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O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelos Procuradores da República 

signatários, vem a presença de Vossa Excelência,  com  fundamento no artigo 403, § 3º, do 

Código de Processo Penal, em atenção à decisão proferida no evento 327, apresentar  suas 

ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS, nos termos a seguir aduzidos.

1. R  ELATÓRIO  

Trata-se  de  ação  penal  pública  proposta  pela  PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA em  face  do  acusado  EDUARDO  CONSENTINO  DA 
CUNHA pela  prática  dos  crimes  de  corrupção passiva  e  lavagem de  dinheiro;  e  da 

acusada  SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA pela  prática  do  crime de  corrupção 

passiva. 

A presente  apuração  decorre  do  aprofundamento  da  investigação  do 

esquema  de corrupção e  lavagem de dinheiro  dedicado à  prática de crimes contra  a 

sociedade de economia mista PETRÓLEO BRASILEIRO S.A (“PETROBRAS”),  por 

meio do qual empresários pagavam propina a altos funcionários da referida estatal a 

fim  de  garantir  benefícios  indevidos  em  contratos  de  execução  de  projetos  e 

empreendimentos de interesses de suas respectivas empresas. 
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Para  consecução  dos  crimes,  os  cargos  de  comando  e  de  diretoria  da 

PETROBRAS  eram  preenchidos  por indicações  políticas.  Em  violação  de  seus 

deveres  funcionais,  tais  agentes públicos  beneficiavam  determinadas  empresas  em 

licitações,  concorrências  e  procedimentos  de  contratação,  praticando  atos  de  ofício 

que  favoreciam  tais  empresas.  Em  contrapartida,  executivos  dessas  empresas 

pagavam propinas,  normalmente  por  meio  de  operadores  financeiros  e/ou  lobistas, 

para  os  agentes  públicos  envolvidos  no  esquema  e  para  os  agentes  políticos  que 

davam sustentação ao esquema. 

O  loteamento  político dos  cargos  e  das diretorias  da  PETROBRAS 

ocorreu pelo menos nas  Diretorias de Abastecimento,  cuja  indicação era do Partido 

Progressista  (PP);  de  Engenharia,  cuja  indicação  era  do  Partido  dos  Trabalhadores 

(PT),  e  na  Diretoria  Internacional,  cuja  indicação  era  do  Partido  do  Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), e ocorreu, em linhas gerais, da seguinte forma:

a) A  Diretoria  de  Abastecimento ,  ocupada  por  PAULO  ROBERTO  COSTA entre 
2004 e 2012, era indicação do PP, com posterior apoio do PMDB; 

b) A Diretoria de  Engenharia,  ocupada por RENATO DUQUE entre 2003 e 2012, 
era indicação do PT;

c) A Diretoria Internacional ,  ocupada por NESTOR CERVERÓ entre 2003 a 2008 
e, por JORGE ZELADA, de 2008 a 2012, que era de indicação inicialmente do PT e,  
posteriormente, do PMDB.

O  contexto  do  presente  caso  se  relaciona  ao  pagamento  de  propina  pela 

empresa sul-coreana SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES nos contratos de construção de dois 

navios-sondas, o PETROBRAS 10000 e o VITÓRIA 10000, contratados pela PETROBRAS 

ao custo aproximado USD 1.202.000.000,00 (um bilhão, duzentos e dois milhões de dólares 

americanos),  fatos  apurados  inicialmente nos  autos  da  Ação  Penal  n° 5083838-

59.2014.4.04.7000, na qual o ex-Diretor Internacional da companhia NESTOR CERVERÓ, o 

lobista FERNANDO SOARES e o intermediário JULIO CAMARGO foram condenados por 

corrupção e lavagem de dinheiro. 

Em desdobramento daquela apuração, também foi proposta pelo MPF a Ação 

Penal  n°  5014170-93.2017.404.7000,  na  qual  foram  condenados  os  lobistas  JORGE 

ANTONIO  DA  SILVA  LUZ  e  BRUNO  GONÇALVES  LUZ,  e  os  funcionários  da 

PETROBRAS  DEMARCO  JORGE  EPIFÂNIO,  AGOSTHILDE  MÔNACO  DE 

CARVALHO e LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA. 
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No  caso,  apurou-se  que  em  meados  de  2005,  após  o  início  do  plano  de 

internacionalização da PETROBRAS, havia uma demanda para a aquisição de navios-sonda 

para perfuração em águas profundas na África. O interesse por parte da estatal tornou-se de 

conhecimento da empresa japonesa MITSUI, na época representada no Brasil  por JULIO 

CAMARGO,  e  que  já  havia  participado  e  adjudicado  alguns  empreendimentos  on-shore 

realizados pela PETROBRAS. 

Sabendo da oportunidade, JULIO CAMARGO iniciou contatos com NESTOR 

CERVERÓ e com FERNANDO SOARES, que na época atuava como lobista do PMDB nos 

negócios  da  PETROBRAS  e  objetivava  obter  vantagens  econômicas  para  o  partido  nos 

contratos  celebrados  pela  estatal.  JULIO CAMARGO então  viabilizou  reuniões  e  iniciou 

tratativas  para fins  de vender  um “slot”  para construção de navio-sonda no estaleiro sul-

coreano  SAMSUNG  HEAVY  INDUSTRIES,  do  qual  também  passou  a  atuar  como 

representante comercial/broker. 

Pela simples reserva do “slot” a PETROBRAS adiantou USD 10 milhões, por 

meio  de  atos  de  ofício  irregulares  elaborados  pela  equipe  de  NESTOR CERVERÓ  que 

conduzia  a  negociação  na  Diretoria  Internacional,  em  especial  por  LUIS  CARLOS 

MOREIRA DA SILVA, responsável pela elaboração de dois memorandos de entendimentos 

que  comprometiam a  PETROBRAS junto  ao  grupo  SAMSUNG,  e  que  também recebeu 

propinas de FERNANDO SOARES por meio de depósitos no exterior em contas offshores.

No curso das negociações e tratativas para construção da referida embarcação, 

denominada  “PETROBRAS  10000”,  foi  solicitado  por  NESTOR  CERVERÓ  e  por 

FERNANDO  SOARES  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  para  que  o  contrato  fosse 

celebrado.  Na ocasião,  segundo JULIO CAMARGO, o valor  solicitado por  FERNANDO 

SOARES e NESTOR CERVERÓ a título de propinas  foi  de USD 15.000.000,00 (quinze 

milhões de dólares americanos). 

Após  reuniões,  negociações  e  tratativas  iniciais,  em  abril  de  2006, 

aproximadamente um ano após o início do contrato inicial com a MITSUI e a SAMSUNG, a 

Diretoria  Executiva  da  PETROBRAS  emitiu  aprovação  para  construção  do  navio-sonda 

“PETROBRAS 10000” pela  SAMSUNG,  sob  recomendação  de  NESTOR CERVERÓ.  O 

valor pactuado foi de US$ 586.000.000,00 (quinhentos e oitenta e seis milhões de dólares). 
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Restou pactuado  entre a SAMSUNG e  JÚLIO CAMARGO  que o valor 

das  comissões  que  seriam  pagas  pela  intermediação  da  contratação  seria  de  US$ 

20.000.000,00  (vinte  milhões  de  dólares),  por  meio  de  depósitos  em  contas  no 

exterior.  A partir  dessas  comissões,  JULIO CAMARGO promoveu vários  depósitos 

estruturados  em contas  no  exterior  indicadas  por  FERNANDO SOARES,  dentre  as 

quais algumas controladas por ele próprio, por outros lobistas/operadores financeiros 

e também por agentes públicos e agentes políticos. 

Cerca  de  três  meses  após  a  conclusão  da  contratação  do  navio-sonda 

PETROBRAS  10000,  em meados  de  setembro/outubro  de  2006,  FERNANDO  SOARES 

informou a JÚLIO CAMARGO que a PETROBRAS tinha interesse na construção de outro 

navio-sonda, que viria a ser denominado VITÓRIA 10000, visando à exploração de campos 

de petróleo localizados no Golfo do México. 

Neste  sentido,  09  de  março  de  2007  foi  celebrado  novo  contrato  entre  a 

PETROBRAS e a SAMSUNG, seguindos os mesmos moldes da contratação anterior e com 

os mesmos parâmetros de objeto, especificação da embarcação e demais questões técnicas. 

Ainda assim, o valor global deste segundo contrato foi substancialmente maior, atingindo a 

cifra de USD 616.000.000,00 (seiscentos e dezesseis milhões de dólares). 

Já  o  valor  pactuado  entre  JULIO  CAMARGO,  NESTOR  CERVERÓ  e 

FERNANDO  SOARES  a  título  de  propina  por  este  segundo  navio-sonda  foi  de  USD 

25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares), que também seriam pagos fracionadamente, 

na medida em que as comissões fossem pagas (também parceladamente) pela SAMSUNG 

para JULIO CAMARGO. 

Portanto, o valor total das comissões acertadas entre a SAMSUNG e JÚLIO 

CAMARGO pela intermediação/brokerage dos dois contratos de construção dos navios-sonda 

PETROBRAS 10000 e VITÓRIA 10000 passou a ser de US$ 53.000.000,00 (cinquenta e três 

milhões  de  dólares).  Desse  total,  por  sua  vez,  foi  ajustado  entre  JÚLIO  CAMARGO, 

FERNANDO SOARES e  NESTOR CERVERÓ o  valor  de  US$ 40.000.000,00  (quarenta 

milhões de dólares) para pagamento de vantagens indevidas,  as quais seriam destinadas a 

funcionários  e  diretores  da  PETROBRAS,  agentes  públicos,  políticos  e  outros 

lobistas/operadores financeiros que atuavam na Diretoria Internacional da PETROBRAS. 
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O pagamento  das  vantagens  indevidas  seguiu  periodicamente,  em parcelas 

transferidas  de  JULIO  CAMARGO  para  FERNANDO  SOARES  e  depois  deste  para  os 

destinatários até o recebimento das sondas, ocorrido em 30 de julho de 2009 (navio-sonda 

PETROBRAS 10000) e 09 de julho de 2010 (navio-sonda VITORIA 100000). 

Com a entrega das  embarcações,  porém, a  SAMSUNG deixou de pagar  as 

comissões para JULIO CAMARGO, que tinha ainda cerca de USD 12 milhões para receber 

em decorrência dos contratos de agenciamento formulados com o estaleiro sul-coreano. Com 

isso, JULIO CAMARGO ficou sem caixa para fazer os depósitos do restante das propinas 

acertadas com FERNANDO SOARES, inviabilizando o repasse para os destinatários finais. 

Diante do impasse,  FERNANDO SOARES passou a cobrar insistentemente 

JULIO CAMARGO para que pagasse o saldo das propinas faltantes, porém as cobranças não 

surtiam efeito prático, na medida em que SOARES não tinha como executar a “dívida” de 

forma lícita em razão do objeto dos valores ser criminoso, qual seja, produto de corrupção nos 

dois navios-sonda contratados pela PETROBRAS. 

Assim,  FERNANDO  SOARES,  que  conhecia  EDUARDO CUNHA  desde 

2009, passou a buscar alternativas junto ao réu para pressionar JULIO CAMARGO, ocasião 

na qual sugeriu ao ex-deputado que, caso ele encontrasse alguma maneira de obter os USD 10 

milhões faltantes, a metade dessa propina, isto é, a quantia de USD 5 milhões lhe seriam 

destinadas.  Assim,  FERNANDO  SOARES  ofereceu  e  prometeu  propinas  a  EDUARDO 
COSENTINO DA CUNHA para praticar atos que viessem a pressionar JULIO CAMARGO 

a pagar os valores faltantes. 

Nesse  contexto,  o acusado  EDUARDO  CONSENTINO  DA  CUNHA, 

utilizando  de  sua  condição  de  influente  parlamentar  federal,  por  intermédio  da  corré 

SOLANGE ALMEIDA, na época também deputada federal pelo PMDB do Rio de Janeiro, 

formulou  dois requerimentos feitos em julho de 2011 perante a Comissão de Fiscalização 

Financeira  e  Controle  da  Câmara  dos  Deputados  (CFFC),  solicitando  informações  sobre 

contratos da PETROBRAS celebrados com o grupo MITSUI, com a SAMSUNG e com o 

intermédio de JÚLIO CAMARGO. Um dos requerimentos tinha por objeto a solicitação de 

informações ao Tribunal de Contas da União, enquanto o segundo requerimento solicitava 

informações ao Ministério de Minas e Energia. 
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Tais requerimentos tratavam, em verdade,  de subterfúgios para pressionar e 

constranger JULIO CAMARGO a pagar os valores das propinas faltantes, no montante de 

USD  10.000.000,00  (dez  milhões  de  dólares).  Em  razão  da  pressão  exercida,  os 

pagamentos foram retomados por volta de setembro de 2011,  mediante a entrega de 

dinheiro em espécie, simulação de contratos de consultoria, emissão de notas  fiscais 

frias,  transferências  a  título  de  “doações”  para  Igreja  evangélica vinculada ao  réu 

EDUARDO CUNHA, bem como pagamentos de afretamentos de táxi-aéreo em favor 

do acusado.

Sendo  assim,  a  Procuradoria-Geral  da  República  ofereceu  denúncia 

(evento 3) contra EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA e SOLANGE PEREIRA 
DE ALMEIDA,  imputando-lhes  a  prática  de  corrupção  passiva  majorada  (art.  317, 

caput e §1º c/c art. 327, §§1º e 2º, ambos do Código Penal), por 2 (duas) vezes, em 

concurso material (art. 69 do Código Penal), na forma do art. 29 do Código Penal. Ao  

primeiro  acusado  imputou,  ainda,  o  cometimento  do  crime  de  lavagem de  dinheiro 

(art.  1º,  V,  VI  e  VII,  da  Lei  9.612/1998,  por  60  (sessenta)  vezes,  em  concurso  

material (art. 69 do Código Penal). 

Em  outubro  de  2015,  a  Procuradoria-Geral  da  República  apresentou 

aditamento  à  denúncia  oferecida,  juntando novos  elementos  obtidos  (evento  3, 

ADITDEN4). 

Após  a  notificação dos  acusados,  as  defesas  apresentaram  defesa 

preliminar1, alegando/requerendo em síntese:

1) SOLANGE DE ALMEIDA PEREIRA: a) declaração da ilicitude do 

depoimento prestado por SOLANGE, pois se encontrava na condição de testemunha à 

época; b) a descrição fática são seria a de corrupção passiva, mas de favorecimento  

real  e/ou  prevaricação,  sendo  que,  em  qualquer  dos  delitos,  já  estaria  extin ta  a 

punibilidade pela prescrição; c) rejeição da denúncia pela ausência de justa causa; d)  

arrolamento de testemunhas.

2) EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA: a) suspensão do processo 

até  o  final  do  mandato  de  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados;  b)  restrição  de 

contraditório e ampla defesa, pugnando pela juntada de todos os elementos de provas 
1 Solange Pereira de Almeida no evento 11; Eduardo Consentino da Cunha no evento 12. 
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colhidos  na  investigação;  c)  a  nulidade  dos  depoimentos  prestados  por  JÚLIO 

CAMARGO, por não haver homologação de sua colaboração premiada; d) decretação 

da nulidade do termo de declarações complementar n 03 de JÚLIO CAMARGO e do  

Termo  de  acareação  entre  JÚLIO  CAMARGO  e  PAULO  ROBERTO  COSTA  em 

decorrência  da  ausência  de  registro  audiovisual;  e)  rejeição  da  denúncia  pela 

ausência de justa causa.

Ao analisar as defesas, as questões preliminares foram afastadas pelo Supremo 

Tribunal Federal (evento 8). 

A denúncia  foi  parcialmente  recebida,  reconhecendo-se  justa  causa  para  o 

processamento dos fatos referentes ao “recebimento de valores indevidos – no montante de  

US$ 5.000.000,00 – para pressionar o retorno do pagamento das propinas, valendo-se de  

requerimentos,  formulados  por  interposta  pessoa  e  com  desvio  da  finalidade,  perante  o  

Congresso Nacional” (evento 8). 

Deste modo, são objeto da presente ação penal as seguintes imputações: 

1) EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA: crime de corrupção passiva 

majorada (art. 317,  caput e §1º, do Código Penal, ao menos na qualidade de 

partícipe (art. 29 do Código Penal), bem como tipo penal descrito no art. 1º, V, 

VI e VII, da Lei 9.613/1998, na redação anterior à Lei 12.683/2012.

2) SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA: crime de corrupção majorada (art. 

317, caput e §1º, do Código Penal, ao menos na qualidade de partícipe (art. 29 

do Código Penal).

A Petrobras  pediu  habilitação como  assistente  de  acusação,  o  que  foi 

deferido (evento 18). 

Foram ouvidas as testemunhas de  acusação e de defesa  (evento 21). Os réus 

foram interrogados (evento 316). Após regular instrução, vieram os autos para alegações 

finais (evento 327).

É o breve relatório. 
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2. PRELIMINARES

Relativamente  às preliminares  suscitadas pelos  réus  em  suas  respectivas 

defesas  prévias,  foram todas  elas  exaustivamente  debatidas  nos autos  e  indeferidas por 

decisão interlocutória proferida pelo então relator do feito perante o STF, o saudoso Ministro 

Teori Zavascki (evento 8). 

De todo o modo,  a  bem da argumentação,  repisam-se aqui,  brevemente,  os 

principais fundamentos que levaram ao desacolhimento das teses preliminares defensivas. 

Com relação à alegação da ré SOLANGE ALMEIDA de que a ação penal 

estaria maculada por prova ilícita, decorrente da sua oitiva na fase investigatória na condição 

de  testemunha,  conforme assentado na decisão  interlocutória  proferida  pelo  STF,  é  de  se 

ressaltar que a referida parlamentar prestou esclarecimentos iniciais à Procuradoria-Geral da 

República na condição de testemunha porque, àquele momento, não havia indicativos que a 

associassem  à prática  criminosa.  No  mais,  em  seu  termo  de  depoimento,  consta 

expressamente a garantia a não autoincriminação. 

Com o aprofundamento das investigações, quando ouvida pela segunda vez 

sobre os mesmos fatos criminosos, foi alertada expressamente sobre o direito de permanecer 

em silêncio. Portanto, tal preliminar não merece prosperar. 

No mesmo sentido, a  preliminar  suscitada  pela  defesa  do  réu EDUARDO 
CUNHA de que a presente ação penal também estaria  eivada de vício em decorrência de 

ausência de nova homologação ou ratificação do acordo de colaboração premiada de JÚLIO 

CAMARGO também já foi igualmente rechaçada perante o STF. 

Conforme decidido pelo Exmo. Min. Teori Zavascki (evento 8), os termos de 

depoimentos não se confundem com o acordo de colaboração premiada e aqueles prescindem 

de homologação judicial. Ademais, ao tempo em que as declarações foram prestadas, não se 

suspeitava do envolvimento de autoridade detentora de prerrogativa de foro, razão pela qual o 

Juízo da 13a Vara Federal  de  Curitiba homologou o acordo.  Somente  posteriormente,  em 

depoimento judicial  prestado na Ação Penal  n° 5083838-59.2014.404.7000, o colaborador 

JÚLIO CAMARGO revelou os fatos criminosos relacionados ao réu EDUARDO CUNHA, 

muito provavelmente por medo de represálias em razão do alto cargo então ocupado pelo réu, 

ocasião na qual as informações foram remetidas para o foro competente, na época o STF. 
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Ademais, conforme destacou o Min. Teori Zavascki na decisão interlocutória, a 

Suprema Corte já firmou o entendimento de que a colaboração premiada constitui negócio 

jurídico personalíssimo, não podendo ser impugnado por terceiros, ainda que nominados pelo 

colaborador como partícipes de práticas criminosas (HC 127483). 

Igualmente não se sustenta  a  tese de ilegalidade decorrente da ausência de 

registros audiovisuais do Termo de Declarações n. 3 de JÚLIO CAMARGO e da acareação 

entre esse colaborador e PAULO ROBERTO COSTA. 

Em matéria  de  atos  processuais,  vige  o  princípio  da  instrumentalidade  das 

formas. No caso em questão, a Lei n. 12.850/13 é clara ao dispor que “Sempre que possível, o  

registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética,  

estenotipia,  digital  ou  técnica  similar,  inclusive  audiovisual,  destinados  a  obter  maior  

fidelidade das informações”.  Sendo assim, a lei não impõe uma obrigatoriedade absoluta de 

registro audiovisual das declarações, até mesmo em razão da comum escassez de recursos 

materiais no serviço público. 

Além disso, não se declarará qualquer nulidade de que não decorra prejuízo 

(pas  de  nullité  sans  grief  –  art.  563  do  CPP).  A defesa  teve  acesso  à  integralidade  das 

gravações e pôde exercer o contraditório e a ampla defesa a contento.  Inocorrente qualquer 

prejuízo à defesa do réu, portanto, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa. 

Questão preliminar surgida no decorrer da instrução do processo diz respeito à 

juntada, após compartilhamento de provas autorizado pelo STF no âmbito da Ação Cautelar 

n° 4044/DF (Operação Catilinárias), do conteúdo do material  apreendido na referida ação 

cautelar,  mormente  dos  relatórios  de  análise  sobre  os  telefones  celulares  de  EDUARDO 
CUNHA apreendidos no âmbito daquela operação e das provas documentais colhidas. 

Nesse  ponto,  a defesa  de  EDUARDO  CUNHA requereu  (evento  94)  o 

desentranhamento da mídia juntada no evento 67, contendo os volumes 19, 20 e 21 da Ação 

Cautelar n° 4044/STF, enviada pelo TRF da 2ª Região após autorização de compartilhamento 

por decisão do Excelentíssimo Ministro Edson Fachin.  Na decisão  de compartilhamento, o 

STF apontou motivadamente  a  existência  de  “correlação  entre  os  elementos  probatórios  

colhidos  nesta  ação  cautelar  com  os  fatos  investigados  nos  diversos  procedimentos  

apontados pelo Procurador-Geral da República” (decisão monocrática de fls. 4129/4134), 

estando a presente ação dentre eles.
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A defesa do réu impugnou a juntada, alegando, em síntese, que os elementos 

constantes em tais mídias são impertinentes e não guardam relação com o objeto da presente 

ação penal, razão pela qual requereu o desentranhamento dos autos.

Contudo, diferentemente da alegação do réu,  as provas compartilhadas  pelo 

STF (i) têm relação direta com os fatos em apuração e são indicativos da influência do réu na 

PETROBRAS; (ii) indicam o modus operandi do réu, que se utilizava de outros parlamentares 

para assinatura de requerimentos de seu interesse, mesma prática verificada  na ação penal; 

(iii) reproduz conversas do réu com vários executivos de empresas integrantes do cartel que 

agia  na  PETROBRAS;  e (iv) evidenciam a maneira  de  agir  improba  e  corrupta  de 

EDUARDO CUNHA, matéria de interesse para a dosimetria da pena. 

Isso porque, conforme destacado no parecer ministerial do evento 105, consta 

do relatório de  análise  de material  apreendido n° 137/2016,  especificamente  em seu item 

2.1.13.3 (fl. 4388 – volume 20), que procedeu à verificação dos dados encontrados no telefone 

Blackberry  de  EDUARDO  CUNHA,  conversas  via  aplicativo  BBM entre  o  réu  e 

FERNANDO  SOARES  (usuário  ‘LOEWE’)  sobre  reunião  com  “o  JÚLIO pra  definir 
tudo”: 
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No item 2.1.1.2 do relatório 137/2016 consta, também, reprodução de troca de 

mensagens em que o réu afirma: “não esquece internacional e biodiesel”, fazendo referência 

a indicações políticas para a Diretoria Internacional da PETROBRAS, área de influência do 

ex-deputado, conforme apurado na Ação Penal n° 5051606-23.2016.404.7000. 

Mais adiante há transcrição de conversa entre EDUARDO CUNHA e o lobista 

JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, condenado por este Juízo em vários processos 

por  fraudes  em contratos  da  área  internacional  da  PETROBRAS,  inclusive  com menção 

expressa a “possibilidades” para empreiteira investigada na Operação Lava Jato: 
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Figura 2: Trecho do relatório de análise n° 137/2016, fl. 4222.

Figura 3: Trecho do relatório de análise n° 137/2016, fl. 4223.

Figura 4 Trecho do relatório de análise n° 137/2016, fl. 4225.
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Com  relação  a  essa  última  mensagem,  cumpre  ressaltar  a  constatação  da 

Polícia  Federal  de  que  a  expressão  “assunto amigo passou para  3 de  agosto”  refere-se  à 

indicação mal sucedida do funcionário JOSÉ CARLOS VILAR AMIGO como substituto de 

JORGE LUIZ ZELADA no cargo de Diretor Internacional da PETROBRAS,  posto de 

notória influência do réu EDUARDO CUNHA, conforme apurado e comprovado nos autos 

da Ação Penal n°  5051606-23.2016.404.7000 e que também é objeto do presente processo.  

Há  ainda  no relatório n° 137/2016 menção a reunião de parlamentares com 

PAULO ROBERTO COSTA,  ex-diretor de abastecimento da PETROBRAS  condenado em 

vários processos relacionados à Operação Lava Jato e que também teria recebido parte das 

propinas  das  sondas (fl.  4242  –  volume  20).  Isso  evidencia  que  o  acusado  EDUARDO 
CUNHA tinha  influência,  também,  em  outras  áreas  da  companhia  além  da  diretoria 

internacional e estava diretamente ligado aos assuntos ilícitos que ocorriam na companhia. 

Com relação aos documentos e alguns manuscritos encontrados na residência 

oficial  de  EDUARDO  CUNHA no  âmbito  da  AC  4044/DF,  também  regularmente 

compartilhados pelo e. STF, igualmente  são elementos de prova que  têm pertinência com a 

presente ação  penal  de  forma  bastante  evidente.  Tais  documentos  e  manuscritos  foram 

juntados no evento 14 do incidente n° 5053889-82.2017.404.7000, para fins de instrução da 

presente ação penal. 

O manuscrito do ev. 14, anexo 23, contém anotações de autoria desconhecida, 

mas encontradas em poder de EDUARDO CUNHA, sobre a advogada Beatriz Lessa Catta-

Preta, que representava o colaborador JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, lobista 

que pagou as propinas relativas aos navios-sonda para o acusado. Causa estranheza o fato de 

anotações sobre advogada de colaborador da Lava Jato tenham sido encontradas na residência 

de pessoa diretamente implicada pelos fatos revelados na colaboração. 

No  manuscrito  do  ev.  14,  anexo  25,  constam  anotações  de  autoria 

desconhecida, mas encontradas em poder de EDUARDO CUNHA, sobre audiência realizada 

com o já referido JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO perante  esse r.  Juízo pelos 

mesmos fatos denunciados na presente ação penal (propina nos navios-sonda), com menção 

expressa ao nome do Exmo. Juiz Federal Sérgio Moro. Esses dois manuscritos revelam que o 

acusado,  ainda  na  posição  de  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados, tinha  um  interesse 

acentuado no caso criminal pelo qual foi posteriormente denunciado. 

12 de 66



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná

No  manuscrito  do  ev.  14, anexo  27  consta  nota  autoadesiva  de  autoria 

desconhecida, mas encontrada em poder de EDUARDO CUNHA,  na qual é feita menção à 

“toda atividade parlamentar da SOLANGE ALMEIDA”,  corré nos autos da  presente ação 

penal.  Novamente,  é  um  documento  que  expõe  o  acentuado  interesse  do  acusado  nas 

circunstâncias do presente caso e da sua apuração, bem como nas atividades da ex-deputada 

que o auxiliou a praticar os crimes denunciados na ação penal. 

Já no manuscrito do ev. 14,  anexo 43, constam diversas anotações  de autoria 

desconhecida,  mas encontradas em poder de EDUARDO CUNHA,  sobre os fatos apurados 

na presente  ação  penal,  entre  elas  menções  a “Fernando  Soares”,  “Solange  Almeida”, 

“Samsung – navio plataforma” e “Youssef”, todos personagens do caso criminal em apuração 

em face do acusado e de evidente pertinência com a referida ação penal.

Já de antemão há de se ressaltar que em momento  algum o  MPF imputou a 

EDUARDO CUNHA a autoria das anotações juntadas. A relação desses manuscritos com o 

acusado é o fato deles terem sido encontrados em sua residência oficial no Distrito Federal, 

indicando, sem qualquer dúvida, o seu interesse nas questões nele retratadas. 

Portanto,  tais  provas regularmente compartilhadas pelo STF são pertinentes 

com a presente ação penal e devem ser consideradas para o julgamento, não sendo cabível o 

pleito da defesa de desentranhamento de tais provas do presente processo. 

3. MÉRITO

3.1. CORRUPÇÃO PASSIVA POR PARTE DOS ACUSADOS EDUARDO 
CONSENTINO DA CUNHA E SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA (ARTIGO   317,   
CAPUT   e § 1º, DO CÓDIGO PENAL)  

Narrou a denúncia que, por volta de 2010, o operador financeiro FERNANDO 

ANTONIO FALCÃO SOARES ofereceu a quantia de USD 5.000.000,00 (cinco milhões de 

dólares) ao ex-deputado federal  e réu  EDUARDO COSENTINO DA CUNHA caso este 

lograsse  obter  o  valor  então  devido  por  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA  CAMARGO 

referentes  aos  navios-sonda  PETROBRAS  10000  e  VITORIA  10000,  ocasião  na  qual 

esclareceu  sobre  as  irregularidades  no  processo  de  aquisição  das  sondas,  incluindo  o 

pagamento de propina para agentes públicos. 
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O  réu  EDUARDO  CUNHA,  por  sua  vez,  aceitou o  valor  oferecido  por 

FERNANDO SOARES, autorizando em um primeiro momento que este utilizasse seu nome 

para  a  cobrança  dos  valores  de  propina  devidos  por  JULIO  CAMARGO.  Como  não 

obtiveram sucesso,  EDUARDO CUNHA e  FERNANDO SOARES se  reuniram algumas 

vezes e, em 2011, decidiram estabelecer uma forma mais incisiva de cobrança. 

Na ocasião,  foi  estabelecido  que  EDUARDO CUNHA receberia  a metade 

(50%) do valor que lograsse obter na cobrança de valores indevidos de JULIO CAMARGO. 

Algum tempo depois, por volta de maio de 2011, EDUARDO CUNHA se reuniu novamente 

com FERNANDO SOARES e afirmou que havia tomada a decisão de fazer requerimentos na 

Comissão de Fiscalização da Câmara como forma de pressão para o pagamento da propina. 

Para tal  fim,  EDUARDO CUNHA,  por intermédio da corré  e também ex-

deputada federal  SOLANGE ALMEIDA,  elaborou os requerimentos 114 e 115 perante a 

Comissão de Fiscalização e Finanças da Câmara, visando pressionar JULIO CAMARGO a 

fim de  que fosse  retomado o  pagamento  da propina  e  a  receber  os valores  considerados 

devidos. Conforme descrito na denúncia, referidos requerimentos foram elaborados em nome 

de SOLANGE ALMEIDA, porém feitos com o login de EDUARDO CUNHA. 

As provas colhidas na instrução da presente ação penal confirmaram o teor da 

denúncia, as circunstâncias dos crimes imputados e o dolo do réu EDUARDO CUNHA e da 

corré  SOLANGE ALMEIDA, essa a título de participação (art. 29 do Código Penal), em 

praticar os delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, senão vejamos. 

3.1.1. AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme já relatado no primeiro tópico destes memoriais, os fatos criminosos 

apurados na presente ação penal dizem respeito à sequência dos pagamentos das propinas 

ajustadas  nos contratos de aquisição,  pela  PETROBRAS, dos navios-sonda PETROBRAS 

10000 e o VITÓRIA 10000. 

As irregularidades destes contratos,  assim como o pagamento de vantagens 

indevidas para agentes públicos, lobistas e operadores financeiros que atuavam na Diretoria 

Internacional  da  PETROBRAS  foram  minuciosamente  demonstradas  e  comprovadas  nos 

autos  das Ações Penais  de  n° 5083838-59.2014.4.04.7000,  na qual  NESTOR CERVERÓ, 
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FERNANDO SOARES e JULIO CAMARGO foram condenados por corrupção e lavagem de 

dinheiro; e de n° 5014170-93.2017.404.7000, na qual foram condenados os lobistas JORGE 

ANTONIO  DA SILVA LUZ  e  BRUNO  GONÇALVES  LUZ,  e  os  funcionários  da  área 

internacional da companhia DEMARCO JORGE EPIFÂNIO, AGOSTHILDE MÔNACO DE 

CARVALHO e LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA. 

Em síntese, as propinas e oferecidas no contexto da contratação destes dois 

navios-sonda,  ajustadas  em  aproximadamente  USD  40.000.000,00  (quarenta  milhões  de 

dólares),  foram pagas  gradativamente pelo intermediário JULIO CAMARGO,  a partir  das 

comissões recebidas por este do estaleiro SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES, as quais foram 

pagas de forma parcelada conforme previsto nos dois contratos de agenciamento celebrados, 

ilustradas no quadro abaixo:

Contrato Valor Data/Momento
Contrato  de  comissionamento 
relativo  ao  Navio-Sonda  Petrobras 
10000

USD 6.250.000,00 08/09/2006
USD 7.500.000,00 31/03/2007
USD 6.250.000,00 Entrega do navio-sonda Petrobras 10000 

e liquidação das ordens de pagamento
Contrato Valor Data/Momento
Contrato  de  comissionamento 
relativo  ao  Navio-Sonda  Vitória 
10000

USD 10.230.000,00 Entrega da primeira parte da embarcação
USD 12.375.000,00 Entrega da segunda parte da embarcação
USD 4.000.000,00 Entrega da terceira parte da embarcação
USD 6.395.000,00 Entrega do navio-sonda Vitória 10000 e 

liquidação das ordens de pagamento

Conforme  consta  na  documentação  produzida  na  ação  penal  n°  5083838-

59.2014.404.70000, regularmente compartilhada para instrução do presente processo (evento 

1, anexos 17/29), foi possível verificar que o JÚLIO CAMARGO efetivamente recebeu, entre 

08/09/2006 e 28/09/2007, em sua conta bancária nº 2009071 mantida no WINTERBOTHAN 

MERCHANT BANK, sediado no Uruguai, a quantia total de US$ 40.355.000,00 (quarenta 

milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil dólares americanos). 

Os outros US$ 12.645.000,00 (doze milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil 

dólares) pactuados, relativos às duas últimas parcelas das comissões acertadas  para as duas 

sondas, destacadas no quadro acima em vermelho, não foram pagos pela SAMSUNG, o que 

acarretou o não pagamento das propinas originadas   a partir   destas comissões  . 
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Isso porque, com a liquidação de todas as ordens de pagamento em favor da 

SAMSUNG e a entrega dos dois navios-sonda para a PETROBRAS - em 30 de julho de 2009 

ocorreu a entrega do navio-sonda PETROBRAS 10000, e em 09 de julho de 2010 do navio-

sonda  VITORIA 10000  –  não  havia  mais  a  possibilidade  de  represálias  por  parte  de 

funcionários da companhia brasileira em razão do não pagamento das comissões que, como 

visto, tinham objeto ilícito, destinado ao pagamento de propinas. 

Houve,  portanto,  uma espécie de “calote” da SAMSUNG para com JULIO 

CAMARGO, e sucessivamente deste para com FERNANDO SOARES, o que obstaculizou o 

pagamento das propinas aos destinatários finais. 

Assim,  a partir do momento em que  JULIO CAMARGO deixou de pagar as 

propinas  acertadas,  FERNANDO  SOARES  buscou  formas  de  pressionar  e  cobrar  o 

pagamento dos valores “devidos”, todas de maneira infrutífera, em razão do objeto criminoso 

da  cobrança.  FERNANDO  SOARES,  por  sua  vez,  era  cobrado  pelos  destinatários  das 

propinas. 

Neste  contexto,  FERNANDO  SOARES,  que  já  conhecia  o  ex-deputado 

EDUARDO CUNHA desde 2009, quando foram apresentados no Rio de Janeiro/RJ pelo 

também ex-deputado ALEXANDRE SANTOS, que apresentou  o ex-deputado federal,  ora 

réu,  como sendo uma pessoa  “que tinha negócios na PETROBRAS”, segundo depoimento 

judicial prestado por FERNANDO SOARES (evento 15, VIDEO16). 

No ano de 2010, tratando-se de ano eleitoral, FERNANDO SOARES (evento 

15, VIDEO16) relatou que  encontrou-se com  EDUARDO CUNHA,  quando  foi indagado 

pelo  ex-Deputado  Federal  se  as empresas  espanholas que ele representava  tinham interesse 

em contribuir para a campanha por meio de doações eleitorais, o que não deu certo pois tais 

empresas não contribuíam para políticos de outros países. 

Segundo o depoimento,  EDUARDO CUNHA questionou se não havia outra 

maneira de obter recursos para sua campanha, ao que FERNANDO SOARES disse ao réu que 

estava com dificuldades de receber os valores não pagos por JULIO CAMARGO. Naquele 

primeiro  momento,  FERNANDO  SOARES  perguntou  se  poderia  utilizar  o  nome  de 

EDUARDO CUNHA para pressionar JULIO CAMARGO, em troca de 20% dos valores que 

obtivesse, o que foi autorizado pelo réu. 
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Estas cobranças foram relatadas por JÚLIO CAMARGO em seu depoimento 

judicial (evento 15, VIDEO 27 e 28). Segundo aponta, FERNANDO SOARES lhe procurou 

dizendo que detinha compromissos inadiáveis com o Deputado  EDUARDO CUNHA e lhe 

orientou  para  que  pagasse  os  valores  com  seu  próprio  patrimônio. De  acordo  com 

FERNANDO  SOARES,  tais  cobranças  não  foram  frutíferas,  ao  passo  que JULIO 

CAMARGO “enrolava” o pagamento e “ganhava tempo”. 

Em meados de março de 2011, segundo FERNANDO SOARES, houve nova 

reunião entre  ele  e EDUARDO CUNHA,  ocasião na qual  o  então Deputado  Federal lhe 

afirmou que faria uma pressão mais incisiva  para cobrar JULIO CAMARGO,  por meio do 

envio de requerimentos na Câmara dos Deputados sobre as empresas que JULIO CAMARGO 

representava.  

Em seu depoimento judicial (evento 15, VIDEO 16),  FERNANDO SOARES 

relatou que tentou novamente obter com JÚLIO CAMARGO os valores das propinas devidas 

sem que houvesse necessidade desses requerimentos, porém JULIO CAMARGO novamente 

teria se esquivado de promover os pagamentos considerados devidos. 

JÚLIO CAMARGO confirmou este encontro (evento 15, VIDEO 27 e 28),  e 

disse que FERNANDO  SOARES afirmou naquela ocasião que o então Deputado  Federal 

EDUARDO CUNHA faria requerimentos na Câmara dos Deputados visando investigar todos 

os contratos celebrados entre a PETROBRAS e a MITSUI (empresa que JÚLIO CAMARGO 

representava), como forma de retaliação pelo não pagamento dos valores ilícitos decorrentes 

das propinas das sondas.  JULIO CAMARGO acrescentou, ainda, que  pensava se tratar  de 

somente uma ameaça, mas que os requerimentos acabaram sendo feitos.

Nesse contexto criminoso,  conforme apurado nos autos, o ex-deputado e réu 

nesse  processo  EDUARDO  COSENTINO  DA  CUNHA,  valendo-se  de  sua  função 

parlamentar,  com  o  auxílio  e  participação  da  também  ex-deputada  e  corré  SOLANGE 
ALMEIDA, apresentou os Requerimentos n° 114/2011 – CFFC (evento 5, INQ11, fls. 11-13) 

e  n° 115/2011 –  CFFC (evento 5, INQ10, fls. 25-26),  ambos do dia 07 de julho de 2011, 

perante a Comissão de Fiscalização e Finanças da Câmara (CFFC), com os fins de apurar 

irregularidades  em  contratos  da  PETROBRAS  celebrados  com  as  empresas  que JÚLIO 

CAMARGO  representava,  no caso  as  do  GRUPO MITSUI,  como forma de  pressionar  a 

retomada dos pagamentos das propinas pactuadas com FERNANDO SOARES. 
17 de 66



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná

O Requerimento n° 114/2011 - CFFC (evento 5, INQ11, fls. 11-13) destinava-

se ao Tribunal de Contas da União, e solicitava o envio de informações sobre auditorias feitas 

nos contratos do GRUPO MITSUI com a PETROBRAS ou qualquer das suas subsidiárias no 

Brasil ou no exterior, com a seguinte justificativa:

Por sua vez, o Requerimento n° 115/2011 – CFFC (evento 5, INQ10, fls. 25-

26) solicitava ao Ministro de Minas e Energia, naquela época EDISON LOBÃO, informações 

e  cópia  de  todos  os  contratos,  aditivos  e  respectivos  processos  licitatórios  envolvendo  o 

GRUPO  MITSUI  e  a  PETROBRAS  e  suas  subsidiárias  no  Brasil  ou  no  exterior,  com 

exatamente a mesma justificativa. 

Ambos os requerimentos foram subscritos pela Deputada Federal SOLANGE 
ALMEIDA,  também do PMDB/RJ, e  pelo  Deputado Federal SÉRGIO BRITO,  os  quais 

inclusive participaram da reunião da Comissão de Fiscalização e Finanças da Câmara (CFFC) 

em que apreciados tais requerimentos, ocorrida em 03 de agosto de 2011. 

As  mídias  contendo  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  na  CFFC  foram 

degravadas,  constando  o resultado  no Relatório de Informação nº 002/2015 – SPEA/PGR 

(evento 4, anexos 31, 32 e 33), de onde se extrai que estavam presentes na referida reunião os 

Deputados  (as)  FERNANDO  FRANCISCHINI,  SÉRGIO  BRITO,  ADEMIR  CAMILIO, 

VANDERLEI MACRIS e SOLANGE ALMEIDA. 

Segundo aponta  o  supracitado relatório  de informação, no Requerimento de 

114/2011,  SOLANGE  ALMEIDA admite  que  não  fazia  parte  daquela  comissão,  dando 

justificativas  esparsas  que,  por  ter  suposto conhecimento  dos  fatos,  gostaria  de  apurar  a 
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veracidade “desses fatos” e solicitar as informações ao TCU e a PETROBRAS. Neste sentido 

(Evento 4, anexo 32, fl. 11):

As  mesmas  justificativas  esparsas  foram apresentadas  pelos  “autores” com 

relação ao Requerimento n°  115/2011 (Evento 4, anexo 32, fls. 11-13): 
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Vale  destacar  que  nenhum dos  requerimentos  apresentados  discriminava as 

origens das suspeitas ou indicavam a motivação da solicitação de informações sobre empresa 

MITSUI e sua relação com contratos da PETROBRAS. Não foi mencionada qualquer notícia 

concreta veiculada na imprensa ou qualquer dado objetivo que pudesse identificar as supostas 

irregularidades  informadas  nos  documentos que  servissem  de  fundamento  fático  para  a 

apresentação dos requerimentos. 

Além disso, conforme depoimento da testemunha LUIZ ANTONIO SOUZA 

DA  EIRA  (evento  15,  video  12),  até  o  próprio  nome  da  deputada  subscritora  dos 

requerimento, ora corré, estavam escritos de forma errada, a saber, “SOLANDE ALMEIDA”, 

o que indica que não foi a parlamentar que redigiu tais preposições, pois sa pessoas tendem a 

nunca errar a grafia do próprio nome:

Ressalte-se  que,  naquele  período  não  havia  nenhuma  notícia  jornalística 

mencionando  fraudes  envolvendo  JÚLIO  CAMARGO  e  as  empresas  que  representava, 

mormente  a  MITSUI,  nem  tampouco  evidências  concretas  de  fraudes  envolvendo  essa 

empresa,  até porque,  pelo que se sabe até hoje,  foi  a  SAMSUNG, e não a MITSUI, que 

aquiesceu com o pagamento das propinas por meio de comissões no caso dos navios-sonda.

 Ademais, conforme aponta JÚLIO CAMARGO em seu depoimento judicial 

(evento  15,  VIDEO 27  e  28),  seu  nome  foi  associado  a  irregularidades somente  após  a 

deflagração da Operação Lava Jato, isto em 2014. 

Na  mesma  linha, vale  menção  ao  Relatório  de  Pesquisa  n  510/2015  – 

SPEA/PGR (evento 4, anexo 30, fl. 26), o qual teve por objetivo justamente analisar notícias 

de irregularidades envolvendo JÚLIO CAMARGO naquela época. 
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As únicas notícias encontradas sobre o tema foram, justamente,  as originadas 

dos requerimentos objetos do presente processo e do subsequente desdobramento deles junto 

ao TCU:  

Neste  sentido,  resta  claro  que  os requerimentos não  tinham nenhuma 

motivação republicana e  foram  elaborados  com  o  único  fim  de  pressionar  JULIO 

CAMARGO, que é inclusive mencionado nos referidos requerimentos como “intermediário”, 

o que era de conhecimento do réu e não dos supostos “autores” de tais preposições, a retomar 

o pagamento  de  vantagens  indevidas,  anteriormente  cessado,  e  que  cujo  tema  era 

acompanhado “de perto” por EDUARDO CUNHA junto a FERNANDO SOARES. 

Nesse sentido, e corroborando os relatos dos colaboradores sobre o caso, no 

curso das investigações foi apurado que os metadados (dados constantes nas propriedades dos 

arquivos) dos Requerimentos n° 114/2011 – CFFC e n° 115/2011 – CFFC registraram como 

autor de tais documentos o   “Dep. Eduardo Cunha  ”. 

Tais informações, obtidas juntado à Diretoria de Informática da Câmara dos 

Deputados em cumprimento  a  mandado de  busca  e  apreensão expedido pelo  STF,  foram 

analisadas pela  Secretaria  de  Pesquisa e Análise  da PGR,  a  qual  produziu  o Relatório de 

Análise n°  126/2015 – SPEA-PGR,  que  demonstrou  que,  com  relação aos  requerimentos 

114/2011 e 115/2011, apresentados em 7 de julho de 2011, consta no campo “autor” da versão 

em .pdf dos documentos o nome do então Deputado Federal EDUARDO CUNHA. 

Os documentos analisados falam por si só:

21 de 66



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná

Como  visto,  está  documentalmente  comprovado  que  o  autor  material  e 

intelectual dos requerimentos foi o réu EDUARDO CUNHA. 

Outra  prova  material  desta  conclusão  foi  fornecida  pela  Diretoria-Geral  da 

Câmara  dos Deputados nos autos da Ação Cautelar n. 3865 (evento 4, ANEXO 12),  cuja 

informação indica que os arquivos originais  e editáveis  dos requerimentos, em suas versões 

em formato word (.doc),  também registra  ra  m  em seus  metadados,  no  campo  “autor”    do   

documento,   o “Dep. Eduardo Cunha”  :
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Além disso,  tais  documentos  foram criados  em horários  em que  o  usuário 

“Dep. Eduardo Cunha” estava logado no sistema    informatizado   da Câmara dos Deputados.   

Conforme  o  apurado, a  conta  em  nome  do  réu EDUARDO  CUNHA estava  logada  no 

Sistema Active Directory da Câmara dos Deputados no dia 07/07/2011 entre 11h58 e 12h19, 

período que compreende os horários de criação dos documentos (12:02 a 12:05), conforme os 

metadados dos arquivos constantes nos autos (evento 4, anexo 12, fl. 30):
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Ou seja,  é  possível  concluir  que  o  réu  EDUARDO CUNHA,  na  hora  do 

almoço,  acessou o sistema UNICAMENTE com o fim de formular tais requerimentos 
achacatórios, logando às 11h58, criando o documento entre às 12h02 e 12h05, e deslogando 

do sistema às 12h19. 

Essa constatação fática, sustentada em elementos materiais e idôneos de prova, 

contraria o fantasioso álibi suscitado pelo acusado de que referidos documentos teriam sido 

elaborados por uma de suas assessoras, MARIA CLAUDIA DE VASCONCELOS BATISTA 

MEDEIROS, que logicamente não entraria no sistema, em horário próximo à hora do almoço, 

para elaborar tão somente dois documentos simples de requerimento de informações

Apesar de MARIA CLAUDIA DE VASCONCELOS BATISTA MEDEIROS, 

ouvido como testemunha na presente ação penal (evento 106, VIDEO2), ter  admitido que 

utilizava  o  login  e  senha  de  EDUARDO CUNHA no  sistema,  e  que  eventualmente  era 

demandada  por outros deputados da bancada do PMDB/RJ para elaboração de preposições, 

não há nenhuma evidência concreta de que os requerimentos n° 114 e n° 115 foram feitos de 

fato por ela. 

Simples suposições não têm valor probatório algum, não restando comprovado 

nos autos o álibi de que tais requerimentos foram elaborados por assessores ou servidores da 

Câmara dos Deputados.

Não se trata, na espécie, de inversão do ônus da prova, até porque, na visão do 

MPF,  está  documentalmente  comprovado por  meio  da  apuração feita  nos  metadados  dos 

arquivos que o verdadeiro autor de tais requerimentos é o réu EDUARDO CUNHA. Trata-se, 

sim, de falta de demonstração da alegação de que os requerimentos teriam sido elaborados por 

assessores,  não  se  desincumbindo a  defesa  do  acusado  de  demonstrar  materialmente  tal 

alegação, conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual  “a 

prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. 

Destaca-se  que  nenhum  dos  demais  requerimentos  elaborados pela  corré 

SOLANGE ALMEIDA durante seu mandato parlamentar  continham em seus metadados a 

referência  “Dep.  Eduardo  Cunha”  no  campo  “autor”,  conforme  depoimento  de LUIZ 

ANTÔNIO  EIRA,  servidor  da  Câmara  dos  Deputados  e  que  foi  Diretor  de  Centro  de 

Informática da Câmara dos Deputados entre 2002-2006 e 2013-2015 (ev. 15, VIDEO 12), até 
ser   exonerado   do cargo     a mando do pr  óprio EDUARDO CUNHA  . 
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  Neste mesmo sentido são as Informações n. 126/2015-SPEA/PGR e 141/2015 

–  SPEA/PGR (fls.  37-51  do  apenso  3  e  fls.  4-11  do  apenso  2,  respectivamente).  Ao  se 

analisarem todos  os  32  requerimentos  elaborados  pela  então  Deputada  SOLANGE 
ALMEIDA em  seus  dois  mandatos,  inclusive  os  apresentados  em  datas  próximas  aos 

requerimentos 114 e 115,  nenhum    deles   apresentava os metadados do então Deputado   
EDUARDO CUNHA, a não ser os   que são mencionados na presente ação penal  .

Ademais, segundo o levantado na  Ação Cautelar n. 3865 (evento 4, ANEXO 

12),  a então Deputada SOLANGE ALMEIDA estava logada naquele mesmo dia e horário, 

mormente ao dia 07/07/2011, entre 11h42 e  12h47, período que compreende os horários de 

criação dos arquivos (12:02 a 12:05), o que torna ilógico o fato dela ter solicitado à assessora 

MARIA CLAUDIA que usasse  o  login  de  outro  deputado  para  fazer  tais  requerimentos, 

conforme informação abaixo transcrita:

Isto é, no caso concreto, de acordo com a prova dos autos, o réu EDUARDO 
CUNHA,  além  de  utilizar  outros  deputados  de  sua  “tropa  de  choque”  para  fazer 

requerimentos relativos a seus interesses escusos e pressionar lobistas a pagar propina, busca 

agora imputar a autoria de tais documentos para assessores, e pior, utilizou de seu poder para 

demitir  o  funcionário  da  Câmara  de  Deputados  que  descobriu  que  o  real  autor  de  tais 

requerimentos era, de fato, o próprio EDUARDO CUNHA. 
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Outro fator relevante que evidencia a utilização por EDUARDO CUNHA de 

seu  mandato parlamentar  para  pressionar  JULIO  CAMARGO é  que  não  houve nenhum 

desdobramento perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – CFFC da Câmara 

dos Deputados sobre  os requerimentos apresentados, o que indica que a finalidade dos atos 

não  era  investigar  ou  fiscalizar,  mas  sim  tão  somente  achacar  e  pressionar  JULIO 

CAMARGO  a  retomar  o  pagamento  das  propinas,  o  que  ocorreu  imediatamente  após  a 

repercussão de tais requerimentos perante as pessoas envolvidas no assunto. 

Como desdobramento, somente o acórdão n. 2747/TCU – PLENÁRIO (evento 

5,  INQ11,  fls.  18-25),  no  qual  o  TCU  respondeu  ao  Requerimento  114/2011  –  CFFC, 

afirmando não haver apurações   relacionadas ao caso   no âmbito d  a Corte de Contas  . 

Na oportunidade, o TCU informou  que havia registros da existência de dois 

processos nos quais se mencionava a participação do Grupo MITSUI em contratações com a 

Petrobras,  relacionados  ao  projeto  CABIÚNAS,  uma  Sociedade  de  Propósito  Específico, 

localizada  nas  ilhas  Cayman  e  controlada  pelo  Grupo  MITSUI,  que  adquiriu  ativos  da 

Petrobras,  porém  nenhuma  delas  relacionadas  às  contratações  dos  navios-sonda, 
expressamente mencionados nos Requerimentos n. 114 e 115 (evento 5, INQ11, fl. 25). 

Corrobora a existência de desvio de finalidade de tais requerimentos o fato de 

que,  mesmo após  as informações  prestadas  pelo  Tribunal  de  Contas  de  União,  nenhuma 

medida foi tomada pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados ou 

pela então Deputada   SOLANGE ALMEIDA  . Logo, em sequência, o R  equerimento 114/2011   

– CFFC foi arquivado em 21 de março de 2012, quando o pagamento das propinas já havia 

sido retomado por JULIO CAMARGO. 

O mesmo ocorreu com o Requerimento 115/2011, o qual foi arquivado em 05 

de março de 2013, mesmo após o Ministério de Minas e Energias ter encaminhado resposta da 

PETROBRAS apresentando as informações solicitadas. 

Em resposta (evento 5, INQ10, fls. 34-35), foi informado pela PETROBRAS 

que  o  GRUPO  MITSUI  possuía  seis  contratos  relacionados  à  construção,  operação  e 

financiamento de plataformas e sondas, nenhum relativo aos navios-sonda objeto do presente 

processo. 
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Mesmo  diante  da  apresentação  dessas  informações,  nenhuma  diligência, 
desdobramento ou providência foi feita pela corré SOLANGE ALMEIDA, pelo deputado 

SERGIO BRITO ou por qualquer outro deputado com relação ao Requerimento n. 115/2011 – 

CFFC, o qual, como visto, foi arquivado em 05 de março de 2013, o que reforça o desvio de 

finalidade de tais preposições. 

Assim,  restou comprovado  acima  de  qualquer  dúvida  razoável  que  os 

Requerimentos  n.  114/2011  e  n.  115/2011  foram  efetivamente  elaborados  pelo  réu 

EDUARDO CUNHA com a participação da corré SOLANGE ALMEIDA, e visaram apenas 

e tão somente achacar e pressionar JULIO CAMARGO a retomar o pagamento da propina das 

sondas, em nítido desvio de finalidade, servindo como prova tanto da solicitação de vantagem 

indevida quanto da prática de ato de ofício maculado pela corrupção. 

A ré SOLANGE ALMEIDA, eleita como suplente mas que exercia, na época, 

o  cargo  de  Deputada  Federal,  tinha evidente  interesse  em  se  alinhar  ao  então  Deputado 

Federal EDUARDO CUNHA, um dos mais poderosos e influentes deputados da Câmara. Por 

isso indicou seu nome em requerimento cujo assunto sequer sabia se tratar, prestando auxílio 

material aos achaques e pressões exercidos pelo ex-deputado,  em troca de apoio político e 

financeiro para suas campanhas e também no exercício de sua legislatura. 

A título  de  exemplo,  cita-se  conversa  encontrada  no  telefone  celular  de 

EDUARDO  CUNHA,  analisado  pelo  Relatório  de  Análise  de  Material  Apreendido  nº 

137/2016 – AC 4044, constante nos autos n° 5053889-82.2017.4.04.7000 (ANEXO38, fl. 30), 

instrumentais à presente ação penal, e que cujo conteúdo foi periciado a pedido da defesa do 

réu, na qual SOLANGE ALMEIDA solicita ao ex-deputado montante que supostamente seria 

destinado à sua campanha política para a Prefeitura de Rio Bonito/RJ:

Tais mensagens foram trocadas cerca de um ano após os requerimentos e em 

época  de  campanha  eleitoral  municipal.  Com  o  apoio  de  EDUARDO  CUNHA,  a  ré 

SOLANGE ALMEIDA sagrou-se eleita para Prefeita da cidade de Rio Bonito/RJ no ano de 

2012,  assumindo  a  função  de  Prefeita  do  Município  no  ano  seguinte,  conforme  é  de 

conhecimento público e notório e que é materializado no Relatório de Pesquisa nº 578/2015 – 

SPEA/PGR (evento 4, ANEXO34, fl. 4). 
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Neste mesmo relatório da SPEA/PGR foi demonstrado que a relação entre os 

réus  não se exauriu  naquele  interstício entre  2011 e 2012.  Fotografias  obtidas  pela  PGR 

indicam que a ré SOLANGE ALMEIDA, já na condição de Prefeita  do Município de Rio 

Bonito/RJ, apoiou a candidatura de EDUARDO CUNHA ao cargo de Deputado Federal nas 

eleições de 2014, conforme fotos juntados ao Relatório de Pesquisa nº 578/2015 – SPEA/PGR 

(evento 4, ANEXO34, fls. 5-8):
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Após os requerimentos n. 114/CFFC e n. 115/CFFC terem sido aprovados e 

encaminhados aos destinatários (TCU e Ministério de Minas e Energia), diante da repercussão 

do assunto o intermediário JULIO CAMARGO procurou, no dia 31 de agosto de 2012, pelo 

ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA, para tratar de 

uma  forma  de  resolução  do  problema.  Este  encontrou  foi  confirmado  tanto  por  JULIO 

CAMARGO quanto por PAULO ROBERTO COSTA, em depoimento judicial (evento 15, 

video 21). 

Segundo PAULO ROBERTO COSTA, o  intermediário  JULIO CAMARGO 

entrou em contrato pessoalmente dizendo que tinha urgência em um assunto e que precisava 

ter um encontro com o Ministro de Minas e Energia, EDISON LOBÃO. 

Segundo JULIO CAMARGO, tal encontro com EDISON LOBÃO ocorreu em 

31 de agosto de 2011, por volta das 19h00, na Base Aérea do Aeroporto Santos Dumont. 

EDISON LOBÃO, por sua vez, negou ter lembranças desse encontro (evento 181, termo1), 

apesar de admitir conhecer JULIO CAMARGO e ter se encontrado com ele duas ou três vezes 

no  Ministério.  Disse  ainda  que  sempre  que  ia  ao  Rio  de  Janeiro/RJ  o  avião  pousava no 

Aeroporto Santos Dumont e que geralmente passava pela Base Aérea.

Apesar  da negativa  de  LOBÃO sobre o encontro  em específico,  as  provas 

colhidas na investigação indicam que o ex-Ministro de fato esteve no Rio de Janeiro naquele 

dia 31/08/2011, onde participou de evento no Palácio da Guanabara das 17 até as 19 horas (cf. 

Informação n° 216/2015-SPEA/PGR – anexo 44 da denúncia), conforme agenda funcional do 

Ministro, abaixo reproduzida:
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Como se percebe, os registros da agenda de compromissos do então Ministro 

EDISON LOBÃO apontam que,  no dia  31/08/2011, às  15:00,  viajou de Brasília/DF com 

destinado ao Rio de Janeiro/RJ em voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para participação, às 

17h00min, de uma Reunião do Comitê Estratégico do Programa Rio Capital da Energia, no 

Palácio da Guanabara, a convite do então Governador SÉRGIO CABRAL. 

Tal  evento  se  estendeu  até  aproximadamente  às  19h00,  minutos  antes  da 

ocorrência do citado encontro com JULIO CAMARGO. 

Outra prova material  da ocorrência  desse encontro ocorrido  entre  EDISON 

LOBÃO e JULIO CAMARGO consta em uma Informação da Aeronáutica sobre entradas e 

saídas no Complexo Santos Dumont da Força Aérea Brasileira no dia 31 de agosto de 2011 

(evento 4, ANEXO 38, fl. 13),  na qual consta que PAULO ROBERTO CAVALHEIRO DA 

ROCHA, motorista de JÚLIO CAMARGO, entrou no  Complexo Santos Dumont da Força 

Aérea Brasileira  às 19h10 utilizando o veículo Toyota Corolla placa EIT-6566, na época de 

propriedade de uma das empresas de JULIO CAMARGO, conforme abaixo reproduzido:
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O motorista PAULO ROBERTO CAVALHEIRO  confirmou em depoimento 

prestado à  Procuradoria-Geral  da República  que  levou JÚLIO CAMARGO à Base Aérea 

Santos Dumont em 2011, e que lá permaneceu até depois das 20h:

“que  se  recorda  de  ter  levado  Julio  Camargo,  em  2011,  à  Base  Aérea  Santos 
Dumont, lembrando-se de que foi à noite; que, para adentrar a base, passou pelo 
terminal do aeroporto e pelo III COMAR e encontrou o portão que dava acesso à 
base; que adentrou a base por aquele portão; que não se recorda do procedimento de 
identificação; que aguardou estacionado em um espaço aberto; que Julio Camargo 
ficou por pouco tempo no interior desse prédio, 30 minutos ou menos, pelo que o 
depoente  se  recorda;  que  dali  o  depoente  conduziu  Julio  Camargo  ao  seu 
apartamento;  que,  pelo  que  o  depoente  se  recorda,  eram  mais  de  20h  quando 
deixaram a Base Aérea Santos Dumont”.
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É natural que EDISON LOBÃO, que também era do PMDB (partido que dava 

sustentação ao esquema) e que foi arrolado como testemunha de defesa pelo réu EDUARDO 
CUNHA,  negue  ter  “lembranças”  da  ocorrência  desse  encontro  e  de  contatos  de  JULIO 

CAMARGO sobre o tema, afinal o ex-Ministro também é investigado pela prática de crimes, 

inclusive  em  operações  desdobramentos  da  Lava  Jato  (v.g.  Operação  Leviatã),  sendo  a 

negativa do envolvimento em fatos criminosos uma provável estratégia de sua defesa. 

Entretanto,  constam  nos  autos  diversas  provas  materiais  e  testemunhos 

independentes e coesos entre si, que indicam, de forma precisa no tempo e espaço, que o 

encontro entre JULIO CAMARGO e EDISON LOBÃO para tratar dos requerimentos feitos 

pelo  réu  EDUARDO  CUNHA com  auxílio  da  corré  SOLANGE  ALMEIDA realmente 

ocorreu no dia 31/08/2011, entre as 19h10min e as 20h00. 

Alguns dias após esse encontro, foi realizada nova reunião entre FERNANDO 

SOARES,  JÚLIO  CAMARGO  informou  ter  procurado  o  Ministro  de  Minas  e  Energia 

EDISON  LOBÃO.  No  entanto,  segundo  relata  JÚLIO  CAMARGO em  seu  depoimento 

(evento 15, VIDEO 27 e 28), FERNANDO SOARES lhe disse na ocasião que “não adianta  

nada o que você  fez,  enquanto  não pagar,  o  EDUARDO CUNHA vai  te  perseguir.  Não  

adianta procurar o LOBÃO, o Presidente LULA… você precisa pagar o que deve”.

Após essa nova pressão, JULIO CAMARGO aquiesceu em pagar os valores 

cobrados  por  FERNANDO  SOARES  e  por  EDUARDO  CUNHA.  Ainda  assim,  os 

requerimento  não  foram  retirados.  Assim,  JÚLIO  CAMARGO  solicitou  a  FERNANDO 

SOARES  uma  reunião  pessoal  com  o  denunciado  EDUARDO  CUNHA,  que  então  foi 

marcada no Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, n. 110, em prédio chamado 

“Leblon Empresarial”, no dia 18 de setembro de 2011, entre 19 e 21 horas.

O local da reunião foi uma das salas da empresa SIDUS, no terceiro andar, cuja 

propriedade é de SÉRGIO ROBERTO WAYNE, sócio-administrador desta empresa e amigo 

próximo  de  FERNANDO  SOARES,  conforme  o  Relatório  de  Pesquisa  nº  3457/2015  – 

SPEA/PGR (evento 4, ANEXO 45, fl. 07). 

Em horário próximo da reunião,  FERNANDO SOARES ligou para SÉRGIO 

WAYNE  da  referida  sala  comercial.  Neste  sentido,  entre  18h48min  e  19h20min,  foram 

identificados oito contatos via rádio entre FERNANDO SOARES e o SERGIO WAYNE.
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Entre 19h00 e 21h00, FERNANDO SOARES valendo-se de celular vinculado 

à empresa HAWK EYES – de sua propriedade – em contato com celular da NEXTEL, em 

nome de WEYNE E COSTA ADVOGADOS,  estabeleceu os seguintes contatos telefônicos, 

conforme aponta o Relatório de Análise 89/2015 – SPEA/PGR (evento 4, ANEXO 41): 

SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA, por sua vez, afirmou 

em  depoimento  prestado  na  Procuradoria  da  República  no  Rio  de  Janeiro  (evento  4, 

ANEXO46)  que  realizava  empréstimos habituais  da  referida sala  comercial  para 

FERNANDO SOARES: 

“que se recorda de haver emprestado algumas vezes a sala sita na Av. Ataulfo Paica, 
2004, sala 305, no Leblon, Rio de Janeiro/RJ, a Fernando Antônio Falcão Soares; 
que  Fernando  Antonio  Falcão  Soares  utilizou  esse  espaço  para  fazer  algumas 
reuniões; […] que Fernando Antônio Falcão Soares tinha, por empréstimo, a chave 
da sala, que é possível realizarem-se reuniões na sala e, na verdade no prédio em 
fins de semana; que o prédio tem uma entrada de serviço pelo qual se dá o acesso 
nos fins de semana no local. “

JÚLIO CAMARGO (evento 15, VIDEO 27 e 28) chegou ao Rio de Janeiro 

perto das 18h00, quando então ligou para FERNANDO SOARES, o qual lhe avisou que logo 

chegaria junto com EDUARDO CUNHA. 

Foi apurado que, por volta das 19:14, o um veículo RANGE ROVER de placas 

EIZ 8877, de propriedade de uma das empresas de FERNANDO SOARES, registrou-se no 

estacionamento do prédio vizinho, qual seja, o RIO DESIGN LEBLON, que tem acesso pela 

Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 270, ao lado da saída de carga do  edifício LEBLON 
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EMPRESARIAL, em razão deste não possuir garagem aberta naquele dia, pois se tratava de 

um domingo. 

As informações do estacionamento e do registro de entrada do referido veículo 

foram fornecidas pelo edifício RIO DESIGN LEBLON, conforme reproduzido abaixo:

A presença  de  FERNANDO SOARES no local,  às  19  horas  do  dia  18 de 

setembro de 2011,  foi confirmada por meio da quebra de sigilo de seus dados telefônicos. 

Conforme evidenciado pelo Relatório de Análise 89/2015 – SPEA/PGR (evento 4, ANEXO 

41), as três chamadas feitas por FERNANDO SOARES entre 19h00 e 21h00 foram captadas 

na Estação Radio Base – ERB localizadas na Avenida Ataulfo de Paixa, n. 338 até 764, lado 

par, Rio de Janeiro, em perímetro que abrange o local da reunião: 

Por outro lado,  também foi  confirmada a presença de JULIO CAMARGO, 

segundo afirmado por ele próprio e por um de seus motoristas, JOÃO LUIZ CAVALHEIRO 

SOARES, que relatou:

 “que Julio Camargo não vinha ao Rio de Janeiro nos domingos, que se recorda de 
uma única ocasião em que Julio Camargo veio do Rio de Janeiro em um domingo, 
tratando-se da data de 18/9/2011; que, nessa data, Julio Camargo entrou em contato 
com o outro motorista, Paulo Roberto, pedindo que o buscasse no Aeroporto Santos 
Dumont por volta das 17:30min, 18h, mas que  Paulo Roberto não podia buscá-lo, 
porque  tinha  algum compromisso;  que  Paulo  Roberto  entrou  em contato  com o 
depoente, acionando-o para a tarefa; […] que do aeroporto levou Julio Camargo, a 
pedido, para o shopping center no Leblon que fica na esquina da Avenida Ataulfo de 
Paiva com a Avenida Afrânio de Melo Franco”

Na  referida  reunião,  EDUARDO  CUNHA e  FERNANDO  SOARES 

solicitaram o  pagamento  de  vantagem indevida  a JÚLIO  CAMARGO,  afirmando que  o 

problema não era pessoal, mas que ele deveria pagar a quantia de cinco milhões de dólares, os 

quais deveriam ser pagos mediante a entrega de valores em espécie. 

Segundo JÚLIO CAMARGO (evento 4,  ANEXO11),  EDUARDO CUNHA 
teria lhe afirmado na ocasião: “Eu não sei da história e nem quero saber. Eu tenho um valor a  
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receber do FERNANDO SOARES e que ele atrelou a você” e que “eu ainda tenho a receber  

US$ 5 milhões em relação a este 'pacote'”. 

Este  valor  foi confirmado  por  FERNANDO SOARES  em seu  depoimento 

judicial (evento 15, VIDEO16),  ocasião  na qual  acresceu ter sido acertado que a parte de 

EDUARDO CUNHA seria paga em espécie e a sua parte seria  quitada com a emissão de 

notas fiscais  em nome das suas empresas.  Quando questionado  por EDUARDO CUNHA 
sobre  a  forma  como  esses  pagamentos  seriam feitos,  JÚLIO  CAMARGO  informou  que 

provavelmente  demandaria ALBERTO  YOUSSEF  para  realização  dos  pagamentos  para 

ambos, não havendo objeção neste sentido. 

Conforme apontou JÚLIO CAMARGO (evento 15, VIDEO 27 e 28), no fim 

da reunião  EDUARDO CUNHA lhe avisou para não se preocupar, pois os requerimentos 

apresentados à  Câmara dos Deputados seriam arquivados.  Como já demonstrado,  de fato, 

ambos os requerimentos foram arquivados, sendo que a ré SOLANGE sequer soube explicar 

os desdobramentos  dos atos, muito provavelmente porque  a determinação de arquivamento 

partiu de EDUARDO CUNHA. 

Destarte,  restou  plenamente  demonstrado  que  o  réu  EDUARDO  CUNHA 
solicitou e recebeu vantagem indevida e praticou ato de ofício infringindo dever funcional; da 

mesma  forma  que  restou  plenamente  demonstrado  que  a  ré  SOLANGE  ALMEIDA 
concorreu para a prática dos atos de corrupção e praticou ato de ofício infringindo dever 

funcional. Quanto ao detalhamento do recebimento da vantagem indevida por meio de atos de 

lavagem de capitais, para se evitar tautologia, será tratado no próximo capítulo.

Importante  destacar  que,  tratando  os  presentes  autos  de complexo esquema 

criminoso praticado em variadas etapas e que envolveu diversas estruturas de poder, público e 

privado, normalmente em encontros clandestinos e escondidos, com os participantes tomando 

cautelas para não serem descobertos, o que torna os crimes perpetrados pelos investigados de 

difícil  prova.  Isso não é  apenas  um “fruto do acaso”,  e  sim da profissionalização de sua 

prática e de cuidados deliberadamente empregados pelos réus. 

Se é extremamente importante a repressão aos chamados delitos de poder e se, 

simultaneamente, constituem crimes de difícil prova, o que se deve fazer? A solução mais 

razoável  é  reconhecer  a  dificuldade  probatória  e,  tendo  ela  como  pano  de  fundo,  medir 

adequadamente o ônus da acusação, mantendo simultaneamente todas as garantias da defesa. 
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Nesse sentido,  no julgamento da AP 470, que não coincidentemente era, 

também,  um caso  de  lavagem de  dinheiro  envolvendo corrupção,  assim se  manifestou  a 

Ministra Rosa Weber, fazendo uma perspicaz analogia com o crime de estupro:

“A lógica  autorizada  pelo  senso  comum  faz  concluir  que,  em  tal  espécie  de 
criminalidade [crimes contra os costumes],  a  consumação sempre se dá longe do 
sistema  de  vigilância.  No  estupro,  em  regra,  é  quase  impossível  uma  prova 
testemunhal. Isso determina que se atenue a rigidez da valoração, possibilitando-
se  a  condenação  do  acusado  com  base  na  versão  da  vítima  sobre  os  fatos 
confrontada com os indícios  e  circunstâncias  que venham a confortá-la.  Nos 
delitos de poder não pode ser diferente. Quanto maior o poder ostentado pelo 
criminoso, maior a facilidade de esconder o ilícito, pela elaboração de esquemas 
velados,  destruição  de  documentos,  aliciamento  de  testemunhas  etc. Também 
aqui a clareza que inspira o senso comum autoriza a conclusão (presunções, indícios 
e lógica na interpretação dos fatos). Dai a maior elasticidade na admissão da prova 
de acusação, o que em absoluto se confunde com flexibilização das garantias 
legais (…) A potencialidade do acusado de crime para falsear a verdade implica o 
maior  valor  das  presunções  contra  ele  erigidas.  Delitos  no  âmbito  reduzido do 
poder  são,  por  sua  natureza,  em  vista  da  posição  dos  autores,  de  difícil 
comprovação pelas  chamadas provas diretas. (…) A essa consideração,  agrego 
que, em determinadas circunstâncias, pela própria natureza do crime, a prova indireta 
é  a  única  disponível  e  a  sua  desconsideração,  prima facie,  além de  contrária  ao 
Direito positivo e à prática moderna, implicaria deixar sem resposta graves atentados 
criminais a ordem jurídica e a sociedade (fls. 52.709-11)”.

A Ministra bem diagnosticou a situação: em crimes graves e que não deixam 

provas diretas, ou se confere elasticidade à admissão das provas da acusação e se confere o 

devido valor à prova indiciária, ou tais crimes, de alta lesividade, não serão jamais punidos e a 

sociedade é que sofrerá as consequências. 

O Min. Ricardo Lewandowski foi por caminho semelhante ao proferir seu 

voto no mesmo feito, destacando a importância dos elementos indiciários para demonstrar o 

dolo em delitos desse jaez (ele analisava o delito de gestão fraudulenta). Perceba-se:

“(...) Nos delitos societários e, em especial, nos chamados “crimes de colarinho 
branco”,  nem  sempre  se  pode  exigir  a  obtenção  de  prova  direta  para  a 
condenação, sob pena de estimular-se a impunidade nesse campo.
O delito de gestão fraudulenta de instituição financeira é um exemplo clássico do 
que  acabo  de  afirmar.  Sim,  pois  como  distinguir  uma  gestão  desastrosa,  
caracterizada pela adoção de medidas desesperadas ou meramente equivocadas na 
administração de uma instituição de crédito daquelas  tidas  como fraudulentas ou 
mesmo temerárias, ambas tipificadas como crimes?
É evidente, a meu ver, que o julgador, ao perscrutar os autos na busca de um 
divisor de águas, irá apoiar-se, na maior parte dos casos, mais no conjunto de 
indícios confirmados ao longo da instrução criminal, que acabam evidenciando 
a intenção delituosa dos agentes, do que nas quase sempre raras provas diretas 
do comportamento ilícito, sobretudo no que toca ao dolo.
Permito-me recordar que, de acordo com o art.  239 do Código de Processo 
Penal,  a prova indiciária é “a circunstância conhecida e provada que, tendo 
relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra ou 
outras circunstâncias”, deixando evidente a possibilidade de sua utilização – 
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sempre parcimoniosa evidentemente - quando o Estado não logra obter uma prova 
direta do crime. Significa dizer que o conjunto logicamente entrelaçado de indícios 
pode  assumir  a  condição  de  prova  suficiente  para  a  prolação  de  um  decreto 
condenatório, nesse tipo de delito.
Mas isso, sublinho, sempre com o devido cuidado, conforme, aliás, adverte Nicola 
Framarino dei Malatesta:
“É necessário ter cautela na afirmação dos indícios, mas não se pode negar que a 
certeza pode provir deles”.
A prova, como se sabe, é o gênero do qual fazem parte os indícios.  Estes se 
inserem, portanto - desde que solidamente encadeados e bem demonstrados - 
no conceito clássico de prova, permitindo sejam valorados pelo magistrado de 
forma a possibilitar-lhe o estabelecimento da verdade processual.
(...)” - destaques nossos.

Estudando a natureza da prova, verifica-se que os mais modernos autores 

sobre  evidência,  nos  Estados  Unidos  e  na  Europa,  reconhecem que  não  há  diferença  de 

natureza  entre  prova  direta  e  indireta,  e  que  a  antiga  aversão  aos  indícios  não  passa  de 

preconceito. 

Michele Taruffo2, por exemplo, afirma que:

“(...) el grado de aceptabilidade de la prueba esta siempre determinado por una 
o mas inferencias que deben estar fundamentadas em circunstancias precisas y em 
criterios  (cuando  sean  necesarios)  reconocibles.  Desde  el  punto  de  vista  de  la 
estructura lógica y del empleo de las máximas de experiencia, estas inferencias no 
son distintas de las que se formulan em el ambito de la valoracion de las pruebas 
indirectas.  Tanto em un caso  como em el  outro,  em efecto,  se  trata  siempre  de 
vincular una circunstancia com una hipotesis de hecho por medio de una regla de 
inferencia” - sem destaque no original.

Se  é  assim,  uma  condenação  pode  legitimamente  ter  por  base  prova 

indiciária. Casanovas, tratando da prova indiciária no narcotráfico, cita decisão proferida na 

década  de  90  pela  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  na  qual  esta  admitiu  tal 

legitimidade. Eis o trecho da decisão:

“(...)  en  ejercicio  de  su  función  jurisdiccional,  tratándose  de  la  obtención  y 
valoración de las pruebas necesarias para la decisión de los casos que conoce, puede, 
en determinadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas circunstanciales como los 
indicios o las presunciones como base de sus pronunciamientos, cuando de aquéllas 
puedan  inferirse  conclusiones  consistentes  sobre  los  hechos  (Caso  Gangaram 
Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49)”3.

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, já em 1978, em Irlanda vs. Gran 

Bretanha,  reconheceu a higidez da prova indiciária para produzir  convicção para além da 
2 Michele Taruffo, La Prueba de Los Hechos, 2005, p. 263.
3 Esther Elisa Angelán Casanovas. La prueba indiciaria y su valoracion em los casos de narcotrafico y lavado de 
activos.Jornada  contra  el  crimen  organizado:  narcotráfico,  lavado  de  activos,  corrupción,  trata  y  tráfico  de 
personas  y  terrorismo.  Santo  Domingo  (República  Dominicana):  Comissionado  de  Apoyo  a  la  Reforma  y 
Modernización  de  la  Justicia.  Mar.  2010.  Disponível  em: 
<http://www.comisionadodejusticia.gob.do/phocadownload/Actualizaciones/Libros/2012/CRIMEN
%20ORGANIZADO.pdf>. Acesso em: 19 maio 2012, p. 49.
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dúvida razoável: “a la hora de valorar la prueba, este Tribunal ha aplicado el criterio de la  

prueba más allá de la duda razonable. Sin embargo tal tipo de prueba se puede obtener de la  

coexistencia de inferencias suficientemente consistentes, claras y concordantes o de similares  

presunciones de hecho no rebatidas”4. Tal entendimento foi reiterado nos casos Salman vs. 

Turquia,  de  27/06/2000,  Tamlin  vs.  Turquia,  de  10/04/2000,  e  Tahsin  vs.  Turquia,  de 

08/04/2004. 

Também o Tribunal Constitucional Espanhol, na STC 137/2005, reafirmou o 

entendimento estabelecido desde a STC 174/1985, de que mesmo na falta de prova direta, a 

prova  indiciária  pode  sustentar  uma  condenação  sem  que  seja  violada  a  presunção  de 

inocência, sempre que parta de fatos provados e que se possa inferir o delito de indícios por 

um processo mental racional e conforme as regras do critério humano. Na Espanha, no ano de 

2006, do total  de 1.626 sentenças do Tribunal Supremo Espanhol,  em 204 se abordou de 

alguma forma a prova indiciária.

Andrey Borges  de  Mendonça expõe a  essencialidade  da  prova  indiciária 

com relação à demonstração do crime de lavagem de dinheiro:

“A tentativa de buscar um equilíbrio entre a eficácia da persecução penal do delito 
de lavagem e a proibição da inversão do ônus da prova deve passar pela utilização e  
aceitação da prova indireta/indiciária, notadamente para comprovar os dois aspectos 
centrais da produção probatória do delito de lavagem, quais sejam: a origem ilícita 
dos bens, valores e direitos e o elemento subjetivo do tipo. O uso de indícios é de 
importância  inquestionável  para  provar  ambos  os  requisitos,  especialmente  para 
suprir  as  carências  da  prova  direta  em  processos  penais  relativos  a  atividades 
delitivas enquadradas naquilo que se conhece como criminalidade organizada. De 
fato,  será  habitual  que  não  haja  prova  direta  das  circunstâncias  relacionadas  à 
procedência ilícita dos bens e do elemento subjetivo. Justamente por isto,  a prova 
indiciária adquire especial  importância no delito de lavagem de dinheiro, já 
tendo se afirmado que se trata da “rainha” das provas em matéria de lavagem 
[LOMBARDERO EXPÓSITO, Luis Manuel]. Realmente,  é a utilização da prova 
indiciária  que  poderá  permitir  uma  eficaz  persecução  penal  dos  delitos  de 
lavagem, impedindo que a impunidade reine nesta espécie de delitos . No Brasil, 
esta  importância  ainda  não  foi  visualizada  por  parcela  da  doutrina  e  da 
jurisprudência, que continua a possuir enorme resistência em aceitar a possibilidade 
de condenação com base em “indícios”. Porém, esta resistência se deve, em parte, a 
um  equívoco  na  fixação  dos  conceitos.  A palavra  indícios  é  polissêmica  e  foi 
empregada pelo próprio legislador,  no CPP, de diversas maneiras diferentes, com 
sentidos variados em relação ao distinto momento processual em que é utilizada. Em 
um desses sentidos, o legislador faz menção aos “indícios de prova”, referindo-se a 
um conjunto de provas que permita um juízo de probabilidade. (…). Porém, veja que 
a expressão indícios, neste sentido, deve ser interpretada não como prova indireta, 
mas  sim  como  um  conjunto  de  provas  que  demonstrem,  razoavelmente,  uma 
suspeita fundada (…). Em outras palavras, a expressão indícios, nesta acepção, está 

4 Apud  Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez.  
Disponível  em:  <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>.  Acesso  em:  19  maio 
2012.
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se referindo a uma cognição vertical  (quanto à profundidade) não exauriente,  ou 
seja,  uma  cognição  sumária,  não  profunda,  em  sentido  oposto  à  necessária 
completude  da  cognição,  no  plano  vertical,  para  a  prolação  de  uma  sentença 
condenatória.  Vale  destacar  que  o  próprio  STF  já  reconheceu  esses  sentidos 
polissêmicos [STF – RE 287658 e HC 83.542/PE]. Porém, estes “indícios de prova” 
não podem ser confundidos com a “prova de indícios, esta sim disciplinada no art. 
239  do  CPP,  aqui  considerada  em  sua  “dimensão  probatória”.  (…).  Assim,  ao 
contrário do que alguns afirmam, a prova indiciária pode – e no caso da lavagem, 
deve, em razão da dificuldade de se obter provas diretas – ser utilizada para 
embasar um decreto  condenatório,  pois  permite  uma cognição profunda no 
plano vertical, de sorte a permitir que o juízo forme sua cognição acima de 
qualquer dúvida razoável”5 - sem destaque no original.

O Supremo  Tribunal  Espanhol,  no  mesmo  sentido,  já  externou  que  em 

delitos  como tráfico  de  drogas o  usual  é  contar  apenas  com provas  indiciárias,  e  que  o 

questionamento de sua aptidão para afastar a presunção da inocência acarretaria a impunidade 

das formas mais graves de criminalidade (STS6 1637/19997, repetido em outros julgamentos). 

Chegou a afirmar que  “(...)  pretender  contar  com prova direta  da autoria,  é  apostar  na  

impunidade destas condutas desde uma ingenuidade inadmissível (...)” (STS 866/2005). Se 

os  indícios  são  meios  aptos  para  condenação,  como  qualquer  outra  prova,  só  se  pode 

compreender que o STE quis, com isso, afirmar a necessidade de  se atenuar a rigidez da 

valoração da prova para casos de prova mais difícil, conforme sustentado pela Ministra Rosa 

Weber quando fez a analogia com o estupro. Tudo isso, evidentemente, respeitado o standard 

beyond a reasonable doubt. 

O entendimento  segundo  o  qual  “não  é  exigida  prova  cabal”  do  crime 

antecedente  da  lavagem  de  dinheiro,  também  foi  externado,  exemplificativamente,  nas 

apelações criminais 2000.71.00.041264-1 e ACR 2000.71.00.037905-4 pelo TRF4.

O STF,  em vários  acórdãos,  tem externado que a prova por indícios,  no 

sistema do livre  convencimento motivado,  é  apta  a  lastrear  decreto  condenatório,  mesmo 

quando baseada em presunções hominis. 

No HC 111.666,  cuja  redação é  repetida  em vários  outros  arestos  da  1ª 

Turma do STF (HC 103.118, HC 101.519, p. ex.), o STF entendeu que a exigência de prova 

direta em crimes complexos vai de encontro à efetividade da Justiça, e que a dedicação do 

agente a atividades delitivas podia ser inferida da quantidade dos entorpecentes apreendidos:

5 Andrey Borges de Mendonça,  Do processo e julgamento. In: Carla Veríssimo de Carli (org.). Lavagem de 
dinheiro: prevenção e controle penal. 1. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011, p. 501-503.
6 Sentença do Tribunal Supremo.
7 Pode ser consultado em http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp.
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“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.  TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E 
VARIEDADE  DA  DROGA,  MAUS  ANTECEDENTES  E  DEDICAÇÃO  À 
ATIVIDADE  CRIMINOSA.  INAPLICABILIDADE  DA  CAUSA  DE 
DIMINUIÇÃO.  PRESUNÇÃO  HOMINIS.  POSSIBILIDADE.  INDÍCIOS. 
APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO 
LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO  DE  PROVAS. 
DESCABIMENTO NA VIA ELEITA.  ELEVADA QUANTIDADE  DE DROGA 
APREENDIDA.  CIRCUNSTÂNCIA  APTA  A  AFASTAR  A  MINORANTE 
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO 
AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O § 4º do 
artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena 
nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade,  
bons  antecedentes,  não  dedicação  a  atividades  criminosas  e  não  à  organização 
criminosa.  2.  Consectariamente,  ainda  que  se  tratasse  de  presunção  de  que  o 
paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de 
ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão 
de que o paciente era dado à atividade delituosa.  3. O princípio processual penal 
do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou 
facti,  pelo  juiz,  para  decidir  sobre  a  procedência  do  ius  puniendi,  máxime 
porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, 
definindo-a no art. 239 como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo 
relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou 
outras  circunstâncias”.  Doutrina  (LEONE,  Giovanni.  Trattato  di  Diritto 
Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-
162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 
julgado  em  06/10/2009,  DJe-213  DIVULG  12-11-2009  PUBLIC  13-11-2009 
EMENT VOL-02382-02 PP-00336).  4. Deveras,  o julgador pode, mediante um 
fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando 
raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir 
pela  ocorrência  de  circunstância  relevante  para  a  qualificação  penal  da 
conduta.  5.  A criminalidade  dedicada  ao  tráfico  de  drogas  organiza-se  em 
sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da 
dedicação  a  esse  tipo  de  atividade,  além  de  violar  o  sistema  do  livre 
convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta 
Magna,  praticamente  impossibilita  a efetividade da repressão  a  essa  espécie 
delitiva. 6.  O  juízo  de  origem  procedeu  a  atividade  intelectiva  irrepreensível, 
porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, 
mediante  raciocínio  dedutivo,  pela  dedicação  do  agente  a  atividades  delitivas, 
sendo  certo  que,  além disso,  outras  circunstâncias  motivaram  o  afastamento  da 
minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das 
drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), 
destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi 
preso  em  flagrante  (bar  de  fachada  que,  na  verdade,  era  ponto  de  tráfico  de 
entorpecentes),  e  os  péssimos  antecedentes  criminais,  circunstâncias  concretas 
obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada” (HC 111666, R. 
Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 8/5/2012) - sem destaque no original.

No HC 70.344,  julgado em 1993,  o  STF reconheceu que os  indícios  “são 

equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto,  

seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”.

Em conclusão, há farta doutrina e jurisprudência, brasileira e estrangeira, que 

ampara  a  dignidade  da  prova  indiciária  e  sua  suficiência  para  um decreto  condenatório. 
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Paralelamente,  há um reconhecimento da necessidade de maior  flexibilidade em casos  de 

crimes complexos, cuja prova é difícil, os quais incluem os delitos de poder. Conduz-se, pois, 

à necessidade de se realizar uma valoração de provas que esteja em conformidade com o 

moderno entendimento da prova indiciária.

No caso concreto, verifica-se a presença de várias provas indiretas da prática 

dos crimes denunciados, que evidenciam a autoria delituosa do crime de corrupção por parte 

de EDUARDO CUNHA e SOLANGE ALMEIDA, razão pela qual devem ser condenados 

pela prática do crime de corrupção passiva, nos termos da denúncia. 

3.2 LAVAGEM DE CAPITAIS POR PARTE DO ACUSADO EDUARDO 
CONSENTINO DA CUNHA (ART  . 1º da L  EI   9.613/1998)  

Conforme  apurado  na  presente  ação  penal,  o  acusado  EDUARDO 
COSENTINO  DA CUNHA,  em  coautoria  com  o  lobista FERNANDO  ANTÔNIO 

FALCÃO  SOARES  (já  condenado  por  estes  fatos  nos  autos  da  ação  penal  n° 

5083838-59.2014.404.7000),  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  natureza,  localização, 

disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  aproximadamente  R$  5.000.000,00, 

valores obtidos criminosamente no caso de corrupção nos contratos de aquisição dos 

navios-sonda  PETROBRAS  10000  e  VITÓRIA  10000,  em  pagamentos  ocorridos 

entre setembro de 2011 e 2014, no Rio de Janeiro/RJ. 

De acordo com a imputação e com o aditamento da denúncia,  o modo  de 

transferência  dos  valores  de  JÚLIO  CAMARGO  para  FERNANDO  SOARES, 

ocorrido  com  a  intermediação  de  ALBERTO  YOUSSEF,  e  sucessivamente  para 

EDUARDO  CUNHA,  ocorreu em  cinco modalidades distintas de  lavagem  de 

capitais, descritas a seguir: 

i)  transferências para a conta das empresas RFY IMPORT & EXPORT 

LIMITED e DGX IMP. & EXP. LTD no exterior e posterior compensação e entrega a 

EDUARDO  CUNHA e  FERNANDO  SOARES  dos  valores  correspondentes  em 

espécie pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF;
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ii)  simulação da prestação de serviços  e  emissão de notas  fiscais  frias 

para  pagamento  dos  valores  devidos  a FERNANDO  SOARES  (destinação  ao  réu 

EDUARDO CUNHA não foi comprovada);

iii) transferências para a conta da empresa GFD INVESTIMENTOS no 

Brasil, cuja propriedade era de ALBERTO YOUSSEF (destinação ao réu EDUARDO 
CUNHA não foi comprovada);

iv) transferência de  para  Igreja  Evangélica  Assembleia  de  Deus,  a 

pedido de EDUARDO CUNHA;

v) por fim,  o pagamento de alguns valores  de propinas  remanescentes, 

por JULIO CAMARGO, para afretamento de voos por EDUARDO CUNHA e pessoas 

a ele relacionadas. 

A instrução processual confirmou os elementos probatórios colhidos na 

fase de investigação.  Todavia, não foi demonstrado no processo que a totalidade das 

vantagens  indevidas  solicitadas pelo  réu  EDUARDO  CUNHA e  por  FERNANDO 

SOARES,  no  valor  de  USD  10.000.000,00,  foram  efetivamente  pagas  por  JULIO 

CAMARGO,  por  circunstâncias  alheias  às  vontades  dos  réus,  em  razão  do 

inadimplemento parcial do pagamento do saldo da propina. 

Assim,  restou  demonstrado  e  devidamente  comprovado nos  autos  que 

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA recebeu aproximadamente R$ 5 milhões de 

reais provenientes das propinas das sondas, de forma oculta e dissimulada, impondo-

se a condenação do réu, também, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, senão 

vejamos. 

3.2.1. Autoria e Materialidade do Crime de Lavagem

Como  visto  no  tópico  anterior,  após  as pressões exercidas  pelo  réu 

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA e por FERNANDO SOARES junto a JULIO 

CAMARGO pela retomada do pagamento da propina das sondas, este buscou auxílio 

junto ao doleiro ALBERTO YOUSSEF para solucionar a questão, mediante a entrega 

de valores em espécie que ele dispunha no Brasil. 

42 de 66



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná

A  solução  encontrada  por  ambos  foi  a  realização  de  operações 

comumente  chamadas  de “dólar-cabo”,  nas  quais um doleiro  possuidor de  elevadas 

quantias  em  espécie  no  Brasil  (ALBERTO  YOUSSEF)  recebe  transferências de 

valores  no  exterior  por  parte  do  “cliente”  (JULIO  CAMARGO),  promovendo  uma 

“compensação”  entre  esses  depósitos  la  fora  com  os  reais  entregues  em  território 

nacional.  Essa é  uma  típica  e  conhecida  técnica  de  lavagem  de  dinheiro,  bastante  

utilizada pois é muito efetiva e deixa poucos vestígios. 

Nesse  sentido,  foi  apurado  que  JULIO  CAMARGO,  utilizando  uma 

conta  bancária  titularizada  pela  offshore VIGELA  ASSOCIETED  SA  no  Banco 

Cramer, da Suíça, promoveu depósitos para contas titularizadas em Hong Kong pelas 

empresas  offshore  RFY  e  DGX,  pertencentes  ao  também  doleiro LEONARDO 

MEIRELLES  e utilizadas  por  ALBERTO YOUSSEF para  movimentação de  valores 

no exterior. 

Em depoimento judicial prestado nos autos, LEONARDO MEIRELLES 

confirmou  (evento  15,  VIDEO33)  que  disponibilizou  a YOUSSEF  as  contas 

titularizadas  pela RFY e  DGX,  entre  2009  à  2013,  para  movimentação  de  valores 

ilícitos, mediante a declaração de realização de importações fictícias ao Brasil. 

Nesse contexto,  para pagamento das propinas decorrentes das pressões 

realizadas por  EDUARDO CUNHA e  FERNANDO SOARES,  foram realizadas  três 

transferências no exterior de JULIO CAMARGO para ALBERTO YOUSSEF: 

i) a  primeira  no valor  de US$ 2.350.044,06,  em benefício  da  empresa 

RFY IMP. & EXP. LTDA, realizada em 20 de outubro de 2011;

ii)  a  segunda  no  valor  de  US$  2.350.052,31  para  esta  mesma  conta, 

realizada no dia 08 de julho de 2012; e

iii) a  terceira  no  valor  de  US$  400.052,37,  em  benefício  da conta 

titularizada pela DGX IMP. & EXP. LTD, ocorrida em 26 de julho de 2012.

LEONARDO MEIRELLES (evento 15, VIDEO35) confirmou em depoimento 

judicial  que  recebeu cerca  de  US$  5.300.000,00  da VIGELA ASSOCIETED,  de  JÚLIO 

CAMARGO, com fundamento em contrato fictício. Após realizadas as transferências, recebia 

aviso em sua conta para checagem, momento em que apresentava ao seu banco a origem dos 
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recursos e, quando disponibilizados os valores, iniciava a operação para  compensação dos 

valores em reais junto ao doleiro ALBERTO YOUSSEF no Brasil. 

LEONARDO MEIRELLES relatou também que  na época dos fatos  almoçou 

com ALBERTO YOUSSEF, sendo lhe dito pelo doleiro, na ocasião, que tais  valores  seriam 

remetidos ao Rio de Janeiro, pois tratava-se de propinas devidas por JÚLIO CAMARGO ao 

ex-Deputado Federal EDUARDO CUNHA.

A sequência  de  entregas  iniciou-se  com  ALBERTO  YOUSSEF  e  JAYME 

ALVES DE OLIVEIRA FILHO, conhecido como JAYME CARECA, ex-agente de Polícia 

Federal que prestava serviços de emissário/carregador de valores para ALBERTO YOUSSEF, 

sendo  os  valores  entregues  nos  escritórios  indicados  por  FERNANDO  SOARES,  que 

confirmou os fatos em depoimento (evento 4, ANEXOS 51, 52 e 53):

“QUE em relação às quantias em espécies, ALBERTO YOUSSEF entrou em contato 
com o depoente, oportunidade em que marcaram uma reunião pessoalmente; QUE já 
conhecia YOUSSEF, pois havia estado com ele cerca de quatro vezes, tendo sido 
apresentado a ele por intermédio de PAULO ROBERTO COSTA, em 2010; QUE a 
reunião com YOUSSEF ocorreu no escritório do depoente, no Rio de Janeiro, na Av. 
Rio Branco, ainda no mês de setembro de 2011; QUE YOUSSEF veio e disse ao 
depoente que recebeu instruções de JÚLIO CAMARGO para repassar ao depoente 
valores em torno de sete milhões de reais; QUE YOUSSEF disse que ainda estava 
operacionalizando  isto,  pois  estava  aguardando  a  realização  de  transferências  de 
JÚLIO  CAMARGO  para  YOUSSEF;  [...]  QUE,  então,  YOUSSEF  esteve  no 
escritório do  depoente  juntamente  com JAYME,  a  quem YOUSSEF chamava de 
CARECA; QUE nesta oportunidade YOUSSEF levou entre um milhão e um milhão 
e meio de reais em espécie, não se recordando ao certo; QUE YOUSSEF entregou a 
quantia como sendo o primeiro pagamento que estaria sendo realizado a pedido de 
JÚLIO CAMARGO; QUE conheceu JAYME nesta ocasião, sendo apresentado por 
YOUSSEF como sendo uma pessoa da total  confiança de YOUSSEF, com quem 
trabalhava há bastante tempo com ele; QUE, inclusive, YOUSSEF comentou que os 
próximos  pagamentos  seriam  feitos  por  JAYME  diretamente  e  que  não  seria 
necessária  a  presença de YOUSSEF;  QUE imediatamente o depoente fez contato 
com EDUARDO CUNHA por mensagem, avisando que havia um valor disponível, 
e perguntou a ele onde poderia entregar o valor; QUE EDUARDO CUNHA disse ao 
depoente  para  procurar,  no  escritório  dele,  na  Nilo  Peçanha,  uma  pessoa  de 
nome ALTAIR;  QUE,  então,  o  depoente  foi  pessoalmente  ao  escritório  de 
EDUARDO CUNHA, levando a quantia em espécie recebida, ou seja, entre um e 
um milhão e meio de reais;  QUE questionado como era ALTAIR, respondeu que 
deve ter em torno de 1,75m de altura, pouco cabelo, já grisalho, com bigode, com 
idade de aproximadamente 60 anos; QUE ALTAIR aparentava ser um assessor ou 
uma pessoa de confiança, até mesmo porque todos os valores entregues no escritório 
foram para ALTAIR; QUE esta entrega ocorreu por volta de outubro de 2011; QUE, 
após isto, houve quatro ou cinco entregas, todas feitas por JAYME, a maioria em seu 
escritório;  QUE apenas  uma vez  JAYME foi  entregar  valores  no  condomínio do 
depoente; 

Com relação à transferência de USD 2.350.044,06, cerca de R$ 7.000.000,00 

convertidos à taxa da época –, realizada por JULIO CAMARGO para a conta RFY IMP. & 
44 de 66



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná

EXP. LTDA, após convertidos os valores para reais, foram eles entregues por JAYME 

CARECA e ALBERTO YOUSSEF para FERNANDO SORES, em aproximadamente 5 

(cinco) entregas realizadas no Rio de Janeiro/RJ, conforme indicado acima. 

Uma  dessas  entregas  foi  materializada  em  um  documento  apreendido  no 

escritório  de  ALBERTO YOUSSEF,  uma planilha  intitulada  “TRANSCARECA”,  em que 

discriminados os valores, datas e pessoas destinatários dos valores criminosos entregues. 

Consta neste documento uma entrega realizada no dia 15 de junho de 2012 no 

valor  de  R$ 1.132.250,00  tendo  como destinatário  “BAIANO”,  alcunha de  FERNANDO 

SOARES (Autos n. 5064869-93.2014.4.04.7000, evento 2, DESP1, fl. 06), conforme abaixo 

reproduzido:

FERNANDO SOARES confirmou  a referida entrega, realizada no dia 15 de 

junho de 2012, no valor de R$ 1.132.250,00 (evento 4, ANEXOS 51, 52 e 53):

QUE,  no  entanto,  questionado  ao  depoente  acerca  do  documento  intitulado 
“Transcareca” -  elaborado e apreendido em poder de ALBERTO YOUSSEF para 
documentar as entregas feitas por JAYME CARECA – sobre uma entrega ocorrida no 
dia 15 de  junho de 2012,  no valor  de R$ 1.132.250,00,  tendo como destinatário 
“BAIANO”, o depoente acredita que realmente a pessoa de “BAIANO” mencionada 
seja o depoente e que faça referência à última entrega feita por JAYME; “

45 de 66



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná

Em depoimento em Juízo (evento  15,  ANEXO16),  FERNANDO SOARES 

disse que foi procurado em seu escritório por YOUSSEF, o qual lhe avisou sobre as operações 

feitas com JULHO  e afirmou que assim que obtidos os valores  levaria  as correspondentes 

quantias de dinheiro em espécie. Em um segundo encontro, YOUSSEF veio acompanhado de 

JAYME CARECA, já trazendo uma parte do valor, e avisou que nos próximos pagamentos 

JAYME viria sozinho, o que de fato ocorreu nas cinco oportunidades. 

Após recebidos os valores de YOUSSEF e JAYME CARECA, FERNANDO 

SOARES entrava em contato com o réu  EDUARDO CUNHA e avisava que tinha  valores 

para serem  entregues.  EDUARDO CUNHA solicitava,  então,  que FERNANDO SOARES 

levasse os valores no escritório do ex-deputado no Edifício Rodolpho de Paoli, na Av. Nilo 

Peçanha, n° 10, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

Nas ocasiões das entregas, FERNANDO SOARES foi recebido no escritório 

de EDUARDO CUNHA por pessoa denominada ALTAIR, que contava os maços de dinheiro 

e conferia a quantia entregue. Tal pessoa trata-se de ALTAIR ALVES CUNHA, funcionário de 

confiança  de  EDUARDO  CUNHA,  envolvido  em  vários  esquemas  de  recebimento  de 

valores em espécie em benefício do ex-deputado em distintas operações policiais, tendo sido 

acusado8  perante o Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília/DF no âmbito da Operação Cui 

Bono, em que EDUARDO CUNHA foi condenado a cerca de 24 anos de prisão por fraudes 

no  FI-FGTS.  ALTAIR  é  ainda  investigado  pela  Força-Tarefa  da  Lava  Jato  no  Rio  de 

Janeiro/RJ  no  âmbito  da  Operação  Câmbio  e  Desligo,  também  como  sendo  um 

intermediário/captador de valores em espécie recebidos pelo réu EDUARDO CUNHA. 

Em uma outra entrega, quem recebeu os valores de FERNANDO SOARES 

foi,  segundo o  depoente,  uma pessoa  “de  nome diferente”,  provavelmente  tratando-se  de 

SIDNEY ROBERTO SZABO, que  também era  funcionário  de  confiança  de  EDUARDO 
CUNHA e tinha função bastante semelhante a de ALTAIR, qual seja, ser “testa de ferro” do 

ex-deputado em operações financeiras ilícitas. 

Como relação a essa programação da entrega de valores em espécie relativo às 

propinas  dos  navios-sonda,  foi  compartilhada  pelo  STF  a  prova  cabal  de  que  o  réu 

EDUARDO  CUNHA tinha  plena  ciência  e  efetiva  participação  nesses  recebimentos, 

conforme consta do relatório de análise de material apreendido n° 137/2016, especificamente 

8 Integra da denúncia: http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/docs/denuncia-bertin
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em  seu item  2.1.13.3  (fl.  4388  –  volume  20),  que  procedeu  à  verificação  dos  dados 

encontrados no telefone Blackberry de EDUARDO CUNHA. 

Em  uma  conversa  travada  via  aplicativo BBM entre  o  réu  EDUARDO 
CUNHA e  FERNANDO SOARES  (usuário ‘LOEWE’),  em setembro de 2012, durante o 

período  de  pagamento  das  propinas  das  sondas,  foi  tratado  entre  os  interlocutores sobre 
reunião com “o JÚLIO pra definir tudo”: 

Tal prova foi encontrada no próprio celular de EDUARDO CUNHA, ou seja, 

não há como desqualificar ou descredibilizar tal documento, como o réu e sua defesa fazem 

com as outras provas do processo. A despeito da tentativa  em vão de sua defesa de querer 

desentranhar tal prova do processo, pois seria ela “impertinente” com o caso, o conteúdo, o 

tempo e as circunstâncias da conversa materializada indicam, sem sombra de dúvidas, que 

eles estão tratando sobre o repasse de propinas das sondas. 

A advertência de EDUARDO CUNHA, na conversa: “não esdquece (sic) da  

semana” indica  por  sua  vez,  o  acentuado  interesse  na  “programação”  dos  pagamentos 

acertados com JULIO CAMARGO.

De acordo  com  o  depoimento  judicial  de  FERNANDO  SOARES,  foram 

repassados  cerca  de  R$  5  milhões ao  ex-deputado  federal EDUARDO  CUNHA em 
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decorrência da propina das sondas, o que é corroborado pelos diversos elementos de prova 

que instruem a presente ação penal. 

Parte  dos  valores  restantes  devidos  em razão da  propina  das  sondas  foram 

ainda  transferidos, entre  21  de  dezembro  de  2011 e  30  de  outubro  de  2012,  por  JULIO 

CAMARGO  –  por  meio  das  empresas PIEMONTE  e  TREVISO  –,  para  FERNANDO 

SOARES –  por meio das empresas  HAWK EYES e TECHINIS –, com base em contratos 

falsos de prestação de serviços de “consultoria” e subsequente emissão fraudulenta de notas 

fiscais. 

Segundo o Relatório de Análise n. 090/2015 – SPEA/PGR (evento 4, ANEXO 

42), JÚLIO CAMARGO,  por meio de suas empresas PIEMONTE e TREVISO, efetuou 9 

(nove)  pagamentos  em  favor  da  HAWK  EYES  ADMINISTRAÇÃO  DE  BENS  (CNPJ 

08.294.314/0001-56)  e  1  (um)  pagamento  em favor  da  TECHNIS  PLANEJAMENTO  E 

GESTÃO EM NEGÓCIOS (CNPJ 03.270.223/0001-67),  no total de  R$ 3.690.021,25  (três 

milhões, seiscentos e noventa mil, vinte e um reais e vinte cinco centavos). 

Destaca-se  tabela  comparativa  entre  a  planilha  fornecida  por  JÚLIO 

CAMARGO e os dados apontados em extratos bancários pelo sistema SIMBA, apresentando 

comprovação  de  94%  dos  valores  apontados  por  JÚLIO  CAMARGO  para  as  empresas 

HAWK EYES e TECHNIS, de FERNANDO SOARES (evento 4, ANEXO 42, fl. 12):
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As  notas  fiscais  foram  emitidas  com  vaga  justificava denominada 

“consultoria”,  descrição  imprecisa  quanto  ao  efetivo  serviço  prestado.  Na  realidade,  não 

houve  real prestação  de  serviços,  tratando-se  de  mero  subterfúgio  para  recebimento 

dissimulado das  propinas  das  sondas.  A  título  exemplificativo,  cita-se a  discriminação de 

serviços mencionadas em uma das notas, menção essa que se repete em todas as outras notas 

emitidas (autos n 5083838-59.2014.4.04.7000, evento 1, ANEXO 14, fl. 1):

Não obstante materializada a irregularidade desses repasses, a prova dos autos 

indica que tais valores foram utilizados para pagamento da parte de FERNANDO SOARES 

relativa à propina das sondas (evento 15, VIDEO16), não havendo prova de que EDUARDO 
CUNHA se beneficiou, ao menos em parte, dos valores transferidos desse modo.  Portanto, 

neste ponto, o MPF requer a desconsideração dessa parte da imputação por falta de provas do 

envolvimento do réu nesse repasses. 

De igual maneira, o ponto da denúncia relativo aos repasses das empresas de 

JULIO  CAMARGO  –  PIEMONTE  e  TREVISO  – em  benefício  da empresa  GFD 

EMPREENDIMENTOS,  de propriedade de ALBERTO YOUSSEF,  por meio de  depósitos 

fundamentados em contratos de mútuo simulados,  também não deve prosperar em razão da 

ausência de provas de destinação de tais valores ao réu EDUARDO CUNHA. 

No decorrer dos repasses ilícitos, ocorridos preponderantemente entre outubro 

de 2011 e outubro de 2012, novamente JULIO CAMARGO deixou de honrar com a promessa 

dos pagamentos, o que gerou novas pressões por parte de FERNANDO SOARES e do réu 

EDUARDO CUNHA para o pagamento de uma suposta diferença de aproximadamente de 

R$ 1 milhão de reais. 

Conforme  relatou  FERNANDO SOARES  (evento  15,  VIDEO16),  JÚLIO 

CAMARGO  usou uma taxa de  conversão de  câmbio  que resultaria em valores abaixo do 

esperado.  Assim,  enquanto  JÚLIO apontava  como  pendente  a  quantia  de  R$ 400.000,00, 
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sendo que FERNANDO SOARES e EDUARDO CUNHA consideravam, por sua vez, como 

devida a quantia de R$ 1.200.000,00. 

Diante da controvérsia, foi combinado como faltantes o valor de R$ 1 milhão 

de  reais.  JÚLIO  CAMARGO  pediu  para  que  FERNANDO  SOARES  arcasse  com parte 

desses valores, sendo acertado entre ambos que JULIO pagaria R$ 700.000,00 e FERNANDO 

auxiliaria com R$ 300.000,00. 

Conforme afirmado por JÚLIO CAMARGO (evento 15, ANEXO 28), a parte 

por ele devida foi  então  paga de duas formas:  (i)  doações  para a IGREJA EVANGÉLICA 

ASSEMBLEIA DE DEUS e  (ii) por meio do pagamento de  afretamentos de táxi-aéreo em 

benefício de EDUARDO CUNHA.

Neste sentido,  foi apurado que JULIO CAMARGO realizou dois pagamentos 

em favor da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS (CNPJ 44.595.395/0001-98), 

ambos no dia 31/8/2012, cada um no montante de R$ 125.000,00, totalizando R$ 250.000,00 

(evento 15, video 16). Os dados bancários para tal transferência foram passados para JULIO 

por FERNANDO SOARES. 

JULIO  CAMARGO  ordenou  a  seus  funcionários,  por  sua  vez,  para  que 

realizassem as transferências respectivas  em benefício da IGREJA, conforme  materializado 

no e-mail abaixo:
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Conforme evidenciado  no  Relatório  de  Análise  n° 088/2015  –  SPEA/PGR 

(evento 4, ANEXO 40),  a primeira  transferência foi feita a partir da conta nº 130001964, 

titularizada pela empresa PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA, no Banco Santander. 

O recebimento se deu pela conta n. 90840, agência 3137 do Banco Bradesco, titularizada pela 

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS (evento 4, anexo 40, fl. 15): 

O  segundo  pagamento  de  R$  125.000,00  em  31/8/2012  para  a  IGREJA 

EVANGÉLICA  ASSEMBLEIA  DE  DEUS  foi  feito  a  partir  da  conta  nº  130003461, 

titularizada pela empresa TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTO LTDA no Banco 

Santander. O recebimento por parte da Igreja se deu pela conta nº 90840, agência 3137 do 

Banco Bradesco (evento 4, anexo 40, fl. 16): 

É  notória  a  vinculação  de  EDUARDO  CUNHA com  a  IGREJA 

EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, sendo notório também que o réu era integrante da 

bancada  evangélica  de  deputados  da  Câmara.  Foi  na  sede  de  MADUREIRA da  IGREJA 

ASSEMBLEIA DE DEUS que CUNHA comemorou, inclusive, sua eleição para Presidente 

da Câmara dos Deputados em 2015. 

Além disso, não há motivos  lógicos  para a realização de doações para Igreja 

Evangélica por parte de JULIO CAMARGO – devoto da religião católica –, ainda mais em 

condições de espaço (Rio de Janeiro/RJ) e tempo (meados de agosto de setembro de 2012) em 

que ocorriam pagamentos ocultos e dissimulados por JULIO CAMARGO ao ex-deputado 

EDUARDO CUNHA em razão da propina das sondas. 
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Apesar do pastor SAMUEL CASSIO FERREIRA, um dos líderes da IGREJA 

ASSEMBLEIA DE DEUS, ter negado (evento 167, termo 3) irregularidades em tais doações, 

afirmando que este tipo de doação é normal na instituição religiosa que representa, bem como 

ter negado a influência do réu EDUARDO CUNHA nesses repasses, tal depoimento carece 

de credibilidade, na medida em que o referido pastor é pessoa diretamente interessa na causa, 

sendo ele próprio investigado pela prática de lavagem de dinheiro,  além de manter  notórias 

ligações com o acusado. 

Foi estabelecido, ainda, que cerca de R$ 300.000,00 dos valores devidos por 

JULIO  CAMARGO  seriam  destinados  ao  réu  EDUARDO  CUNHA por  meio  da 

disponibilização de “crédito” ao ex-deputado junto à empresa de taxi-aéreo GLOBAL TÁXI 

AÉREO, que operava duas aeronaves de JULIO CAMARGO, que comprometeu-se a faturar 

quaisquer voos solicitados por  EDUARDO CUNHA até esse  valor,  o qual seria pago por 

meio da empresa PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA.

A promessa de pagamento desses voos ocorreu eu uma reunião realizada em 

São Paulo/SP,  no  escritório  de  JULIO CAMARGO localizado  na  Avenida  Magalhães  de 

Castro, 4.800 torre 2. 

Assim, foram cedidas por JÚLIO CAMARGO as aeronaves com prefixos “PP 

MIS”  e  “PR  JET”,  que  eram  de  sua  propriedade  mas  que  estavam  cedidas  à  empresa 

GLOBAL TAXI  AÉREO,  responsável  pela  operação  de  tais  aeronaves,  as  quais  foram 

efetivamente utilizadas  pelo  ex-deputado ou por  terceiros  por  ele  indicados  em três  voos 

realizados em 29/08, 03/09 e 11/09/2014, conforme tabela indicativa dos voos, datas, valores 

e passageiros (evento 4, ANEXO51, fl. 8): 
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Ouvido como testemunha no presente processo (evento 15, VIDEOS 33 e 34), 

o sócio-administrador da empresa GLOBAL TAXI AÉREO, RICARDO BREIM GOBBETTI, 

confirmou  os  dois  voos  utilizados  pelo  réu  EDUARDO  CUNHA  e  também  o  voo  de 

RAQUEL PITTA e LUCIO BOLONHA FUNARO, esse conhecido intermediário e recebedor 

de valores criminosos por EDUARDO CUNHA. 

A testemunha também confirmou que tais pagamentos foram faturados pela 

empresa de JULIO CAMARGO, a PIEMONTE, bem como apresentou durante a audiência 

três e-mail  recebidos de funcionários da empresa EXTRA LOCAÇÃO DE AERONAVES, 

que atuou como “broker/intermediário” de tais voos, nos quais foram encaminhadas listas de 

passageiros  que  incluem  EDUARDO  CUNHA e  também  seu  funcionário  de  confiança 

ALTAIR ALVES PINTO (evento 15, termo 34):
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As faturas e comprovantes de pagamentos dos voos, todos feitos pela empresa 

PIEMONTE LTDA, foram fornecidos por JÚLIO CAMARGO e anexadas na denúncia que 

deflagrou a presente ação penal (evento 4, ANEXO51, fls. 8-14).

Conforme  o  apurado  nestas  faturas,  EDUARDO  CUNHA não  utilizou 

integralmente a quota fornecida por JÚLIO CAMARGO. Somando os valores apontados na 

documentação, conclui-se que foram utilizados cerca de R$ 122.245,00 (cento e vinte e dois 

mil, duzentos e quarenta e cinco reais). 

Deste modo, restou plenamente comprovado na instrução processual que o réu 

EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA praticou o crime de lavagem de dinheiro, razão 

pela qual deve ser condenado pela prática do tipo penal descrito no art. 1º, V, VI e VII, da Lei 

9.613/1998, na redação anterior à Lei 12.683/2012, c/c aumento de pena considerado pelo art. 

1º, §4º da mesma Lei. 
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3.3  –  DO  CONCURSO  MATERIAL  ENTRE  OS  CRIMES    EM   
RELAÇ  Ã  O AO RÉU EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA  

Devidamente comprovada a efetiva prática dos delitos de corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro imputados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia formulada 

em face de EDUARDO CUNHA, deve ser considerada a existência de concurso material 

entre os crimes apurados. 

Isto  porque  tais  delitos,  além de  possuírem bens  jurídicos  próprios,  foram 

praticados  mediante  diversos  atos  autônomos  e  independentes  no  tempo  e  no  espaço, 

posteriores  à  consumação  do  delito  de  corrupção,  não  havendo  que  se  falar  em  mero 

exaurimento ou em pós-fato impunível, mas sim em concurso de infrações. 

Nesse ponto,  vale  destacar  que  o crime de  lavagem é delito  autônomo em 

relação aos crimes antecedentes, conforme decorre do próprio artigo 2º, II da Lei 9.613/98. 

Tem tipificação e, principalmente, objetivos próprios, protegendo bens jurídicos autônomos, 

consoante decorre de trecho da ementa do julgamento da Ação Penal n° 470/DF pelo STF: 

“(...) 2.5. Lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ademais de ser o grande pulmão das 
mais  variadas  mazelas  sociais,  desde  o  tráfico  de  drogas,  passando  pelo  terrorismo,  até  a  
corrupção que desfalca o Erário e deixa órfãos um sem-número de cidadãos que necessitam dos 
serviços públicos, é também um mal por si, pois o seu combate previne o envenenamento de 
todo o sistema econômico-financeiro, concluindo-se que a repressão à lavagem de dinheiro visa 
a prevenir a contaminação da economia por recursos ilícitos, a concorrência desleal, o zelo pela  
credibilidade e pela confiança nas instituições (ASCENSÃO, J. Oliveira. Repressão da lavagem 
do dinheiro em Portugal. In: Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 2003. p. 37). (trecho da ementa do 
acórdão da AP 470/MG). 2.5.1. A dissimulação ou ocultação da natureza, origem, localização, 
disposição,  movimentação  ou  propriedade  dos  proveitos  criminosos  desafia  censura  penal 
autônoma,  para  além  daquela  incidente  sobre  o  delito  antecedente,  tal  como  ocorre,  ad 
exemplum, com a ocultação do cadáver (art. 211 do Código Penal) subsequente a um homicídio, 
situação em que não se opera a consunção de um crime pelo outro.” 

Deve-se  destacar  que  no  momento  das  operações  de  lavagem,  a  corrupção 

passiva, tal qual denunciada e demonstrada nos autos, já estava devidamente consumada pela 

aceitação da vantagem indevida.  Portanto,  os  atos  de corrupção passiva e  de  lavagem de 

dinheiro não se confundem, merecendo reprimendas igualmente distintas, aplicadas segundo a 

regra do concurso material. 

Veja, neste sentido, a seguinte decisão da Corte Especial do STJ: 

Ementa: PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDUTAS DE OCULTAR OU 
DISSIMULAR.  NECESSIDADE.  CRIME  DERIVADO,  ACESSÓRIO  OU 
PARASITÁRIO.  EXIGÊNCIA  DE  DELITO  ANTERIOR.  PUNIÇÕES 
AUTÔNOMAS. EXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO 
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DE  CRIME  ANTECEDENTE.  DESNECESSIDADE  DE  PARTICIPAÇÃO 
PRECEDENTES.  JURISDIÇÃO  PENAL  E  PROCESSO  ADMINISTRATIVO 
FISCAL.  AUSÊNCIA  DE  VINCULAÇÃO.  EMPRÉSTIMO  DE  REGRESSO. 
DENÚNCIA RECEBIDA.
 I – O mero proveito econômico do produto do crime não configura lavagem de 
dinheiro, que requer a prática das condutas de ocultar ou dissimular. Assim, não há 
que se falar em lavagem de dinheiro se, com o produto do crime, o agente se limita a 
depositar o dinheiro em conta de sua própria titularidade, paga contas ou consome os 
valores em viagens ou restaurantes. 
II – No caso dos autos, entretanto, os valores foram alcançados ao suposto prestador 
de serviços de advocacia e, depois, foram simuladamente emprestados a empresas 
de titularidade de um dos denunciados. Sendo assim, a ocultação da origem reside 
exatamente  na  simulação  do  empréstimo,  que  não  seria  verdadeiro,  porque,  na 
verdade, o dinheiro já pertenceria, desde o início, ao denunciado, responsável pela 
venda da decisão judicial, com a colaboração do outro denunciado.
III – Não há que se falar em pós-fato impunível, mas em condutas autônomas, 
caracterizadoras  de  lavagem  de  dinheiro,  por  ter  o  agente  alcançado  as 
vantagens que perseguia com o cometimento do crime. Isso porque, conforme 
entendimento doutrinário, a lavagem de dinheiro, assim como a receptação é,  
por  definição  um  crime  derivado,  acessório  ou  parasitário,  pressupõe  a 
ocorrência de um delito anterior. 
IV – É próprio da lavagem de dinheiro, como também da receptação (Código Penal, 
art.  180)  e  do  favorecimento  real  (Código  Penal,  art.  349),  que  estejam 
consubstanciados em atos que garantam ou levem ao proveito do resultado do crime 
anterior, mas recebam punição autônoma. 
V – Conforme a opção do legislador brasileiro, pode o autor do crime antecedente,  
responder por lavagem de dinheiro, dada à diversidade dos bens jurídicos atingidos e 
à autonomia deste delito. 
VI – Induvidosa, na presente hipótese, a existência de crime antecedente, uma vez 
que os ora denunciados foram condenados, por este Superior Tribunal, pela prática 
do  delito  de  corrupção  passiva,  no  julgamento  da  APN 224/SP.  Caracterizada  a 
ocorrência  do  crime  antecedente  (Lei  9.613/98,  art.  1º,  V),  nomeadamente  a 
corrupção  passiva  (Código  Penal,  art.  317,  §  1º),  bem  como  o  recebimento  de 
vantagem material daí decorrente. (…)
 XIV – Denúncia recebida. 
(APn 458/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro 
GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2009, DJe 18/12/2009) 

Por essas razões, o acusado  EDUARDO CUNHA deve ser condenado pela 

prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva  e lavagem  de  dinheiro  em  concurso  material, 

somando-se as penas legalmente cominadas em razão da autonomia de desígnios entre cada 

um destes delitos. 

4 – DOSIMETRIA   DA PENA  

Comprovados  todos  os  crimes  imputados,  passa-se  agora  à  individualização 

isonômica  e  proporcional  da  pena,  baseada  no  critério  trifásico, a  ser  fixada  em face  de 

EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA e SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA.
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4.1 – EDUARDO   CONSENTINO   CUNHA      

a) Primeira fase de fixação da pena: circunstâncias judiciais

Inicialmente, serão abordadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, valoradas na primeira das três fases da dosimetria da pena, na qual é fixada a pena-base a 

ser aplicado ao acusado, o qual prescreve que: 

Fixação da pena 
Art. 59  – O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, 
bem como ao  comportamento da  vítima,  estabelecerá,  conforme seja necessário e 
suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I – as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; 
IV – a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, 
se cabível. 

Referindo-se à culpabilidade do acusado, constata-se que no caso concreto tal 

circunstância é desfavorável, devendo ser valorada negativamente para exasperação da pena-

base.  O  acusado  possui  extensa  carreira  pública  e  política.  Além de  ter  sido  dirigente  de 

diversos órgãos e entidades estatais. EDUARDO CUNHA foi Deputado Estadual do Rio de 

Janeiro entre 2001 e 2002, sendo eleito Deputado Federal em 2003, cargo que permaneceu até 

2016.  Ademais,  entre  fevereiro  de  2015  e  julho  de  2016,  o  acusado  chegou  a  ocupar  a 

Presidência  da  Câmara  dos  Deputados,  um dos  cargos  mais  importantes  da  República  e 

terceiro na linha sucessória da Presidência da República.

Durante  este  período,  o  acusado  EDUARDO  CUNHA praticou  diversos 

crimes, recebendo vantagens indevidas na sua condição pública e, mais ainda, utilizando sua 

condição de parlamentar para pressionar  pessoas, além de manter contas não declaradas no 

exterior para a lavagem de capitais, em total dissonância com as funções públicas e os cargos 

de relevância que exercia.

Neste sentido decidiu o E. Supremo Tribunal Federal na  condenação de José 

Dirceu  de  Oliveira  e  Silva  no  denominado  “Caso  Mensalão”,  sendo  sua  culpabilidade 

considerada extremamente elevada na medida em que, para a prática dos crimes, ele “valeu-

se de suas posições de mando e proeminência, tanto do Partido dos Trabalhadores, quanto no 

Governo Federal, no qual ocupava o estratégico cargo de ministro-chefe da Casa Civil da  
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Presidência  da  República”.  (APn  470/MG,  p.  57.904).  Na  mesma  situação  está  o  ora 

DENUNCIADO.

Ademais,  deve-se  constatar  que  EDUARDO  CUNHA possui  excelente 

formação  acadêmica  e  qualificação,  detendo  posição  social,  patrimonial  e  discernimento 

acima  da  média.  Tudo  isso  torna  injustificáveis  as  condutas  aqui  descritas.  O  réu  tinha 

completa consciência da gravidade dos seus atos e da absoluta desnecessidade de práticas 

delitivas voltadas a construir patrimônio exacerbado e exercer um padrão de vida muito acima 

do razoável, em prejuízo a coletividade que lhe depositou confiança.

Neste sentido:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  PECULATO.  DOSIMETRIA. 
PENA-BASE. CULPABILIDADE. ACENTUADA REPROVABILIDADE PELO FATO DE O 
RÉU  SER  AGENTE  POLÍTICO  (VEREADOR).  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  DELITO. 
PERPETUAÇÃO  DA CONDUTA.  VALOR  APROPRIADO.  FUNDAMENTO  IDÔNEO. 
CONSEQUÊNCIAS.  EXPOSIÇÃO  INDEVIDA DE  OUTRA PESSOA.  VIOLAÇÃO  AO 
ART. 59 DO CP NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESGOTAMENTO DAS 
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.  O fato de o 
delito de peculato ter sido praticado por um agente político (vereador), no exercício da 
legislatura,  a  quem  o  eleitor  depositou  confiança,  esperando,  assim,  a  lisura  de  sua 
atuação,  demonstra especial  reprovabilidade da conduta,  a justificar o incremento da 
pena pela acentuada culpabilidade. 2. A perpetuação da conduta e o valor considerável da 
apropriação  são  elementos  aptos  a  justificar  a  majoração  da  pena-base  em  razão  das 
circunstâncias do crime. 3. Devidamente fundamentada a exacerbação da sanção inicial no fato 
de ter o delito sido causa de exposição indevida de outra pessoa, a qual  nem sequer tinha 
conhecimento do ilícito.  4.  Prolatado o juízo condenatório por Tribunal de Apelação e,  na 
pendência  de  recursos  especial  ou  extraordinário,  somente  casuísticos  efeitos  suspensivos 
concedidos -  por cautelar  ou habeas  corpus  -  impedirão a execução  provisória,  ainda que 
concedido o direito  de recorrer  em liberdade até  o trânsito  em julgado da condenação.  5. 
Ordem denegada.
(STJ  -  HC:  418919  PB  2017/0254986-4,  Relator:  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  Data  de 
Julgamento: 06/03/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018)

Quando aos antecedentes criminais, devem ser considerados neutros, uma vez 

que  não  há  nos  autos  qualquer  documentação  que  demonstre  que,  na  época  dos  fatos, 

EDUARDO CUNHA tinha antecedentes. 

Por sua vez, a conduta social do agente deve ser valorada negativamente.

Segundo o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, 

instituído  pela  Resolução  n°  25,  de  2001,  eram  deveres  de  EDUARDO  CUNHA,  na 

qualidade de deputado federal,  (i)  promover a defesa do interesse público e da soberania 

nacional; (ii) exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular,  

agindo com boa-fé, zelo e probidade; e (iii) respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis 

58 de 66



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná

e as normas internas da casa e do Congresso Nacional, entre outros deveres esculpidos no art. 

3° do Código de Ética.

Conforme o apurado no deslinde processual,  EDUARDO CUNHA infringiu 

todas estas disposições, na medida em que, na condição de Deputado Federal, fez valer seus 

próprios  interesses,  aproveitando-se  da  sua  condição  parlamentar  para  pressionar  o 

recebimento  de  vantagens  indevidas  por  meio  de  preposições legislativas,  em desvio  de 

finalidade das prerrogativas que lhe foram garantidas enquanto parlamentar. 

Em razão disso, o acusado EDUARDO CUNHA foi cassado pela Câmara dos 

Deputados, tendo sido decretada, por meio da Resolução n° 18/2016, de 12 de setembro de 

2016,  “a  perda  do  mandato  parlamentar  do  Deputado  Eduardo  Cunha  por  conduta  

incompatível  com  o  decoro  parlamentar,  com  fundamento  no  inciso  II  do  art.  55  da  

Constituição  Federal,  combinado  com o  art.  240  do Regimento  Interno da  Câmara  dos  

Deputados, aprovado pela Resolução n° 17 de 1989, e o inciso V do art. 4º do Código de  

Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados”.

Além disso, na vida pretérita aos fatos ora denunciados, EDUARDO CUNHA 
já foi responsabilizado pelo Tribunal de Contas da União por irregularidades na TELERJ, nas 

Tomadas de Contas n° 019.417/94-2, n° 575.084/92-8 e n° 575.490/1994-2, como por ter sido 

envolvido em diversos outros escândalos de repercussão nacional durante sua vida pública. 

Inclusive, o réu foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro pelo Juízo da 10ª Vara da 

Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos da Ação Penal nº 60203-83.2016.4.01.3400/DF 

e na  Ação Penal nº 5051606-23.2016.4.04.7000, da 13ª Vara Federal de Curitiba, por fatos 

praticados, inclusive, na época dos crimes em apuração no presente processo. 

Quanto  à personalidade  do acusado, a valoração deve ser  negativa e isso se 

deve ao fato de estar demonstrada a sua inclinação à reiterada prática delitiva e ao achaque de 

pessoas. O esquema que é objeto da presente ação penal, na verdade, insere-se em um contexto 

de reiterados casos em que EDUARDO CUNHA se valeu da sua função pública para alcançar 

objetivos privados e espúrios, mediante chantagens e intimidações. 

A esse respeito, vale recordar o quanto já apurado nos autos da AC 4.044, cujos 

documentos  foram  compartilhados  com  estes  autos  (ANEXO  67),  da  qual  se  extraem 

elementos  concretos  que  indicam  o  desvio  de  poder  e  a  personalidade  chantagista de 

EDUARDO CUNHA. 
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Ali se demonstrou a utilização de requerimentos perante o Congresso Nacional 

para fins ilícitos, tendo EDUARDO CUNHA se valido de sua função para pressionar o Grupo 

SCHAHIN, em contexto de disputa que este grupo possuía com LÚCIO BOLONHA FUNARO 

–  indivíduo  com  quem  tinha  estreitas  e  espúrias  ligações,  sendo  inclusive  seu  operador 

financeiro no esquema de arrecadação de vantagens indevidas no caso FI-FGTS.  

Outro fator relevante diz respeito à utilização da CPI de PETROBRAS para fins 

ilícitos por EDUARDO CUNHA. Nesta oportunidade, o réu valeu-se da função fiscalizadora 

do Poder Legislativo para intimidar desafetos,  também por meio de deputados interpostos. A 

título de exemplo, citam-se os requerimentos feitos pelo Deputado Federal CELSO PANSERA 

(PMDB/RJ) de quebra de sigilo de familiares do colaborador ALBERTO YOUSSEF, em nítida 

retaliação à colaboração prestada na Operação Lava Jato. 

No episódio, o deputado CELSO PANSERA requereu a convocação para prestar 

depoimento na  citada  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  a  advogada BEATRIZ  CATTA 

PRETA, que na época representavam os colaboradores PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO 

BARUSCO, AUGUSTO MENDONÇA e JULIO CAMARGO, mesmo diante da ausência de 

indícios de prática delitiva pela advogada. Nenhum outro advogado das centenas de acusados da 

operação Lava Jato foi convocado para justificar a origem dos honorários que receberam. 

A  aprovação  da  convocação  ocorreu  em  poucos  minutos,  sem  discussão, 

curiosamente  após  JULIO  CAMARGO,  então  cliente  de  BEATRIZ  CATTA PRETA,  ter 

prestado depoimento à Procuradoria-Geral da República, em 10 de junho de 2015, ocasião em 

que afirmou que  EDUARDO CUNHA recebeu propinas relacionadas ao Caso Sondas,  fatos 

ora  apurados  nos  presentes  autos.  Corroborando  essa  perseguição  o  fato  de  terem  sido 

apreendidos  com o  réu  anotações  contendo informações  sobre  BEATRIZ  CATTA PRETA 

(autos nº 5053889-82.2017.4.04.7000, evento 14, ANEXO 23). 

Também foram apreendidos  com EDUARDO CUNHA em seu apartamento 

funcional localizado em Brasília/DF, anotações sobre o reinterrogatório de JÚLIO CAMARGO 

em julho de 2015 na Ação Penal 5083838-59.2014.4.04.7000, no qual o colaborador trouxe à 

tona justamente os fatos tratados no presente processo:
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Tais  manuscritos,  de  autoria  desconhecida  mas  encontradas  em  poder de 

EDUARDO  CUNHA,  sobre  audiência  realizada  com  o  já  referido  JULIO  GERIN  DE 

ALMEIDA CAMARGO com menção expressa  ao nome do Juiz Sérgio Moro. Esses  dois 

manuscritos revelam que o acusado, ainda na posição de Presidente da Câmara dos Deputados, 

tinha um interesse acentuado no caso criminal pelo qual foi posteriormente denunciado. 

Além de todo o destacado na atividade fiscalizatória, há indícios de desvio de 

finalidade  na  atividade  legislativa  do  então  Deputado  EDUARDO  CUNHA,  mormente  a 

alteração de legislação energética,  para beneficiar seus interesses e de LÚCIO BOLONHA 

FUNARO no setor. O referido Deputado foi o relator das Medidas Provisórias n. 396/2007 e 

450/2008.  Tais  alterações  favoreceram  a  empresa  SEERA  CARIOCA  II,  no  contexto 

envolvendo FURNAS. 

Está  comprovado,  portanto,  que  a  personalidade de  EDUARDO CUNHA é 

claramente voltada à prática delitiva, o que reclama a negativação de tal circunstância judicial. 

Os  motivos dos  crimes  também  devem  ser  valorados  negativamente. 

EDUARDO CUNHA é uma pessoa de excelente qualificação acadêmica e condição social e 

econômica, não havendo motivação para a prática dos delitos, a não ser a busca de lucro fácil 

para  custear  gastos  milionários  e  extravagantes  do  acusado  e  seus  familiares.  Apesar  da 

remuneração significativamente alta  decorrente do exercício de função pública,  o réu recebeu 

valores  milionários  de  propinas,  à  margem  da  lei,  com  o  único  intuito  de  se  enriquecer 

ilicitamente às custas de seu mandato parlamentar. 
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Cumpre ressaltar, por fim, que a motivação do acusado em obter lucro fácil não 

pode ser considerada como elementar típica da corrupção  ou da lavagem de dinheiro (HC 

199902/RS – STJ), uma vez que a ganância injustificável não se confunde com o dolo de 

receber vantagem indevida, ocultar e dissimular valores criminosos e/ou manter valores não 

declarados no exterior, uma vez que constitui  um desígnio próprio que, no caso concreto, 

adquiriu especial relevância pela vultosidade dos valores.

Além disso, no caso em exame, comprovou-se que o réu se valeu de sua função 

parlamentar e do exacerbado poder que detinha em seu partido e na Câmara dos Deputados para 

prejudicar  inimigos,  pressionar  operadores  ao pagamento de propina  e  replicar  seu próprio 

poder. 

Quanto às circunstâncias  do  crime,  é  certo  que  elas  também  devem  ser 

negativadas.  Lembre-se que  parte da propina paga por JÚLIO CAMARGO foi  direcionada à 

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, muito embora o seu destinatário final fosse EDUARDO 
CUNHA. Como se sabe, o réu conquistou grande apoio político através da propagação da sua 

fé cristã e sua proximidade com Igrejas Evangélicas. Neste caso, ele se valeu justamente de uma 

instituição religiosa para a percepção de vantagem ilícita, o que evidencia a reprovabilidade das 

circunstâncias do crime. 

Por  sua  vez,  as  consequências do  crime  são  absolutamente  desfavoráveis. 

Conforme apurado, os valores de propina recebidos advêm da contratação pela PETROBRAS 

das sondas PETROBRAS 10000 e VITÓRIA 10000.

Conforme  o  apurado  pela  Ação  Penal  nº  5083838-59.2014.4.04.7000, nesta 

ocasião  o  prejuízo  à empresa  estatal  foi  extremamente  exacerbado,  calculando-se  um 

pagamento de propina aproximado no montante de US$  40.000.000,00, demonstrando uma 

consequência absolutamente exponencial ao interesse coletivo.  No caso concreto, foi apurado 

que o réu EDUARDO CUNHA recebeu aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

reais), valor consideravelmente alto em prejuízo da coletividade. 

Quanto ao comportamento da vítima, tal circunstância deve ser considerada 

neutra.

b) Segunda fase de fixação da pena: agravantes e atenuantes
Na segunda fase de fixação da pena, deve incidir ao acusado a circunstância 

agravante de violação de dever inerente ao cargo (art.  61,  inciso II,  alínea “g”, do Código 
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Penal),  uma vez que,  enquanto  parlamentar  federal  detentor  de cargo eletivo,  EDUARDO 
CUNHA tinha deveres de probidade e decoro, incompatíveis com a prática dos crimes ora 

apurados. 

Por outro lado, nenhuma atenuante deve ser reconhecida ao acusado. 

c)  Terceira  fase  de  fixação  da  pena:  causas  especiais  de  aumento  e 
diminuição de pena.

Quanto à terceira  fase da fixação da pena,  deve incidir  a causa de aumento 

descrita  no  art.  317,  §1°,  do  Código  Penal,  na  medida  em  que,  como  visto,  o  acusado 

EDUARDO  CUNHA praticou  o  ato  de  corrupção  ora  apurado  infringindo  os  deveres 

funcionais de Deputado Federal. 

Por outro lado, nenhuma causa de diminuição de pena deve ser considerada para 

o acusado. 

4.2 – SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA

a) Primeira fase de fixação da pena: circunstâncias judiciais

A culpabilidade da ré merece reprovação. SOLANGE DE ALMEIDA também 

incorreu  em desvio  de  finalidade  ao  apresentar  requerimento  à  Comissão  da  Câmara  dos 

Deputados  atendendo  a  pedido  de EDUARDO  CUNHA,  única  e  exclusivamente  para 

satisfazer  os  interesses espúrios  do  corréu:  exercer  pressão  sobre  seus  desafetos  e  obter 

vantagem ilícita. Dito de outro modo, a máquina pública foi movida para satisfazer finalidades 

não republicanas, o que requer a devida valoração negativa.

Os antecedentes são neutros. 

Não há elementos suficientes à valoração da conduta social e da personalidade 
da ré. 

Os  motivos  do  crime merecem  negativação  pelas  mesmas  razões  acima 

declinadas em relação a EDUARDO CUNHA. SOLANGE ALMEIDA tinha ciência de que 

os requerimentos em seu nome serviam a finalidades nada republicanas, mais precisamente, a 
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retomada do pagamento de propina,  e assim agiu por fidelidade ao corréu,  ainda que com 

desvio de poder. 

As circunstâncias do crime com relação a ré são neutras. 

As  consequências do  crime,  porém,  merecem  negativação.  Isso  porque  os 

requerimentos  apresentados  por  SOLANGE alcançaram,  de  fato,  a  finalidade  espúria  de 

pressionar JULIO CAMARGO a pagar propinas a EDUARDO CUNHA,  propinas as quais 

foram obtidas em contratos da PETROBRAS e alcançaram o valor de aproximadamente R$ 

5.000.000,00,  o  que  só  ocorreu  em razão  dos  requerimentos  parlamentares  subscritos  pela 

acusada. 

Não há que se falar em comportamento da vítima. 

b) Segunda fase de fixação da pena: agravantes e atenuantes

Na segunda fase de fixação da pena, deve incidir ao acusado a circunstância 

agravante de violação de dever inerente ao cargo (art.  61,  inciso II,  alínea “g”, do Código 

Penal),  uma vez  que,  enquanto  parlamentar  federal  detentor  de  cargo eletivo,  SOLANGE 
ALMEIDA tinha deveres de probidade e decoro, incompatíveis com a prática dos crimes ora 

apurados. 

Por outro lado, nenhuma atenuante deve ser reconhecida ao acusado. 

c)  Terceira  fase  de  fixação  da  pena:  causas  especiais  de  aumento  e 
diminuição de pena.

Quanto à terceira  fase da fixação da pena,  deve incidir  a causa de aumento 

descrita  no  art.  317,  §1°,  do  Código  Penal,  na  medida  em  que,  como  visto,  a acusada 

SOLANGE  ALMEIDA praticou  o  ato  de  corrupção  ora  apurado  infringindo  os  deveres 

funcionais de deputado federal. 

Por outro lado, nenhuma atenuante deve ser reconhecida ao acusado. 
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5 – PENA DE MULTA, PAGAMENTOS DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Requer-se que na aplicação da pena de multa se observem os mesmos critérios 

de fixação da pena privativa de liberdade, tendo em conta ainda a condição financeira de cada 

um dos acusados.

Considerando  a  boa  condição  financeira  do  acusado  EDUARDO 
CONSENTINO DA CUNHA, requer-se a fixação do dia-multa em 5 vezes o salário-mínimo 

da época dos fatos,  bem como que seja aumentada  ao triplo, sob pena de tornar ineficaz a 

aplicação da pena de multa, na forma do artigo 60, § 1º, do CP.

Para a ré SOLANGE, entende-se suficiente a fixação do dia multa em 2 vezes o 

salário-mínimo da época dos fatos.

Os  acusados devem,  também,  ser condenados ao  pagamento  das  despesas 

processuais, como determina o art. 804 do CPP. 

6 – VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO

Em cumprimento ao exposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, 

requer a fixação do valor de reparação do dano em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), 

corrigidos e com juros, valor correspondente à vantagem indevida auferida.

7 – REQUERIMENTOS FINAIS

Por todo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pugna pela parcial 

procedência do pedido de condenação da inicial acusatória nos seguintes termos:

a) a  condenação  de  EDUARDO  CONSENTINO  DA  CUNHA e SOLANGE 
ALMEIDA como incursos nas penas do artigo art. 317, caput e § 1º, do Código Penal;

b) a condenação de EDUARDO CONSETINO DA CUNHA como incurso na pena do 

art. 1º, V, VI, e VII c/c art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998; 

c)  na forma especificada acima, a condenação dos acusados ao pagamento de custas 

processuais e reparação do dano. 
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