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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 13ª VARA FEDERAL DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR. 
 
 
 
 
REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL Nº 5053013-30.2017.4.04.7000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, devidamente 
qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por 
seus advogados, à presença de Vossa Excelência, apresentar suas 
ALEGAÇÕES FINAIS, na forma do §3º do art. 403 do Código de Processo 
Penal. 
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I – SÍNTESE DA CAUSA  
 

O inquérito que precedeu à presente ação penal teve 
origem em declarações prestadas por Alberto Youssef no âmbito do seu 
acordo de colaboração premiada celebrado em outubro de 2014.  

 
No Termo n. 13 de sua delação (às fls. 14-17), Alberto 

Youssef narrou um esquema de pagamentos de comissões pela 
intermediação da aquisição dos navios-sondas PETROBRAS 10000 e 
VITÓRIA 10000, fabricados pela multinacional sul-coreana Samsung. O 
esquema teria sido capitaneado, segundo afirmou, por Paulo Roberto Costa, 
Nestor Cerveró, Júlio Camargo e Fernando Baiano.  

 
Todavia, Alberto Youssef não parou por aí. De forma 

fluida e irresponsável, afirmou que a propina se destinaria a integrantes do 
PMDB, notadamente, o defendente. Afirmou, ainda, que o defendente teria 
formulado perante uma comissão da Câmara dos Deputados uma 
representação solicitando informações da Petrobrás sobre Júlio Camargo, 
Mitsui e Samsung, como forma de pressionar pela cobrança de propinas. 

 
Ressalte-se que Júlio Camargo celebrou delação 

premiada em período próximo, também no final de outubro de 2014. No 
entanto, Júlio Camargo, apesar de ter falado em seu Termo de Colaboração 
n. 4 sobre propinas nos navios-sondas PETROBRAS 10000 e VITÓRIA 
10000, nada falou do defendente. 

 
Em 19 de dezembro de 2014, foi instaurada, então, a PET 

n. 5.278, a pedido do Procurador-Geral da República e que tramitava sob a 
relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki.  

 
Paralelamente, após investigação, foi oferecida ação 

penal perante a 13ª Vara Federal de Curitiba (processo n. 5083838-
59.2014.404.7000) com a finalidade de apurar a responsabilidade criminal 
dos Srs. Alberto Youssef, Fernando Antônio Falcão Soares, Júlio Gerin de 
Almeida Carmago e Nestor Cuñat Cerveró em relação a supostos repasses 
de propinas nas negociações dos contratos de construção de navios-
sondas no âmbito da Petrobrás. 
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No dia 3 de março de 2015, a Procuradoria-Geral da 
República requereu a instauração de inquérito. Citou como indício a dar 
suporte às declarações de Youssef um depoimento de Jayme Alves de 
Oliveira Filho – o Jayme Careca –, segundo o qual teria entregue, por duas 
ou três vezes, recursos em espécie em uma casa amarela no Condomínio 
Novo Leblon, referida por Youssef como casa do defendente.  

 
O mais impressionante é que o referido depoimento, a 

essa época, já havia sido desmentido por Alberto Youssef e pelo próprio 
Jayme Careca. Ademais, quando localizaram a suposta casa a que Jayme 
Alves teria feito referência em seu depoimento, essa não pertencia a ninguém 
vinculado ao defendente, mas sim a um advogado de Jorge Picciani. 

 
Entretanto, na ótica da PGR, a alteração do teor do 

depoimento poderia ter decorrido de intimidação, o que, em tese, tornaria 
como válido indício a fundamentar a abertura de uma investigação. E, para 
forçar a mais hipotética conexão do defendente com os fatos apurados, criou-
se uma cadeia de supostas relações, na qual se questionou a sucessão na 
liderança do PMDB na Câmara dos Deputados por Leonardo Picciani, filho 
de Jorge Picciani.  

 
E, assim, fincado em ilações e saltos argumentativos a 

fazer as vezes de indícios, foi autorizada a instauração do inquérito – que 
restou tombada sob o nº 3.983 – pelo saudoso Min. Teori Zavascki em 6 de 
março de 2015 (fl. 196). 

 
As frágeis imputações pela acusação logo foram 

evidenciadas. É o que se colhe, verbi gratia, da manifestação do delegado 
responsável pelo caso à época, que asseverou o fraco elo da hipótese de 
participação do ora defendente em esquema ilícito. Veja-se: 

 
Neste particular, faz-se igualmente fundamental o 
aprofundamento dos trabalhos, pois, conquanto 
incipientes, as informações trazidas aos autos indicam 
remotamente o Deputado Federal Eduardo Cunha, 
mostrando-se necessário, por imposição lógica, o 
esclarecimento quanto ao envolvimento do suposto 
destinatário imediato dos valores, Francisco José Reis, e, 
em seguida, do Deputado Estadual Jorge Sayeda Picciani. 
(fl. 308) 
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E, de fato, Francisco José Reis afirmou que não conhecia 
Jayme Alves e que jamais o recebeu em sua residência; que nunca 
cumprimentou Eduardo Cunha e poderia supor que a relação entre este e 
Jorge Picciani era boa porque pertenciam ao mesmo partido (fls. 356 e ss.). 
 

Em 8 de março de 2015, eis que uma notícia de jornal é 
juntada aos autos. A matéria do jornal O Globo mencionava dois 
requerimentos formulados pela então Deputada Federal Solange Pereira de 
Almeida e pelo então Deputado Federal Sérgio Luís Lacerda Brito. Os 
requerimentos buscavam informações sobre a Mitsui e sobre Júlio Camargo. 

 
Ouvida em depoimento, a corré Solange Pereira de 

Almeida, ainda enquanto Prefeita do Município de Rio Bonito/RJ afirmou 
que os requerimentos na Câmara acerca da Mitsui e da Petrobras são de sua 
autoria; que seu gabinete ficava no Anexo 3 da Câmara, enquanto o de 
Eduardo Cunha no Anexo 4, bem como não tinha o costume de frequentá-lo 
(fl. 364). 

 
Sérgio Luís Lacerda Brito, por sua vez, afirmou que 

lembra da Deputada Solange Almeida apresentando os requerimentos 
114/2011 e 115/2011, relacionados aos contratos da Petrobras, mas também 
se recorda de que nem ela nem Eduardo Cunha tiveram qualquer diálogo 
– que dirá exerceram alguma pressão – acerca desses requerimentos (fl. 
368). 

 
Jorge Sayed Picciani, por sua vez, declarou que, apesar 

de manter relação partidária com o defendente, os dois não mantinham 
sociedade em negócios e nem sabe dizer se Francisco José Reis e Eduardo 
Cunha mantinham qualquer relação (fl. 422 e ss.). 
 

Em 18 de agosto de 2015, Solange Almeida voltou a ser 
ouvida e reiterou que nunca recebeu pedido de Eduardo Cunha para ação 
legislativa, tampouco o viu fazer esse tipo de solicitação a outro parlamentar 
(fl. 470). 

 
Na completa falta de indícios, a investigação passou a 

cambalear. Foi elaborado Informe Policial Sem Número, a respeito das 
doações eleitorais do defendente, medida que não apresentou conclusões (fls. 
473-476).  
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Quase dois meses após a matéria jornalística 

retromencionada, em 5 de maio de 2015, foi realizada cautelar de busca e 
apreensão na Câmara dos Deputados, ocasião em que foi lavrado relatório 
sobre os requerimentos protocolados pela então Deputada Federal Solange 
Gomes. Nesse contexto, afirmou-se que, nos metadados dos arquivos PDF 
de ambos os requerimentos, constaria o login “DepEduardocunha” (fls. 857-
879). 
 

E, a partir de então, Júlio Camargo, que sequer falava a 
respeito do defendente, simplesmente passou a se “lembrar” dos falaciosos 
fatos aqui versados.  

 
Em 10 de junho de 2015, perante a Procuradoria-Geral da 

República, o referido delator resolveu “recordar” dos fatos que 
fantasiosamente envolveriam o defendente. Na ocasião, afirmou: 

 
“QUE somente teve medo em relação a este tema e ratifica 
todas as demais declarações e vem colaborando com as 
investigações; QUE o declarante não queria ter mais 
qualquer pendência neste tema e quer ir até o fim neste 
tema; 

 
Em 21 de julho de 2015, o delator prestou novo 

depoimento. Deu detalhes de vários fatos – todos, comprovadamente falsos, 
diga-se de passagem –, mas, novamente não “se lembrou” dos fretamentos. 

 
Digno de nota, aliás, o protesto do advogado Nelio 

Machado ao fazer perguntas ao dito colaborador: 
 

“Defesa:- Excelência, eu gostaria de em primeiro lugar, 
mencionar estranheza dos defensores com relação a essa 
cena inusitada porque dezenas de depoimentos foram 
prestados pelo senhor Júlio e essa história jamais veio á 
baila, e essa história veio hoje e surge aqui nessa sessão com 
pormenores jamais ditos antes e ele traz à cena a figura do 
presidente da câmara dos deputados, o qual, evidentemente, 
se viesse a ser processado só poderia sê-lo perante o 
supremo tribunal federal. A minha indagação primeira, 
diante da estranheza, é exatamente porque razão omitiu, 
falou-se em receio, mas o dever primordial de quem faz 
a delação premiada é não faltar com a verdade e nem 
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fazê-la a conta gotas, eu quero saber o motivo objetivo 
que o levou a proceder desta forma, notadamente quando 
assistido por advogados que se encarregaram de bater a 
porta do Ministério Público, da polícia federal na realidade 
engazopando com a sua versão, pelo visto, não verdadeira, 
se a verdade é essa ou outra não sabemos, mas... 
 
Juiz Federal:- Doutor, qual que é a pergunta? 
 
Defesa:- Eu quero saber porque que ele durante todo esse 
tempo em vários termos de depoimento jamais contou 
essa história e conta hoje num contexto político que o 
Brasil vivencia. Porque razão isso veio à tona? E se ele 
prestou depoimento já nesse sentido perante o Ministério 
Público na capital da República? ” 

 
Apesar da ausência completa de indícios, em 20 de agosto 

de 2015, o Procurador-Geral da República ofereceu denúncia contra o ora 
defendente e Solange Almeida nos seguintes termos: 

 
“EDUARDO CUNHA solicitou para si e para outrem e 
aceitou promessa de vantagem indevida no montante 
aproximado de US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 
dólares) e JÚLIO GERIM DE ALMEIDA CAMARGO 
(“JÚLIO CAMARGO”), em razão da contratação pela 
PETROBRAS do navio-sonda PETROBRAS 1000 com 
o estaleiro SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., na 
Coreia do Sul, no valor de US$ 586.000.000,00, para 
perfuração de águas profundas a ser utilizado na África. 
EDUARDO CUNHA contou com a participação de 
SOLANGE ALMEIDA, então no exercício de mandato de 
Deputado Federal, de FERNANO ANTÔNIO FALCÃO 
SOARES (“FERNANDO SOARES”) e de NESTOR 
CUÑAT CERVERÓ (“NESTOR CERVERÓ”) – este 
último na qualidade de diretor da área internacional da 
Petróleo Brasileiro S.A. (“PETROBRAS”), na época e em 
razão desta função exercida, todos agindo em concurso e 
unidade de desígnios. Em virtude de vantagem oferecida e 
recebida NESTOR CERVERÓ tanto deixou de praticar atos 
de ofício a que estava obrigado, como também os praticou 
infringindo dever funcional. 
 
Ademais, no período entre fevereiro de 2007 e outubro 
de 2012, com condutas praticadas ao menos no Rio de 
Janeiro/RJ e Brasília/DF, o denunciado EDUARDO 
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CUNHA solicitou e aceitou promessa, para si e para 
outrem, direta e indiretamente, vantagem indevida no 
montante aproximado de US$ 25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões de dólares) de JÚLIO CAMARGO, a fim 
de que fosse realizada a contratação do navio-sonda 
VITORIA 10000 com o estaleiro SAMSUNG HEAVY 
INDUSTRIES CO., na Coreia, no valor de US$ 
616.000.000,00 para perfuração de águas profundas a ser 
utilizado no Golfo do México. Mais uma vez EDUARDO 
CUNHA contou com a participação de SOLANGE 
ALMEIDA, então no exercício de Deputada Federal, de 
FERNANO ANTÔNIO FALCÃO SOARES 
(“FERNANDO SOARES”) e de NESTOR CUÑAT 
CERVERÓ (“NESTOR CERVERÓ”) – este último na 
qualidade de diretor da área internacional da Petróleo 
Brasileiro S.A. (“PETROBRAS”), na época e em razão 
desta função exercida, todos agindo em concurso e unidade 
de desígnios. Em virtude de vantagem oferecida e recebida 
NESTOR CERVERÓ tanto deixou de praticar atos de 
ofício a que estava obrigado, como também os praticou 
infringindo dever funcional. 
 
As vantagens indevidas (“propinas”), no valor total de 
US$ 40.000.000,00 foram estabelecidos após negociações 
entre FERNANDO SOARES – representante dos 
interesses de EDUARDO CUNHA – e JÚLIO 
CAMARGO, sendo que tais vantagens indevidas foram 
oferecidas, prometidas e pagas por JÚLIO CAMARGO 
e FENANDO SOARES, NESTOR CERVERÓ e ao 
denunciado EDUARDO CUNHA. 
 
Nos dois navios-sonda, EDUARDO CUNHA era o sócio 
oculto de FERNANDO SOARES e também foi o 
destinatário final da propina paga, tendo efetivamente 
recebido ao menos cinco milhões de dólares – o equivalente 
atualmente a R$ 17.345.000,00. 
 
A solicitação e a aceitação da promessa de vantagem 
indevidas por Eduardo Cunha foi, em um primeiro 
momento, para garantir a manutenção do esquema 
ilícito implantado no âmbito da PETROBRAS, 
omitindo-se em interferir ou impedir a contratação do 
estaleiro SAMSUNG, assim como para manter os 
indicados políticos em seus cargos na referida sociedade 
de economia mista. Em um segundo momento, o 
recebimento de valores indevidos – no montante de US$ 
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5.000.000,00 – foi para pressionar o retorno do 
pagamento das propinas, valendo-se de requerimentos, 
formulados por interposta pessoa e com desvio de 
finalidade, perante o Congresso Nacional. 
 
Por fim, uma vez já consumados os delitos de corrupção 
ativa, o denunciado EDUARDO CUNHA ocultou e 
dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação e propriedade de valores provenientes, 
direta e indiretamente, do crime contra a Administração 
acima mencionado, mediante o recebimento fracionado de 
valores no exterior, em contas de empresas offshores e por 
meio de empresas de fachada, mediante simulação de 
contratos de prestação de serviços, e ainda, pagamento de 
propina sob a falsa alegação de doações para Igreja. Para 
tanto, EDUARDO CUNHA teve o concurso de 
FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES, NESTOR 
CUÑAT CERVERÓ, JÚLIO GERIN DE ALMEIDA 
CAMARGO (“JÚLIO CAMARGO”) e ALBERTO 
YOUSSEF (“YOUSSEF”), todos agindo com unidade de 
desígnios. 
 
Em apertada síntese, FERNANDO SOARES intermediou o 
pagamento de propina de cerca de 40 milhões de dólares 
para o então Diretor da Área Internacional da 
PETROBRAS, NESTOR CERVERÓ, assim como para o 
denunciado EDUARDO CUNHA. A finalidade do 
pagamento da propina foi facilitar e viabilizar a contratação 
do estaleiro sul coreano SAMSUNG HEAVY 
INDUSTRIES CO. para construção de dois navios-sonda 
pela PETROBRAS (de nome PETROBRAS 10000 e 
VITORIA 10000), inclusive sem licitação, contratos que 
foram firmado em 2006 e 2007. Nos dois casos, a propina 
foi no montante total aproximado de US$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de dólares americanos), paga por meio 
de JULIO CAMARGO. 
 
Para dar aparência lícita à movimentação das propinas 
acertadas, foram celebrados dois contratos de 
comissionamento entre a SAMSUNG e a empresa 
PIEMONTE EMPREENDIMENTOS (“PIEMONTE”) de 
Julio Camargo, que juntos totalizaram US$ 53.000.000,00. 
Dessas comissões saíram as propinas prometidas a 
FERNANDO SOARES, NESTOR CERVERÓ E 
EDUARDO CUNHA. 
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Em razão do recebimento de vantagens indevidas, 
NESTOR CERVERÓ levou a questão à Diretoria 
Executiva da PETROBRAS, tendo obtido a aprovação da 
construção dos dois navios sonda, nos termos propostos 
pela SAMSUNG, cujos contratos foram de US$ 586 e 616 
milhões de dólares respectivamente. 
 
A partir daí, iniciou-se o pagamento de vantagens 
indevidas, que seriam descontadas dos valores que JÚLIO 
CAMARGO receberia, a título de comissionamento, da 
SAMSUNG. Os pagamentos se iniciaram através de 
transferências internacionais de valores, por intermédio da 
empresa PIEMONTE, offshore de JÚLIO CAMARGO. Em 
relação ao navio-sonda PETROBRAS 10000, houve a 
transferência pela SAMSUNG, de um total de US$ 
13.750.000, enquanto, em relação ao navio-sonda 
VITÓRIA 10000, houve o pagamento toal de US$ 
26.605.000,00. No total, com lastro nestes contratos, a 
SAMSUNG transferiu, em cinco parcelas pagas no exterior, 
entre 08/09/2006 e 28/09/2007, a quantia total de US$ 
26.605.000,00. No total, com lastro nestes contratos, a 
SAMSUNG transferiu, em cinco parcelas pagas no exterior, 
entre 08/09/2006 e 28/09/2007, a quantia total de US$ 
40.355.000,00 para JULIO CAMARGO, que em seguida 
transferiu, a partir da conta mantida em nome da offshore 
PIEMONTE INV. CORP. (“PIEMONTE”) no Banco 
Winterbothan, no Uruguai, parte destes valores para contas 
bancárias, também no exterior, indicadas por FERNANDO 
SOARES, as quais eram controladas por si próprio e por 
terceiros beneficiários do esquema. 
 
No entanto, a partir de determinado momento – mais 
especificamente após os recebimentos das sondas, 
ocorridos em 30 de julho de 2009 (navio-sonda 
PETROBRAS 10000) e 9 de julho de 2010 (navio-sonda 
VITORIA 10000) – a SAMSUNG deixou de pagar as 
comissões para JÚLIO CAMARGO, acabando por 
inviabilizar o repasse da propina aos destinatários finais. 
 
A partir de então, EDUARDO CUNHA, como destinatário 
de parte dos valores e a pedido de FERNANDO SOARES, 
passou a pressionar JÚLIO CAMARGO pelo retorno do 
pagamento das propinas. Para tanto, o denunciado 
EDUARDO CUNHA se valeu de dois requerimentos 
perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
da Câmara dos Deputados, solicitando informações sobre 
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JÚLIO CAMARGO, SAMSUNG e o grupo MITSUI. Os 
requerimentos foram feitos em julho de 2011 pela 
denunciada SOLANGE ALMEIDA, a pedido do 
denunciado EDUARDO CUNHA, tendo a então Deputada 
ciência de que os requerimentos sejam formulados com 
desvio de finalidade e abuso de prerrogativa de fiscalização 
inerente ao mandato popular, para obtenção de vantagem 
indevida. Um dos requerimentos solicitava informações ao 
Tribunal de Contas da União enquanto o outro as solicitava 
ao Ministério de Minas e Energia. 
 
Em razão da pressão exercida, os pagamentos foram 
retomados, por volta de setembro de 2011, após renuão 
pessoal entre FERNANDO SOARES, JÚLIO CAMARGO 
e o denunciado EDUARDO CUNHA, ocorrida no Rio de 
Janeiro, em 18 de setembro de 2011. O valores restante – 
cerca de dez milhões de dólares – foi pago por meio de 
pagamentos no exterior, entregas em dinheiro em espécie, 
simulação de contratos de consultoria, com emissão de 
notas frias, e transferências para Igreja vinculada ao 
denunciado EDUARDO CUNHA, sob a falsa alegação de 
que se tratava de doações religiosas (fl. 601e ss).” 

 
Nota-se, da simples leitura dos trechos destacados, que a 

denúncia – posteriormente aditada – acusou o ora defendente de ter recebido 
vantagem indevida em dois momentos. No primeiro, diretamente de Júlio 
Camargo e, no segundo, por pressionar o retorno do pagamento das propinas. 
 

Em 09 de setembro de 2015, logo após o oferecimento da 
defasada denúncia, Fernando Antônio Falcão Soares, o Fernando Baiano, 
prestou depoimento no bojo de delação premiada. Afirmou que iniciou suas 
atividades para a empresa Petrobrás por volta dos anos 2000; que representou 
empresas espanholas de energia termoelétrica e, já nessa época, percebeu 
que as decisões de contratação eram mais políticas do que técnicas (fl. 
2.127). 

 
Alegou, também, que Nestor Cerveró prestava contas aos 

parlamentares Delcídio do Amaral, Jader Barbalho, Renan Calheiros e Silas 
Rondeau, por meio do lobista Jorge Luz, o qual era responsável pelos 
pagamentos dos supostos valores de propina. 
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Asseverou, ainda, que até 2002 esteve em processo de 
estreitamento de amizade com Nestor Cerveró, o qual posteriormente viria a 
ser indicado para uma Diretoria da Petrobras. Fernando Baiano também 
relatou que tentou se aproximar de agentes públicos na Diretoria de 
Abastecimento; que a ponte teria sido feita por João Cláudio Genu, assessor 
do então parlamentar José Janene, líder do grupo político que indicou a 
nomeação de Paulo Roberto Costa.  

 
Ainda segundo os termos de colaboração premiada 

firmada por Fernando Soares, Genu também o teria apresentado a Júlio 
Camargo, que se identificou como representante do grupo Mitsui, possuidor 
de diversos projetos na área de abastecimento.  

  
Ainda em 9 de setembro, Fernando Soares firmou um 

segundo termo de delação premiada, ocasião em que disse ter confirmado a 
necessidade da Petrobras pela construção de um segundo navio-sonda – 
posteriormente denominado de Vitória 10000 – mas que a empresa não 
gostaria do envolvimento da Mitsui. 

 
Diante disso, segundo Fernando Soares, Júlio Camargo 

organizou reuniões entre representantes da Petrobras e da Samsung, tendo 
sido o negócio efetivamente concretizado.  

 
Ainda segundo Soares, se na negociação do primeiro 

navio, seis meses antes, o valor das comissões girou em torno USD 15 
milhões; no negócio seguinte (sobre o segundo navio) sua comissão teria 
sido ainda mais alta do que no primeiro: USD 20 milhões, sendo USD 7 
milhões para ele e o resto para os funcionários e os diretores da Petrobras 
supostamente envolvidos.  

 
Em seu depoimento, Soares narrou também que, após a 

saída de Cerveró da Diretoria Internacional, Júlio Camargo teria deixado de 
repassar tais valores, pois apesar de ele afirmar que pagou USD 40 milhões 
em contas indicadas pelo depoente, foram quitados apenas USD 19 milhões. 
Fernando Soares ressaltou que não houve participação de políticos nas 
negociações da segunda sonda, mas mentia que havia essa participação 
para pressionar Júlio Camargo (fl. 2.151). 
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Em 10 de setembro de 2015, Fernando Soares, o 
Fernando Baiano, voltou a fornecer depoimentos na condição de 
colaborador. Na ocasião, alegou que Júlio Camargo deveria pagar a ele USD 
35 milhões em razão dos negócios envolvendo os navios-sonda 
PETROBRAS 10000 (USD 15mi) e VITÓRIA 10000 (USD 20mi). Esses 
valores seriam repassados para contas apresentadas pelo depoente no 
exterior por empresas de Júlio Camargo. Nesse contexto, a partir de 2007, 
Júlio teria passado a atrasar os valores e, segundo Soares, todas as cobranças 
de valores, até 2011, foram infrutíferas.  

 
O depoente contou, ainda, que teria sido apresentado ao 

ora defendente em 2009, pelo Deputado Alexandre Santos; que em 2009 e 
2010 teria se encontrado algumas vezes com o defendente para tratar de 
conversas de aproximação; que o defendente teria perguntado pela 
possibilidade de financiamento de campanha para si; que em 2010 teria lhe 
surgido a ideia de incluir o defendente na cobrança de valores de Júlio 
Camargo, oportunidade em que o defendente permitiu que, para tanto, fosse 
usado seu nome; que tal pressão restou infrutífera e o depoente só teria se 
encontrado com o defendente para tratar do assunto depois das eleições, em 
março de 2011; que nessa ocasião o depoente teria proposto que o quinhão 
do defendente subisse para 50%; que o defendente teria respondido que iria 
pensar numa forma de cobrança mais efetiva; que em abril de 2011 o 
defendente teria proposto apresentar requerimentos de investigação às 
atividades das empresas de Júlio Camargo na Câmara dos Deputados. 
 

O depoente narrou também que, em agosto ou setembro 
de 2011, teria havido uma reunião no escritório de seu advogado na qual 
teriam participado o defendente e Júlio Camargo; que nessa reunião teria 
ficado acertado o pagamento de USD 10 milhões por meio de cronograma 
de pagamento; que o defendente teria recebido seus valores até 2012. 

 
 Declarou também que Youssef transferiria os valores 

devidos por Júlio Camargo por meio de um homem de sua confiança, Jayme 
“Careca” Alves; que essa pessoa teria entregado valores a uma pessoa 
teoricamente indicada pelo defendente, de nome Altair; que em 2012 Júlio 
Camargo também teria repassado dinheiro ao defendente por meio de duas 
transferências a uma Igreja evangélica no valor de R$ 125.000,00 cada; que 
em 2014 Júlio Camargo e o defendente teriam acertado que os débitos 
findariam com o pagamento de mais R$ 1.000.000 e que Júlio teria pedido 
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ajuda ao depoente; que ele concordou em ajudar com R$ 300.000, enquanto 
Júlio pagaria R$ 700.000, sendo R$ 500.000 em passagens aéreas e R$ 
200.000 em dinheiro. 

 
Em 13 de setembro de 2015, foi lavrado o Termo 

Complementar de Colaboração de Júlio Camargo. Naquela ocasião, o delator 
afirmou que, após levantamento interno na sua empresa, descobriu supostos 
pagamentos ao defendente e a Fernando Soares no valor de R$ 320.000,00; 
que esses pagamentos foram feitos em dinheiro e em voos; que Fernando 
Soares tinha afirmado que o então declarante ainda deveria R$ 1.000.000 ao 
ora defendente, correspondente à variação cambial de USD 10 milhões já 
supostamente pagos a título de propina; que metade desse milhão seria paga 
pelo ora declarante, metade por Fernando Soares; que, da metade que lhe 
cabia, R$ 200.000 seriam quitados em dinheiro e R$ 300.000 em fretamento 
de táxi aéreo pelas empresas Global Táxi Aéreo (do sr. Eduardo Gobetti) e 
Reali Taxi Aéreo; que desse valor um total de R$ 122.245,00 foi utilizado 
(fl. 2010). 

 
Também disse ter feito quatro reuniões com o defendente: 

a primeira em setembro de 2011 (onde também estava Fernando Soares) para 
tratar dos USD 10 milhões; a segunda no segundo semestre de 2013, com os 
USD 10 milhões já quitados, quando propôs ao ora defendente que poderia 
trazer recursos do Japão para construir portos; uma terceira, em que disse 
que não havia tais recursos para construção de portos; e que na última delas 
trataram do pagamento dos R$ 500.000,00 em passagens aéreas. 

 
Conta também que fez doações nos anos de 2008, 2010 e 

2012 a campanhas eleitorais. Em 2012, foram feitas via Treviso e Piemonti 
ao PMDB, solicitadas por alguém de quem o declarante não lembra. 
 

Em 14 de setembro de 2015, Fernando Soares voltou a 
prestar declarações como colaborador. Esclareceu que, quando falou em 
pagamentos de propina a funcionários públicos da Petrobras, referia-se a 
Nestor Cerveró, embora, na reunião do escritório de seu advogado, uma parte 
dos valores fosse para Paulo Roberto Costa (fl. 2.067). 
 

No dia 15 de setembro de 2015, afirmou que reconhecia 
Altair Alves Pinto como pessoa que trabalharia para o ora defendente (fl. 
2.079). 
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Foi então que o Parquet, ciente da fragilidade da 

acusação apresentada, ofereceu aditamento à denúncia. Esse aditamento, 
na esteira dos novos depoimentos prestados por colaboradores, reiterou a 
fantasiosa tese inicial e teve por objetivo reforçar o suposto segundo 
momento de ilícitos narrados, segundo o qual a participação do ora 
defendente teria se intensificado quando a Samsung cessou o pagamento das 
comissões à Júlio Camargo – que ainda tinha expectativa de receber USD 12 
milhões –, deixando-o sem caixa (fl. 2001). 

 
Importa salientar que o aditamento se alicerça única e 

exclusivamente nos termos de colaboração premiada, segundo os quais, 
consoante já mencionado, uma parte do suposto pagamento feito ao ora 
defendente teria sido realizada por meio de R$ 300.000 de créditos em voos 
de táxi aéreo e outra em transferências a uma Igreja evangélica. 
 

Não obstante a inequívoca improcedência da acusação, a 
denúncia foi recebida parcialmente pela maioria do Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, apenas  em relação à segunda parte de 
supostos crimes narrados, reforçada pelo aditamento. 

 
Pede-se vênia para transcrever a ementa do acórdão que 

recebeu parcialmente a denúncia em desfavor do ora defendente, verbis: 
 

“EMENTA : INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES 
PREVISTOS NOS ARTS. 317 DO CÓDIGO PENAL E 1°, 
V, VI, VII, DA LEI 9.613/1998. FORO POR 
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: HIPÓTESE EM QUE 
NÃO É RECOMENDÁVEL CISÃO DO PROCESSO. 
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: NÃO 
CABIMENTO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 
86, § 4º DA CONSTITUIÇÃO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA E ILICITUDE DE PROVA: INEXISTÊNCIA. 
PRELIMINARES REJEITADAS. COLABORAÇÃO 
PREMIADA: REGIME DE SIGILO E EFICÁCIA 
PERANTE TERCEIROS. REQUISITOS DO ART. 41 DO 
CPP: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE 
DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO À SEGUNDA 
PARTE DA DENÚNCIA. DENÚNCIA 
PARCIALMENTE RECEBIDA.  
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1. Segundo entendimento afirmado por seu Plenário, cabe 
ao Supremo Tribunal Federal, ao exercer sua prerrogativa 
exclusiva de decidir sobre a cisão de processos envolvendo 
agentes com prerrogativa de foro, promover, em regra, o 
seu desmembramento, a fim de manter sob sua jurisdição 
apenas o que envolva especificamente essas autoridades, 
segundo as circunstâncias de cada caso (Inq 3515 AgR, 
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 
julgado em 13/02/2014, DJe de 14/3/2014). Ressalvam-se, 
todavia, situações em que os fatos se revelem “de tal forma 
imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu 
esclarecimento” (AP 853, Relator(a): Min. ROSA WEBER, 
DJe de 22/5/2014), como ocorre no caso.  
2. À luz dos precedentes do Supremo Tribunal, a garantia 
contra a autoincriminação se estende às testemunhas, no 
tocante às indagações cujas respostas possam, de alguma 
forma, causar-lhes prejuízo (cf. HC 79812, Tribunal Pleno, 
DJ de 16-02-2001).  
3. A previsão constitucional do art. 86, § 4º, da Constituição 
da República se destina expressamente ao Chefe do Poder 
Executivo da União, não autorizando, por sua natureza 
restritiva, qualquer interpretação que amplie sua incidência 
a outras autoridades, nomeadamente do Poder Legislativo. 
Precedentes.  
4. Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos 
depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, 
possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo 
sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de 
declaração separados, dando origem a diferentes 
procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de 
diligências, não assiste a um determinado denunciado o 
acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a 
lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração 
premiada que lhe digam respeito.  
5. Eventual desconstituição de acordo de colaboração 
premiada tem âmbito de eficácia restrito às partes que o 
firmaram, não beneficiando e nem prejudicando terceiros 
(HC 127483, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal 
Pleno, DJe de 4/2/2016). Até mesmo em caso de revogação 
do acordo, o material probatório colhido em decorrência 
dele pode ainda assim ser utilizado em face de terceiros, 
razão pela qual não ostentam eles, em princípio, interesse 
jurídico em pleitear sua desconstituição, sem prejuízo, 
obviamente, de formular, no momento próprio, as 
contestações que entenderem cabíveis quanto ao seu 
conteúdo.  
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6. Preservado o conteúdo das informações prestadas pelo 
colaborador, eventuais divergências de literalidade entre o 
documento escrito e a gravação dos depoimentos, quando 
realizada, não importa, automaticamente, a nulidade do ato, 
reservando-se ao interessado, se for o caso, no âmbito da 
ação penal, insurgir-se contra eventuais inconsistências 
existentes na versão escrita, podendo demandar do 
colaborador os esclarecimentos que forem necessários.  
7. Não há nulidade na realização de busca e apreensão 
deferida após o oferecimento da denúncia, quando a medida 
cautelar visa especificamente coletar elementos referentes a 
fatos circunscritos a outra investigação e os elementos 
probatórios colhidos não foram utilizados ou considerados 
para o específico juízo de recebimento da denúncia.  
8. Não se fazem presentes elementos mínimos de autoria, 
exigidos para o recebimento da denúncia, em relação à 
efetiva participação dos denunciados nos supostos 
crimes ocorridos nos anos de 2006 e 2007, ou mesmo que 
tenham eles, no período imediato, recebido vantagem 
indevida em razão do mandato parlamentar.  
9. Todavia, em sua segunda parte, a denúncia, reforçada 
pelo aditamento, contém adequada indicação da 
conduta delituosa imputada, a partir de elementos aptos 
a tornar plausível a acusação e permitir o pleno 
exercício do direito de defesa, o que autoriza, nesse 
ponto, o recebimento da denúncia.  
10. É incabível a causa de aumento do art. 327, § 2º, do 
Código Penal pelo mero exercício do mandato parlamentar, 
sem prejuízo da causa de aumento contemplada no art. 317, 
§ 1º. A jurisprudência desta Corte, conquanto revolvida nos 
últimos anos (Inq 2606, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 
Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2014, DJe-236 DIVULG 
01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014), exige uma imposição 
hierárquica ou de direção (Inq 2191, Relator(a): Min. 
CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 
08/05/2008, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 
DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009) que não se 
acha nem demonstrada nem descrita nos presentes autos. 
11. Denúncia parcialmente recebida, prejudicados os 
agravos regimentais.” (fl. 2.574 - grifamos) 

 
Ressalte-se: a denúncia só foi recebida com relação ao ora 

defendente “em sua segunda parte”, como destacado pelo Plenário do 
Pretório Excelso.  
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Assim, os fatos apurados nesta ação penal restringem-se 
ao fato de que Júlio Camargo não estaria conseguindo repassar o dinheiro 
para Nestor Cerveró e Fernando Soares, ex-Diretor Internacional e suposto 
operador de propinas do PMDB respectivamente, que teriam, em tese, 
viabilizado a contratação da Samsung junto à estatal brasileira. 

 
Nesse contexto, segundo a acusação, o ora defendente 

teria sido procurado por Fernando Soares para pressionar Júlio Camargo a 
quitar o restante do valor anteriormente acertado, na casa dos USD 10 (dez) 
milhões, sob a promessa de que, se fosse pago, metade desse valor lhe seria 
destinado. 

 
Assim, segundo a narrativa fantasiosa do MPF, o 

defendente teria formulado dois requerimentos perante a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) 
solicitando informações dos contratos da Petrobrás com as empresas 
intermediadas por Júlio, tudo como forma de pressão e ameaça. 

 
Por conseguinte, percebe-se que, a partir do recebimento 

da denúncia, os fatos apurados dissociaram-se, em grande parte, daqueles 
que foram objeto do processo n. 5083838-59.2014.404.7000, que tramitou 
perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, com a finalidade de apurar a 
responsabilidade criminal dos Srs. Alberto Youssef, Fernando Antônio 
Falcão Soares, Júlio Gerin de Almeida Carmago e Nestor Cuñat Cerveró, no 
tocante ao suposto repasse de propinas nas negociações dos contratos de 
construção de navios-sondas no âmbito da Petrobras. 
 

Em 18 de dezembro de 2015, foi apresentada a resposta 
do ora defendente à denúncia e ao aditamento da denúncia oferecida pela 
Procuradoria-Geral da República (fl. 2.250 e ss.). 

 
Naquela ocasião, a defesa apresentou os seguintes 

requerimentos: 
 
1. Pela suspensão do processo até o final do mandato de 

Presidente da Câmara dos deputados ocupado pelo 
defendente. Ocorre que, por ocupar tal cargo, o 
defendente é o terceiro na linha de sucessão 
presidencial, o que atrai a incidência do art. 86, §4º, da 
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Constituição Federal: não se pode responsabilizar o 
Presidente por atos estranhos ao exercício de seu 
mandato enquanto este estiver em vigência. 
 

2. A devolução do prazo para oferecimento de resposta à 
denúncia quando da juntada dos documentos faltantes, 
sonegados pela acusação, consistentes principalmente 
na integralidade da delação de Fernando Soares, o 
também que inclui seus registros audiovisuais. 

 
3. Seja indeferida a pretensão do Procurador-Geral da 

República, no sentido de ser desnecessária a 
homologação perante o Supremo Tribunal Federal do 
novo acordo de delação de Júlio Camargo ou da 
“complementação” do anterior, indevidamente 
tratando as novas declarações – de que constam 
agentes com foro por prerrogativa – do delator como 
sendo depoimentos de uma testemunha. Também seria 
necessário o desentranhamento daqueles depoimentos 
complementares dos autos, pela mesma razão. 

 
4. Seja decretada a nulidade do termo de acareação entre 

Júlio Camargo e Paulo Roberto Costa, dada sua 
inutilidade, vez que a corroboração de uma delação 
por outra delação ainda carrega o mesmíssimo minus 
probatório dispensado a elas pela lei 12.850/13. 

 
5. Que os materiais probatórios arrecadados em 

diligências realizadas a partir da data de 15 de 
dezembro de 2015 não sejam acostados aos autos, vez 
que o ordenamento de diligências com o prazo de 
resposta à acusação em transcurso fere de morte o 
contraditório e a legítima defesa e, portanto, o devido 
processo legal. 

 
6. Que seja reconhecida a inaptidão da denúncia e de seu 

aditamento pelos seus inúmeros defeitos. Os 
depoimentos de Júlio Camargo são maculados, 
principalmente, por duas deformidades: a) estava o 
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delator aflito com a perda dos benefícios generosos 
que havia angariado no acordo de delação perante os 
Procuradores da República, na 1ª Instância b) a defesa 
de Alberto Youssef assumiu também a defesa de Júlio 
Camargo, o que causou a mudança de versões deste 
último para alinhar-se às declarações daquele. Além 
disso, as ilações acusatórias acerca do suposto crime 
de corrupção passiva, que dataria de 2006 e 2007, 
seriam teoricamente confirmadas por fatos de 2011 
mas que não apresentam a contemporaneidade 
necessária na doutrina abalizada para serem 
considerados indícios. Há, ainda, a impossibilidade 
material da ocorrência dos crimes, uma vez que o 
defendente não conhecia Júlio Camargo, Fernando 
Soares e Nestor Cerveró no ano de 2007. 

 
Noutro giro, no que tange às diligências para instrução 

probatória, foram feitos os seguintes requerimentos, em 24.06.2016: 
 

“(a) a restituição do prazo para apresentação de defesa 
prévia, pois a mídia existente à fl. 81 do apenso 9 estaria 
inacessível;  
(b) a tradução dos documentos existentes na mídia juntada 
à fl. 1.040, que não estariam em língua portuguesa;  
(c) “a juntada completa dos termos de colaboração 
premiada firmados entre os delatores Alberto Youssef, 
Paulo Roberto Costa, Júlio Gerin de Oliveira Camargo e 
Fernando Antônio Falcão Soares” (fl. 3.035);  
(d) a degravação de alguns depoimentos prestados no 
âmbito de colaboração premiada por peritos do Instituto 
Nacional de Criminalística, em razão de supostas 
divergências;  
(e) “seja esclarecida a razão da denominada 
impossibilidade de ordem técnica” (fl. 3.036) na gravação 
audiovisual do depoimento prestado por Júlio Camargo no 
termo complementar 3 e na acareação realizada entre este e 
Paulo Roberto Costa;  
(f) “a realização de perícia simples em cada um dos 
arquivos de vídeo das colaborações premiadas de Júlio 
Gerin de Oliveira Camargo e de Fernando Soares acostada 
aos autos, a fim de verificação de possíveis interrupções 
das gravações e, portanto, de eventuais manipulações do 
conteúdo do depoimento” (fl. 3.036);  
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(g) o esclarecimento, pelo Centro de Informática da Câmara 
dos Deputados, de questões técnicas descritas às fls. 
3.036v.-3.037, que seriam “imprescindíveis, para o 
requerente [...] fazer prova negativa de sua participação 
nos supostos fatos delituosos narrados na denúncia” (fl. 
3.036v);  
(h) o afastamento do sigilo de dados telefônicos do Senador 
Edison Lobão, para comprovar a inexistência de ligação 
deste para o réu no dia 31.8.2011, conforme sustenta a 
denúncia;  
(i) “a quebra de sigilo telefônico do ora requerente para 
identificação das ERB’s do dia 18 de setembro de 2011, no 
período entre 19 e 21 horas” (fl. 3.038), em que teria, de 
acordo com a denúncia, ocorrido suposta reunião entre o 
acusado, Júlio Camargo e Fernando Soares;  
(j) “a expedição de ofício ao Edifício situado na Avenida 
Magalhães de Castro, nº 4800, Torre II, Conjunto 62, São 
Paulo, solicitando-se sejam enviados registros de que o ora 
requerente tenha estado no referido prédio no ano de 2014, 
de modo a demonstrar a manifesta inépcia e improcedência 
da acusação” (fl. 3.038v.), assim como a expedição de 
ofício ao Edifício Leblon Empresarial, “a fim de esclarecer 
se o ora requerente esteve no referido local na data 
mencionada” (fl. 3.038v.) na denúncia; e  
(k) “a expedição de carta rogatória a fim de colher os 
depoimentos das testemunhas indicadas ao final do rol, 
bem como para que sejam intimadas a MITSUI e a 
SAMSUNG, a fim de que apresentem todos os contratos 
celebrados com JÚLIO CAMARGO, com a PIEMONTE e 
com a PETROBRÁS, indicando a natureza dos contratos, e 
apresentem todos os documentos referentes à arbitragem 
realizada no âmbito do Reino Unido” (fl. 3.040). 

 
Conforme se verifica dos inúmeros requerimentos 

transcritos acima, apenas um único pedido foi deferido, que foi o pleito de 
afastamento do sigilo de dados telefônicos de localização geográfica ERB 
do próprio defendente, sob o fundamento de que “pleito de afastamento do 
sigilo de dados telefônicos de localização geográfica ERB do próprio réu, a 
fim de servir como possível prova da sua presença em reunião descrita na 
denúncia, constata-se que podem ser úteis à defesa, embora não 
necessariamente excluam a existência dos fatos narrados na denúncia, caso 
demonstrem que os telefones não estiveram no local, horário e data da 
suposta reunião ocorrida em 18.9.2011”. 
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Destaque-se que a decisão que indeferiu a grande maioria 
das diligências requeridas pela defesa foi disponibilizada no Diário de Justiça 
Eletrônico no dia 05.07.2016. Contudo, diante do recesso forense dos 
Tribunais Superiores no mês de julho, a publicação efetiva deveria ocorrer 
somente em 01.08.2016, nos termos da PORTARIA Nº 112, DE 14 DE 
JUNHO DE 20161. 

 
Para perplexidade geral, não obstante os prazos e as 

publicações estarem suspensos, o douto Juiz de Direito Paulo Marcos de 
Farias, magistrado instrutor convocado para atuar no gabinete do eminente 
Ministro Teori Zavascki, a quem foi delegada a condução da instrução 
processual2, proferiu despacho designando a oitiva das testemunhas de 
acusação em pleno recesso forense. Veja-se: 

 
“DESPACHO: 1. Apresentados os endereços das 
testemunhas arroladas pelo Ministério Público (petição 
36372/2016), designo para: (a) 21 de julho de 2016, às 
10h00m, na sede da Seção Judiciária do Estado do Paraná, 
audiência para oitiva de Alberto Youssef, que se encontra 
custodiado naquela capital; (b) 25 de julho de 2016, às 
15h30m, na sede da Seção Judiciária da Bahia, audiência 
para oitiva de Sérgio Luis Lacerda Brito, alegadamente 
residente naquela capital; (c) 28 de julho de 2016, às 
10h00m, nas dependências do Supremo Tribunal Federal 
(Anexo II-A, 2ª andar, sala C-224), audiência para oitiva de 
Luiz Antônio Souza da Eira, alegadamente residente nesta 
Capital Federal; (d) 1° de agosto de 2016, a partir das 
14h00m, na sede da Seção Judiciária do Estado do Rio de 
Janeiro, audiência para oitiva das testemunhas: Nestor 
Cuñat Cerveró, Fernando Antônio Falcão Soares e Paulo 
Roberto Costa; (e) 2 de agosto de 2016, a partir das 
10h00m, na sede da Seção Judiciária do Estado do Rio de 
Janeiro, audiência para oitiva das testemunhas: Sérgio 
Roberto Weyne Ferreira da Costa, Paulo Roberto 
Cavalheiro da Rocha e João Luiz Cavalheiro Soares, 
alegadamente residentes naquela capital; e (f) 8 de agosto 
de 2016, a partir das 14h00m, na sede da Seção Judiciária 
do Estado de São Paulo, audiência para oitiva das 

                                                            
1 Art. 1º Comunicar que durante o período de 4 a 29 de julho de 2016 os prazos processuais ficarão 
suspensos e o expediente na Secretaria do Tribunal será das 13 às 18 horas. 
2 “Delego ao Juiz de Direito Paulo Marcos de Farias, magistrado instrutor convocado para atuar neste 
Gabinete, a condução da presente instrução penal, nos termos do art. 3º, III, da Lei 8.038/1990 e do art. 21-
A do RISTF, a quem determino a designação de audiência para oitiva das testemunhas de acusação”. 
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testemunhas de acusação alegadamente residentes naquela 
capital: Júlio Gerin de Almeida Camargo e Leonardo 
Meirelles. 
2. Oficie-se aos MM. Juízes-Diretores dos Foros das 
aludidas Seções Judiciárias, com suporte no art. 3º, III, da 
Lei 8.038/1990 c/c o art. 21-A, IX, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal, solicitando que: a) seja 
disponibilizada sala de audiência, com apoio de pessoal e 
equipamentos, para os atos de instrução criminal a serem ali 
realizados pessoalmente pelo subscritor; b) seja 
providenciada a intimação oportuna das testemunhas com 
requisição de sua presença, se servidor público, ao chefe da 
repartição ou à autoridade superior a que estiver 
hierarquicamente subordinado acerca do dia, hora e local 
previstos, fazendo constar expressamente no mandado 
advertência da possibilidade, no caso de ausência 
injustificada, de condução coercitiva, imposição de multa 
pecuniária e pagamento das custas da diligência, sem 
prejuízo de responsabilização criminal; c) seja oficiado à 
Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para que 
indique advogado dativo que possa comparecer à data da 
audiência designada na eventualidade de o(s) defensor(es) 
constituído(s) do acusado faltar(em) ao ato, observado o art. 
263 do Código de Processo Penal. 
3. Em relação à testemunha Alberto Youssef, deverá o juízo 
ordenado providenciar a requisição à chefia da 
Superintendência Regional do Departamento de Polícia 
Federal no Estado do Paraná, a fim de que apresente o 
custodiado na data designada. 
4. Diante da ausência de indicação do endereço da 
testemunha Ricardo Breim Gobbetti, arrolado no 
aditamento à denúncia, determino a imediata intimação do 
Ministério Público para assim proceder, em 24 horas. 
5. Cumpram-se todas as determinações com urgência, 
enviando-se a carta de ordem via e-mail e por sedex. 
Publique-se. Intimem-se pessoalmente a defesa dos réus. 
Brasília, 7 de julho de 2016. 
Paulo Marcos de Farias 
Juiz Instrutor 
Documento assinado digitalmente” 

 
Ora, assim como a decisão anterior – que indeferiu as 

diligências defensivas requeridas na defesa prévia –, o decisum acima 
transcrito também foi disponibilizado no DJe no dia 11.07.2016, sendo certo 
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que sua efetiva publicação somente ocorreu em 01.08.2016, após o término 
do recesso forense. 

 
Portanto, o defendente se viu impossibilitado de recorrer 

das decisões transcritas acima, o que lhe causou imensurável prejuízo, eis 
que as diligências defensivas requeridas na defesa prévia influenciaram 
diretamente na produção da prova das testemunhas de acusação. 

 
Quanto à irresignação da defesa sobre o açodamento da 

marcha processual, o eminente Min. Teori Zavascki proferiu decisão com o 
seguinte teor: 

 
“Indefiro o pleito formulado pela defesa às fls. 3.417-
3.419, pertinente à anulação da decisão que designou 
audiências para oitivas das testemunhas indicadas pelo 
Ministério Público. Não há empecilho legal a que juiz 
instrutor – que está no pleno exercício de suas funções 
jurisdicionais – promova atos instrutórios de sua 
competência, mesmo no período de recesso do Supremo 
Tribunal Federal. 
Ademais, em consulta processual ao HC 135747, da 
relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, impetrado pela 
defesa contra a determinação do Juiz Instrutor Paulo 
Marcos de Farias, constata-se que no dia de ontem 
(9.8.2016), foi proferida decisão negando seguimento ao 
habeas corpus, o que implica no reconhecimento da 
legalidade do ato” (fl. 3455) 

 
Com isso, retornaram as oitivas das testemunhas 

arroladas perante o Supremo Tribunal Federal, cujos principais excertos – 
tanto daquelas arroladas pela acusação, quanto pela defesa – estão 
registrados abaixo (fl. 3.742 e ss.). Confira-se. 

 
Pela acusação, Júlio Gerin de Almeida Camargo 

asseverou que, em nenhum momento, das tratativas com Nestor Cerveró e 
os representantes da Mitsui e da Samsung houve a participação de Fernando 
Soares; que Fernando Soares tinha cobrado USD 15 milhões de comissão 
para o primeiro navio, mas que o depoente argumentou que isso não seria 
possível, pois a totalidade da comissão paga seria esse valor; que seis meses 
depois, nas tratativas sobre o segundo valor de comissões, Fernando Soares 
teria exigido USD 25 milhões, valor com o qual o depoente novamente 
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discordou; que, ao final, a comissão de Fernando Soares ficou em USD 35 
milhões. 

 
Ainda em suas declarações, Júlio Camargo asseverou 

que, até o momento da transferência de valores para a empresa Piamonte, de 
sua propriedade, o nome do defendente não tinha surgido nas negociações; 
que a Samsung teria se aproveitado de uma cláusula do contrato de 
comissões para defender que não pagaria mais ao depoente; e que chegou a 
ir à Coreia para reclamar os pagamentos, ocasião em que a Samsung alegou 
ter mudado sua diretoria e os novos dirigentes não entendiam que ele tinha 
cumprido seus compromissos. 

 
A respeito do defendente, o delator inventou que, por 

volta de junho de 2011, Fernando Soares teria procurado o depoente para 
dizer que tinha compromissos com o defendente e que este o pressionaria 
por meio de requerimentos de informações na Câmara dos Deputados; que a 
Mitsui Japão, em julho de 2011, o chamou para conversar; que o setor 
jurídico dessa empresa cuidaria do problema dos requerimentos da Câmara; 
e que o depoente não precisava mexer no assunto. 

 
Afirmou, em seguida, com o intuito de proteger os nomes 

da Toyo e da Mitsui, que procurou o então Senador Edison Lobão (então 
Ministro de Estado); que teria o encontrado na Base Aérea do Aeroporto 
Santos Dumont; que, ao narrar a situação dos requerimentos, teria recebido 
como resposta do Ministro que isso era “coisa do Eduardo”; que logo em 
seguida o Ministro teria ligado ao defendente e agendado uma reunião com 
ele, em tom de admoestação. 

 
Júlio Camargo ainda contou que, após sanar as dívidas 

com os táxis aéreos e depósitos para a Igreja Assembleia de Deus, o 
defendente teria feito as pazes com ele. O depoente aduziu que o fantasioso 
pagamento da parcela da variação de câmbio aconteceu antes da última das 
reuniões que teve com o defendente, quando tratou de investimentos 
japoneses em portos do Rio. 

 
Asseverou, também, que nunca recebeu dinheiro da 

Mitsui e que não foi Genú quem o apresentou a Fernando Soares. Afirmou 
saber que os valores das comissões pedidas por Fernando Soares eram 
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destinados ao pagamento de propinas a agentes públicos, por mais que 
fossem cerca do dobro das suas. 

 
Por sua vez, Alberto Youssef, em seu depoimento, alegou 

que não conhecia o defendente e nunca havia se reunido com ele. Disse que 
nunca viu político algum do PMDB tratar com Fernando Soares, mas que, 
pelo que ouvia na Diretoria de Abastecimento, Fernando Soares era o 
operador do referido partido. Por fim, contou que Júlio Camargo o procurou 
para resolver uma questão em relação ao defendente e a Fernando Soares, 
mas desconhecia quanta intimidade havia entre estes dois últimos. 

 
Fernando “Baiano” Soares, em sua oitiva, afirmou que 

Júlio Camargo era mau pagador, pois atrasava os pagamentos, e, em 2008, 
com a contratação do segundo navio, passou a efetivamente não pagar. Diz 
que quem apresentou Júlio a ele foi Genú, ligado ao PP, e foi o depoente 
quem apresentou Nestor Cerveró a Júlio Camargo. Disse que Youssef nunca 
pediu a ele que intercedesse perante o defendente pela retirada dos 
requerimentos e achava que a Samsung sabia do destino ilícito das comissões 
que pagava; que não tinha notícia de contratos de empresas representadas 
por Júlio Camargo que não tivessem propina. 

 
No dia 7 de março de 2016, foi colhido o depoimento de 

Leonardo Meirelles. O colaborador contou que recebia valores em suas 
empresas de fachada, Labogen S/A e Piroquímica Ltda., e posteriormente 
em contas que abria para empresas em Hong Kong, e fechava operações de 
câmbio com base em importações fictícias. Dessa forma, chegou a 
disponibilizar cerca de R$ 500mi para Alberto Youssef. Também assevera 
que viu vários políticos no escritório de Youssef em São Paulo – mas 
nenhum deles era o defendente –, bem como representantes de empreiteiras 
e Paulo Roberto Costa. Aliás, disse que sequer conhecia o defendente.  

 
Por outro lado, Luiz Antonio Eira, em seu depoimento, 

foi interrogado a respeito da possibilidade de se manipular metadados de 
requerimentos no sistema interno de informática da Câmara e afirmou que a 
geração de metadados é automática, quando se cria ou altera o arquivo. 

 
Nestor Cerveró, em seus depoimentos, repetiu o que disse 

nas suas delações. Afirmou que se reuniu com Júlio Camargo por três 
vezes e que o diretor da Mitsui estava presente, tratando do pagamento 
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das propinas junto a eles. Disse que teria tido um único contato pessoal com 
o defendente e que não tratou sobre as sondas. Afirmou que qualquer 
contrato lícito com a Petrobras não teria necessidade de lobista: se havia dedo 
de Júlio Camargo ou Fernando Soares, haveria ilicitude. 

 
Paulo Roberto Costa, por sua vez, depôs acerca de fatos 

de seu conhecimento em relação aos negócios de Júlio Camargo e das 
empresas que representava em sua própria diretoria, mas afirmou que nem 
conhece pessoalmente nem teve notícias do defendente influenciando 
negócios da Petrobras. 

 
Ricardo Gobbeti, dono da empresa de táxi aéreo em que 

Júlio Camargo teria supostamente usado para autorizar voos ao defendente, 
afirmou que, apesar de ter um setor de compliance na empresa, não viu nada 
estranho na hipotética autorização de valores de voos de Júlio Camargo ao 
defendente, que era um agente público. 

 
Afirmou, ainda, que é possível um cliente disponibilizar 

uma aeronave pessoal para que a empresa a utilize em outros voos. E caso o 
avião venha a ser fretado por terceiros, o proprietário receberá as 
informações a respeito das pessoas que irão embarcar, devendo, assim, 
permitir que o voo aconteça.  

 
Nesse tocante, importa que seja feito um breve adendo. O 

delator Júlio Camargo afirmou que possuía uma aeronave que também ficava 
à disposição da empresa de táxi aéreo, sendo utilizada por terceiros, 
inclusive.  

 
Disse, ainda, que outros políticos famosos voaram em sua 

aeronave, tal como o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, até mesmo, 
José Dirceu, mas que isso não chegava ao seu conhecimento. 

 
Por outro lado, quando perguntado sobre o defendente, 

Júlio Camargo afirmou em seu depoimento que fez questão de vedar a 
utilização de seu avião pelo ora defendente, em decorrência da notoriedade 
proveniente do cargo de Deputado Federal de Eduardo Cunha.  

 
Ora, apesar de dizer que não deixava o defendente voar 

em seu avião, por este ser uma pessoa pública, o próprio colaborador afirmou 
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que outras pessoas públicas fretaram sua aeronave, tal como José Dirceu. 
Isto é, por qual razão o colaborador afirma que somente os voos do 
defendente eram decorrentes de vantagem indevida, e dos outros políticos 
não? A contradição é evidente. 

 
Pois bem. Retomando as narrativas testemunhais, o 

Deputado Sérgio Brito, em seu depoimento, afirmou que subscreveu os 
requerimentos a que se faz referência nos autos porque: “A deputada 
Solange, ela não era membro da Comissão. E quando chega um 
requerimento na Comissão só quem pode dar andamento e esse 
requerimento só pode entrar em pauta com a assinatura de um membro 
titular ou de um membro suplente. Como chegou um requerimento nas mãos 
do presidente da Comissão de uma denúncia, supostamente uma denúncia 
de fraude, a obrigação do presidente da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle é botar isso em andamento e comunicar isso aos 
membros da Comissão, o que foi feito”. 

 
Já pela defesa, o Deputado Flaviano Flávio de Baptista de 

Melo afirmou ser possível que assessores de um gabinete enviem 
requerimentos do gabinete para um sistema. O Deputado Fernando Jordão 
confirmou a mesma informação, inclusive dizendo que já fez uso dessa 
possibilidade. Ambos desconheciam se Solange Almeida teria feito remessa 
de documentos ao gabinete do defendente. 

 
O Deputado Washington Reis de Oliveira narrou, que 

quando foi presidente da Comissão Permanente de Aviações e Transportes 
(em duas legislaturas), manteve a servidora Maria Claudia, indicada pelo 
defendente, porque ela era competente e seu cargo exigia muito trabalho; que 
naquele cargo não havia tempo para se fazer política partidária.  

 
De forma extremamente importante para o deslinde 

destes autos, Silvio Avelino afirmou que era comum que deputados 
usassem recursos, assessores e influência das lideranças do partido no 
cotidiano da Câmara. Como o defendente era liderança, não causava 
espanto eventual uso. Disse que a exoneração do servidor Luiz Eira pode 
ter sido, para ele, ocasionada pelo relaxamento com horários dos servidores 
a ele subordinados. Também disse que estranhou o fato de os requerimentos 
em questão terem tido a transformação do formato Word para PDF com um 
lapso temporal de 1 mês. 
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Ressalte-se, ainda, que outro colaborador a prestar 

depoimento dos autos foi Leonardo Meirelles, segundo o qual ele recebia 
valores em suas empresas de fachada, Labogen S/A e Piroquímica Ltda., e 
posteriormente em contas que abria para empresas em Hong Kong; que 
fechava operações de câmbio com base em importações fictícias; que dessa 
forma chegou a disponibilizar cerca de R$ 500 milhões para Alberto 
Youssef; que viu Paulo Roberto Costa, representantes de empreiteiras e 
vários políticos no escritório de Youssef em São Paulo, mas nenhum deles é 
o defendente. 

 
Afirmou, também, que, em 2011, recebeu uma 

transferência de mais de dois milhões e trezentos mil dólares a partir de uma 
offshore pertencente a Júlio Camargo; que, segundo Alberto Youssef, tal 
dinheiro teve origem num acerto entre Júlio Camargo e o defendente (fl. 
3.158). 

 
Eis que então aconteceu algo que alterou todo o trâmite 

processual da ação penal. 
 
No dia 12 de setembro de 2016, o Plenário da Câmara dos 

Deputados votou pela cassação do mandato do defendente, de modo que a 
perda de foro por prerrogativa de função implicou a remessa dos presentes 
autos ao novo juízo competente para seu processamento, qual seja o egrégio 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em fiel observância do artigo 29, X, 
da Constituição da República. 

 
Isso porque a corré Solange Almeida exercia, à época, 

o mandato de prefeita do município de Rio Bonito/RJ. 
 
A despeito disso, em 31 de dezembro de 2016, foi 

finalizado o mandato de prefeita da corré no município em questão e, 
consequentemente, o seu foro por prerrogativa de função perante o TRF da 
2ª Região. 

 
Por essa razão, no dia 25.01.2017, o eminente 

Desembargador relator prolatou decisão e declinou a competência destes 
autos para o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, 
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em razão de suposta conexão com o objeto do processo nº 5083838-
59.2014.404.7000, já sentenciado àquela altura, verbis: 

 
“Trata-se de ação penal originária ajuizada pela 
Procuradoria-Geral da República perante o Supremo 
Tribunal Federal, contra EDUARDO COSENTINO DA 
CUNHA, à época Presidente da Câmara dos Deputados, e 
SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA, em razão de 
suposta prática de condutas criminosas tipificadas no art. 
317, caput, e § 10 c/c art. 327, §§ 10 e 2º, por 2 (duas) vezes, 
em concurso material (art. 69), na forma do art. 29, todos 
do Código Penal, imputando-se ao primeiro acusado, ainda, 
o cometimento do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incs. V, I e VII, da Lei 9.613//09), por 60 (sessenta) vezes, 
em concurso material (art. 69 do CP). 
 
De acordo com a denúncia, no período compreendido entre 
14/06/2006 e outubro/2012, e fevereiro de 2007 e outubro 
de 2012, com condutas praticadas ao menos no Rio de 
Janeiro, Brasília e Distrito Federal, o acusado Eduardo 
Cunha, solicitou e aceitou para si e para outrem, direta e 
indiretamente, vantagem indevida no montante, 
respectivamente, de US$ 15.000.000,00 e US$ 
25.000.000,00 , de Júlio Gerim de Almeida Camargo 
("Julio Camargo), em razão da contratação pela Petrobrás 
dos navios-sonda Petrobrás 1000 e Vitória 1000 com o 
estaleiro Samsung Heavy Industries Co, na Coreia, para fins 
de perfuração de águas profundas na África e no Golfo do 
México, condutas para as quais teria contado com a 
participação da 2ª acusada, Solange, então no exercício de 
mandato de Deputada Federal, além de Fernando Antônio 
Falcão Soares e Nestor Cuñat Cerveró. 
 
Narra, ainda, a peça acusatória, que Eduardo Cunha ocultou 
e dissimulou a origem dos valores provenientes das 
referidas condutas, mediante o recebimento fracionado de 
valores no exterior, em contas de empresas offshore e por 
meio de empresas de fachada, mediante simulação de 
contratos de prestação de serviços, e ainda, pagamento de 
propina sob a falsa alegação de doação para uma igreja, 
condutas para as quais teria contado com a colaboração de 
Fernando Antônio Falcão Soares, Nestor Cuñat Cerveró, 
Julio Gerin de Almeida Camargo e Alberto Youssef.  
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Fernando Soares, Nestor Cerveró e Júlio Camargo foram 
condenados pela prática desses fatos na respectiva ação 
penal a que responderam perante o juízo da 13ª Vara 
Federal de Curitiba, em razão de desmembramento 
efetuado pelo Supremo Tribunal Federal.  
 
Recebida a denúncia e após iniciada a instrução criminal, 
foi determinada a remessa dos autos a esta Corte de Justiça, 
tendo em vista a perda do mandato do Deputado Federal de 
Eduardo Cunha (Resolução 18/2016 da Câmara dos 
Deputados) e do foro por prerrogativa de função ostentado 
pela acusada Solange, Prefeita do Município de Rio 
Bonito/RJ, cujo mandato terminou em dezembro de 2016.  
 
Remetidos os autos ao órgão do Ministério Público Federal 
com assento neste Tribunal, requereu o declínio do feito 
para 13ª Vara Federal de Curitiba para prosseguimento, 
diante do fato de que os crimes em apreciação nestes autos 
são conexos com os apurados no âmbito da Operação Lava 
Jato, bem como de não mais subsistir a prerrogativa de foro 
antes ostentada pelos acusados. 
 
É o relatório do necessário. Decido. 
 
Conforme bem observado pelo órgão do Ministério 
Público Federal em sua manifestação, a presente ação 
penal é resultante do desmembramento de uma das 
ações originadas a partir de investigação realizada no 
bojo da operação Lava Jato, pois os fatos aqui 
apreciados são conexos com o objeto do processo nº 
5083838-59.2014.404.7000, o qual tramitou perante a 
13ª Vara Federal de Curitiba em relação aos corréus 
Fernando Soares, Nestor Cerveró e Julio Camargo, já 
inclusive condenados. 
 
E não havendo mais a prerrogativa de função dos acusados 
nestes autos, deve o julgamento deste feito ser declinado em 
favor do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, nos termos 
do art. 76 do Código de Processo Penal.  
 
DIANTE DO EXPOSTO, DECLINO DA 
COMPETÊNCIA desta C. Corte em favor do juízo da 13ª. 
Vara Federal de Curitiba/PR, a quem devem ser os autos 
redistribuídos, para as providências cabíveis, 
acompanhando o bem lançado parecer emitido pelo douto 
órgão do Parquet Federal”. (grifamos) 
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Em razão do expresso reconhecimento de que o 

processo que ensejou a conexão já se encontrava sentenciado e a 
contraditória determinação de declínio da competência para o juízo 
federal de Curitiba, em flagrante afronta ao disposto no art. 82 do Código 
de Processo Penal e na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, os 
impetrantes interpuseram agravo regimental, com o intuito de ver reformada 
a referida decisão. 

 
Não obstante os hígidos argumentos apresentados, a 1ª 

Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu por 
bem negar provimento ao recurso, conforme ementa abaixo transcrita: 

 
“PROCESSUAL PENAL.AGRAVO REGIMENTAL. 
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. JUÍZO 
QUE ANTECEDEU AOS OUTROS NO 
CONHECIMENTO DOS FATOS. 
 1. A presente ação penal, interposta originariamente 
perante o E. STF contra o agravante e corré, é resultante de 
desmembramento de uma das ações originadas a partir de 
investigação realizada no bojo da operação Lava Jato. 
2. Trata-se de ação penal cujos fatos em apreciação são os 
mesmos objetos do processo que tramitou perante a 13ª 
Vara Federal de Curitiba contra corréus, os quais já foram 
inclusive condenados. 
3. A duplicidade de ajuizamento de ações decorreu da 
prerrogativa inerente ao cargo ocupado, ao tempo pelo 
agravante, qual seja, Deputado Federal, pois caso contrário, 
haveria unidade de ação. 
4. A alegação expendida que a prolação de sentença pelo 
juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba constitui óbice ao 
declínio de competência, não afasta a prevenção do referido 
juízo para o processamento e julgamento do feito, pois há 
um conjunto probatório que demanda apreciação por um 
único juízo, no caso prevento, que detém a anterioridade de 
conhecimento dos fatos dos autos. 
5. Agravo Regimental improvido.” 

 
Ato contínuo, a defesa do recorrente opôs embargos de 

declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar patente contradição do 
acórdão, consistente no reconhecimento expresso de prolação de sentença no 
processo conexo à ação penal do TRF 2 e de prevenção do juízo federal de 
Curitiba. 
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O julgamento desse recurso foi iniciado na sessão de 

julgamento do dia 29 de junho de 2017, ocasião em que participaram da 
deliberação os Desembargadores Paulo Espírito Santo, Simone Schreiber, 
Messod Azulay Neto e Abel Gomes, assim como o Juiz Federal Convocado 
Theophilo Miguel. 

 
Nessa oportunidade, os eminentes Desembargadores 

Messod Azulay Neto e Simone Schreiber proferiram voto no sentido de dar 
provimento ao recurso defensivo, com expressa e importantíssima 
participação do juiz Theophilo Miguel nos debates travados, que já havia 
direcionado seu posicionamento no sentido de que seguiria o entendimento 
esposado pela eminente magistrada Simone Schreiber. 

 
Nesse contexto, o Desembargador Abel Gomes pediu 

vista dos autos, suspendendo-se a sessão de julgamento. 
 
A sessão foi retomada no dia 27.07.2017, com a prolação 

do voto vista do Desembargador Abel Gomes. Contudo, o eminente 
magistrado Theophilo Miguel, que havia participado ativamente na 
deliberação anterior, foi substituído pelo eminente Desembargador Marcello 
Granado. 

 
Para perplexidade geral, com a continuidade da 

deliberação colegiada, o Desembargador Marcello Granado, conquanto seu 
substituto já tivesse participado ativamente na sessão anterior, entendeu por 
bem proferir voto, notadamente em sentido contrário ao quanto já 
apresentado pelo magistrado anterior. 
 

A defesa, então, opondo-se à remessa dos autos, interpôs 
recurso especial e extraordinário, mas como tais recursos não possuem efeito 
suspensivo ope legis, o processo foi encaminhado à 13ª Vara Federal de 
Curitiba em 30.11.2017. 

 
Em sequência, conforme consta do evento 67, foi lavrada 

certidão com indicação do recebimento e do acautelamento em secretaria de 
mídia encaminhada por meio de ofício do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, contendo cópia dos volumes 19, 20 e 21 da Ação Cautelar nº 
4044/DF, em trâmite perante o colendo Supremo Tribunal Federal. 
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Contudo, a partir da análise do documento mencionado 

acima, constatou-se a juntada aos autos de elementos completamente 
impertinentes e sem qualquer relação com o objeto desta ação penal, de sorte 
que coube à defesa pugnar pelo desentranhamento. 

 
Por sua vez, o douto Ministério Público Federal 

peticionou em sentido contrário, indicando suposta – e inexistente – 
pertinência de determinados elementos, a saber, (i) mídia mencionada no 
relatório de análise de material apreendido nº 137/2016, (ii) materiais 
apreendidos citados no relatório de análise nº 130/2016 e no relatório de 
análise nº 126/2016. 

 
Durante audiência, o douto juízo da 13ª Vara Federal de 

Curitiba concedeu às partes “prazo de 10 dias para esclarecer se na juntada 
do evento 67 há algum documento que seja relevante para o julgamento 
deste feito” e consignou que, “em seguida, decidirei sobre o pedido de 
desentranhamento”. 

 
Ato contínuo, a defesa apresentou manifestação em que 

requereu o desentranhamento integral dos autos da AC 4044 e, 
subsidiariamente, a necessidade de seleção por parte do MPF dos itens a 
serem juntados. Ao final, caso fossem acostados quaisquer elementos da 
referida medida cautelar, o ora defendente pleiteou a reabertura do prazo de 
resposta à acusação, após a ciência de quais itens efetivamente seriam 
juntados, em homenagem à ampla defesa e ao contraditório. 

 
O Parquet apresentou somente manifestação genérica, a 

fim de que todos os elementos acostados fossem mantidos nos autos. Na 
mesma oportunidade, promoveu a juntada de e-mail contendo mensagem 
elaborada pela servidora Maria Claudia ao defendente, lhe questionando 
acerca da possibilidade de o Deputado Hugo Motta assinar determinado 
requerimento. 

 
O magistrado, por sua vez, em 21 de março de 2018, 

decidiu que não seria cabível o desentranhamento da prova, mas que seriam 
facultados 10 (dez) dias para manifestação da defesa acerca da juntada da 
AC n. 4.044. No mesmo ato, deferiu a reinquirição do Deputado Hugo Motta. 
Confira-se: 
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O magistrado da 13ª Vara Federal assim se pronunciou 
sobre a requisição de desarquivamento feita pela defesa: 
Por decisão 03/03/2017 do eminente Ministro Edson Fachin 
na AC 4044 (cópia da decisão no evento 1 do processo 
5053889-82.2017.4.04.7000), foi autorizada a utilização 
das provas nas ações penais declinadas para outros Juízos 
contra Eduardo Cosentino da Cunha. Entendo que o 
material integra o acervo probatório das investigações 
conduzidas perante o Supremo Tribunal Federal em relação 
ao ex-deputado. Em análise sumária, há talvez alguns 
elementos probatórios relevantes, como especificado pelo 
MPF na petição do evento 105. Por outro lado, o resultado 
da busca e apreensão consiste em prova documental. 
Documentos podem ser juntados em qualquer fase do 
processo, como prevê o art. 234 do CPP. Portanto, não 
cabe o desentranhamento da prova. Assiste, porém, razão 
à Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha ao reclamar que 
o material probatório não foi citado na denúncia e que sua 
juntada extemporânea lhe é prejudicial. A omissão é 
natural, já que a denúncia foi proposta em 20/08/2015, 
enquanto o cumprimento da cautelar foi posterior, em 
16/12/2015. Mas, não tendo a denúncia se fundado na prova 
decorrente da busca e apreensão, não há qualquer 
invalidade da falta de sua juntada naquele momento 
processual. Faz-se necessário, porém, garantir agora, com a 
juntada da prova, o contraditório, deferindo à Defesa prazo 
para manifestação sobre a prova e para requerer eventual 
contraprova. Assim, indefiro o pedido de 
desentranhamento da prova, mas defiro o pedido 
subsidiário e concedo à Defesa de Eduardo Cosentino da 
Cunha o prazo de 10 dias para manifestação sobre as 
provas em questão, sem prejuízo da manifestação nas 
alegações finais, e para eventuais requerimentos 
probatório. Desde logo, defiro a reinquirição do Deputado 
Federal Hugo Motta. Oficie-se à Secretaria ao referido 
parlamentar, indicando datas opcionais para a oitiva dele, 
entre elas a da videoconferência já designada para 
25/04/2018 nestes autos. 

 
Uma vez perante o juízo da 13ª Vara Federal, foram 

ouvidas mais testemunhas. Pela defesa, foram ouvidos no dia 25.04.2018, 
Edison Lobão, Hugo Motta Wanderley da Nóbrega, José Alberto Oliveira 
Filho, Felipe Leone Bornier de Oliveira (evento 172). No dia 09.04.2018, 
foram ouvidos Guilherme Brugger Damato, Gabriel Benedito Isaac Chalita, 
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Samuel Cássio Ferreira e Marcelo Guilherme Aro de Ferreira (evento 167). 
No dia 06.03.2018, foram ouvidos Mauro Ribeiro Lopes e Maria Cláudia De 
Vasconcelos Batista Medeiros (evento 132). 

 
O Deputado Hugo Motta esclareceu, acerca do e-mail 

juntado pelo Parquet no evento 105, que é comum os deputados 
interferirem na apresentação e modificação de requerimentos; que isso 
é normal na dinâmica das casas e não constitui qualquer ilegalidade. 
Também disse que é comum aos Deputados Federais apresentar 
requerimentos sobre matérias não afeitas aos estados da federação que não o 
seu domicílio eleitoral. 

 
Corroborando o depoimento apresentado por Hugo 

Motta, Guilherme Brugger Damato - servidor da área de informática da 
Câmara - , declarou que é possível a qualquer pessoa que possua a senha 
e o login de um deputado acessar o sistema da Câmara, mesmo estando 
fora dela. Também declarou que o servidor central da Casa mapeia as 
interações dos computadores específicos que interagem com o servidor, mas 
que nem sempre essas interações são humanas. 

 
Gabriel Benedito Isaac Chalita, ex-deputado, depôs sobre 

os mesmos fatos. Confirmou que “Na verdade, quem encaminhava os 
requerimentos, quem apresentava os projetos de lei, sempre era os 
assessores de gabinete que tinham essa senha e apresentavam isso”. 

 
No mesmo sentido, José Alberto Oliveira Filho teceu 

diversos comentários, diferenciando o controle da presença dos 
parlamentares na Casa do controle de presença no sistema digital, que pode 
ser feito por quem tenha login e senha do parlamentar.  

 
Samuel Cássio Ferreira, bispo da Assembleia de Deus, 

contou que é normal receber doações nas contas da igreja sem conhecer os 
benfeitores; que, inclusive, divulga-se essas contas para doação na esperança 
de que se doe dinheiro para suplantar os altos custos de gestão da Igreja. 
Também disse que a doação de Júlio Camargo foi regularmente 
contabilizada e informada às autoridades. 

 
O então Deputado Marcelo Guilherme Aro contou como 

foi o episódio de requisição do servidor Ivan Salmito à CENIN e como isso 
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gerou uma celeuma que expôs a carga horária completamente desregrada e 
inferior ao exigido dos servidores daquele setor da Câmara.  

 
Outro depoimento que chamou a atenção, foi o do 

Senador Edison Lobão, que deu declarou que não conversou com Júlio 
Camargo acerca de requerimentos de Comissão da Câmara, nem jamais 
teria se referido ao defendente, uma liderança parlamentar, nos termos 
narrados por Júlio Camargo. 
 

Por sua vez, o Deputado Felipe Leone Bornier prestou 
depoimento indicando ser comum que os logins e senhas sejam usados pelo 
pessoal do gabinete para administrar a atividade legislativa do parlamentar. 
O então Deputado Mauro Ribeiro Lopes deu esclarecimentos no mesmo 
sentido, acerca dos trâmites de acesso dos parlamentares à Câmara, ao 
sistema da casa e os poderes que os assessores têm de editar documentos em 
nome do parlamentar. 

 
E como se já não bastasse a quantidade de provas, 

importa frisar o seguinte depoimento, que fulmina por completo a ilusória 
tese acusatória: 

 
A servidora Maria Cláudia de Vasconcelos Batista 

Medeiros deixou claro que, no exercício da sua função, utilizava o login 
do defendente em seu computador. Afirmou, ainda, que era 
frequentemente demandada, sobretudo por parlamentares suplentes, 
para elaborar proposições em seu computador. Também asseverou que 
Solange Almeida, como suplente, demandava muitos pedidos. 

 
Isto é: a testemunha comprovou que vários outros 

parlamentares, tal como a corré Solange, costumavam utilizar o login do 
defendente, sem que este tivesse conhecimento disso! E isso é algo 
extremamente normal no âmbito do Congresso, não havendo que se falar em 
qualquer ilegalidade.  

 
Pois bem. Finalizada a fase de oitiva das testemunhas, 

deu-se início aos preparativos para os interrogatórios.  
 
Em 24 de abril de 2018, o referido magistrado deferiu 

pedido da defesa para que houvesse a realização de perícia no aparelho 
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telefônico “Blackberry supostamente de uso do acusado Eduardo Cosentino 
da Cunha”, conforme consta do evento 170.  
 

Uma perícia foi feita – só que não no celular! Após, o 
douto Juízo abriu vista à defesa para que pudesse apresentar parecer técnico 
acerca do laudo do perito oficial. Assim, a defesa, surpreendentemente, 
constatou que a mídia se encontrava corrompida, com parte dos arquivos sem 
integridade.  

 
Diante disso, esta defesa pugnou pela apresentação de 

quesitos complementares aos peritos que elaboraram o laudo oficial, o que 
foi deferido e acarretou, evidentemente, a remarcação do interrogatório do 
defendente para o dia 3 de outubro de 2018, nos termos do evento 261.  
 

Todavia, próximo à referida data, o douto magistrado 
constatou, ante petição da defesa técnica, que o laudo com a resposta aos 
quesitos suplementares ainda não havia sido juntado aos autos. Com isso – e 
por esse fundamento –, redesignou o interrogatório para o dia 31 de outubro 
do mesmo ano, como consta no evento nº 286.  

 
O laudo oficial com resposta aos quesitos 

complementares foi juntado aos autos no dia 22 de outubro de 2018 
confirmando que, de fato, a defesa não teve acesso às mídias corretas, 
que deveriam conter as mensagens gravadas no telefone periciado. 

 
Por essa razão, a defesa pleiteou, novamente, a 

remarcação do interrogatório do ora defendente, de modo que pudesse, como 
inclusive entendido anteriormente pelo próprio magistrado, concretizar o 
exercício do contraditório e da ampla defesa após o novo parecer do 
assistente técnico, na posse de todos os elementos de prova que dissessem 
respeito às imputações. 

 
Não obstante, já conhecedor de sua saída para o futuro 

cargo de “Ministro da Justiça e da Segurança Pública”, o ínclito magistrado 
entendeu por bem manter o interrogatório do ora requerente, marcado para o 
dia 31.10.18, coincidentemente a mesma data em que presidiu sua última 
audiência de instrução e julgamento como magistrado nesta 13ª Vara 
Federal, nos termos da decisão do evento 310. 
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A decisão contém uma óbvia contradição: adia-se o 
interrogatório por duas vezes para que a defesa possa exercer, antes do 
referido ato, o contraditório diferido sobre um elemento de prova erigido pela 
acusação. Após a constatação, pelo perito oficial, de fundada dúvida sobre a 
autenticidade e a integridade do material fornecido à defesa, o magistrado, 
ferindo a lógica que estabelecera, atropela a marcha a procedimental e 
assevera, em português claro: obrigue-se o réu decidir, no próprio ato de seu 
interrogatório, se se manifestará ou não acerca de mensagens que não teve o 
devido acesso e cuja integridade/autenticidade sua defesa técnica não pode 
averiguar! 

 
Por conseguinte, ao iniciar o interrogatório, a defesa 

pleiteou ao magistrado que não se fizessem perguntas ao defendente sobre o 
dito aparelho telefônico, logicamente por não ter tido o necessário acesso ao 
meterial.  

 
No entanto, no decorrer das perguntas formuladas ao 

interrogado, o Juiz começou a aludir sobre as mensagens constantes no 
aparelho telefônico Blackberry, supostamente de uso do ora defendente, que 
fora objeto da perícia narrada acima. E, diante da manifesta afronta à ampla 
defesa, o patrono do acusado reafirmou ao magistrado que não foi 
franqueado o acesso à mídia correta, de modo que sequer conheceu do 
conteúdo original das conversas capturadas e periciadas, tal como inclusive 
restou expresso no próprio laudo oficial juntado no evento 303.  

 
De nada adiantou: o magistrado ainda pediu ao 

interrogado para confirmar a autoria das mensagens3. 
 
Mas o que mais deixou a defesa perplexa, Excelência, foi 

que no momento em que o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia em 
face do defendente, asseverou-se que os elementos acostados aos autos da 
AC 4044 – de onde se extraiu as mensagens telefônicas – não poderiam ser 
utilizados na ação penal! 

 
De fato, de acordo com a linha de raciocínio que 

prevaleceu, apresentada pelo Ministro Marco Aurélio, era (e é) inaceitável 
que houvesse a juntada de vasta documentação após a apresentação de 

                                                            
3 27’18 a 28’17 – 1ª parte. 
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resposta prévia pela defesa do defendente, conforme será demonstrado mais 
à frente.  

 
A despeito disso, o magistrado ainda continuou com o 

interrogatório, tecendo perguntas sobre as supostas mensagens, em nítida 
violação, também, ao acórdão do Supremo Tribunal Federal que recebeu a 
denúncia. 

 
Mas o que causou maior perplexidade, foi a abrupta 

interrupção do interrogatório do ora defendente pelo magistrado. Em dado 
momento, quando a defesa se manifestou, de maneira escorreita e cortes, a 
impugnar a forma indutiva com que determinada pergunta havia sido feita 
ao interrogado, o destinatário da prova, em um ato de impaciência, parou 
de fazer as perguntas ao ora defendente e asseverou: “Ah, eu não tenho mais 
perguntas. É inviável interrogar o seu cliente”4. 
 

O magistrado se esqueceu, contudo, de que a condução 
da audiência cabe ao juiz que a preside, detentor do poder de império no 
ato, ao contrário da defesa. Ora, Excelência, se realmente a defesa estivesse 
sendo impertinente – o que claramente não foi o caso – tal fato jamais 
poderia prejudicar a autodefesa do defendente. 
 

Depois do interrogatório (incompleto, diga-se), passou-se 
à fase das diligências complementares do art. 402 do CPP, oportunidade na 
qual a defesa, diante da discussão travada na instrução, requereu as seguintes 
diligências: 

 
1. No curso da instrução processual, originou-se 
diligência relacionada a fatos e a circunstância 
diretamente ligadas ao depoimento do Sr. Luiz Antônio 
Eira, do setor de informática da Câmara dos Deputados, 
e ao cerne da acusação formulada pelo Parquet Federal, 
a saber, em qual computador foram criados e 
originalmente salvos os requerimentos nº 114/2011-
CCFC e 115/2011-CCFC. Dessa forma, requereu-se a 
expedição de ofício à Câmara dos Deputados, a fim de 
questionar acerca da existência ou não da informação 
supramencionada, pugnando-se, em caso de resposta 

                                                            
4 28’30 a 28’34 – 2ª parte.  



   

40 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

positiva, pela realização de perícia técnica para 
identificação em qual computador foram criados e 
armazenados os arquivos em formato “word” dos 
requerimentos nº 114/2011-CCFC e 115/2011- CCFC. 
 
2. A oitiva dos representantes da Mitsui e do ex-
Diretor da Samsung Harrys Lee, porque Júlio Camargo 
os cita como agentes cientes da hipotética vantagem 
ilícita que o defendente teria solicitado. 

 
3. A oitiva de Roberto Chagas e de Roberto Swur, 
chefes da segurança da equipe que trabalhava com o 
defendente, para provar que esteve em local diverso do 
local da reunião citada por delatores. 

 
4. Os autos do processo de arbitragem para 
pagamento do comissionamento de Júlio Camargo em 
favor da Samsung na Corte de Londres. 

 
5. A disponibilização à defesa técnica do conteúdo do 
celular de Fernando Soares, vez que já está em poder das 
autoridades públicas, em homenagem ao contraditório. 

 
6. Depoimento do deputado federal Sérgio Brito, que 
assinou como testemunha os requerimentos de que se 
acusa o defendente, por ter supostamente usado para 
exercer pressão em terceiros. 

 
7. Oitiva de Jayme Careca, suposto entregador de 
valores indevidos citado por Alberto Youssef e Fernando 
Baiano, na condição de testemunha, com prazo para 
apresentação de seu endereço. 

 
8. Oitiva do servidor “Salmito”, referido pelo 
depoimento de Marcelo Aro Ferreira, com o fim de 
esclarecer e refutar a versão apresentada por Luiz 
Antônio Eira quanto aos motivos de afastamento do 
cargo. 
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9. Oitiva de Renato Duque e Hamylton Padilha, visto 
que citados por Júlio Camargo como partes envolvidas na 
suposta entabulação prévia sobre quem deveriam ser os 
representantes da Samsung nas operações envolvendo as 
sondas. 

 
10. Acareação de delatores, para que se esclareça uma 
série de contradições. 
 
Cumpre observar, quanto ao requerimento nº 4, que muito 

embora o delator Júlio Camargo tenha afirmado que possuía os autos do 
procedimento de arbitragem e que esses seriam de fácil acesso, sua defesa, 
no evento 337, juntou petição afirmando que não os possui. Veja-se: 

 

 
 
Não há imagem que mais escancare o desrespeito de Júlio 

Camargo pela condição de delator – pelos deveres de compromisso com a 
verdade e com a correta condução do processo – que essa sucinta petição.  

 
A presente defesa encontra-se, portanto, de mãos atadas 

quanto a prova importantíssima para desconstruir ponto nevrálgico da 
narrativa acusatória, endossada pelo delator, de que existia uma dívida e que 
ela foi cobrada em uma Corte internacional. 
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Para não arcar injustamente com o desfalque probatório 
causado por Júlio Camargo, a defesa protocolou petição requerendo 
informações acerca dos autos da arbitragem, mesmo que sejam necessárias 
medidas mais graves para sua obtenção, como solicitação à própria Inglaterra 
ou uma medida de busca e apreensão em endereços ligados ao delator 
(evento 367). 

 
Este MM. Juízo, no entanto, privilegiou a manifesta 

contradição que se extrai do comportamento adotado por Júlio Camargo e, 
por entender que “a questão foi resolvida” a partir da informação de que “o 
colaborador não possui cópia do referido procedimento arbitral”, indeferiu 
integralmente os requerimentos da defesa (evento 369). 

 
Em 20 de fevereiro de 2019, durante o transcurso do 

prazo para apresentação de alegações finais, foi protolizada petição pela 
defesa do ora defendente requerendo o chamamento do feito à ordem, a fim 
de que seja afastada a intempestividade de requerimento de diligência 
formulado – inquestionavelmente relevante ao esclarecimento das 
circunstâncias que envolvem a presente ação penal – e, após a realização da 
perícia requerida, restituído o prazo de alegações finais às inteiras (evento 
378). 

 
Isso porque a produção da prova requerida 

tempestivamente, qual seja, perícia judicial no ambiente computacional da 
Câmara dos Deputados, é imprescindível para esclarecer questões técnicas 
fundamentais relacionadas aos requerimentos parlamentares cuja elaboração 
é imputada ao requerente, notadamente em qual computador foram 
elaborados. 

 
Sobre essa questão, esse MM. Juízo indeferiu o pleito, 

sob o seguinte argumento: “Não faria diferença se o requerimento fosse 
tempestivo, pois, nos termos da decisão de 12/12/2018 (evento 317), não se 
trata de prova cuja relevância surgiu durante o processo, o que 
invariavelmente conduziria ao seu indeferimento”. Isto é, aplicou ao 
processo penal a sistemática pertinente ao processo civil, cujas regras 
ignoram o elementar Princípio da Verdade Real.  

 
Não obstante, Solange Almeida, corré, apresentou 

alegações finais destacando que a denúncia foi parcialmente recebida e, na 
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parte remanescente, deveria ser julgada totalmente improcedente (evento 
381). 

 
Em síntese, a corré apontou a ausência de provas capazes 

de corroborar com a tese da acusação, segundo a qual a acusada teria 
formulado requerimentos perante a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) a pedido do ora defendente. 

 
Destacou, dentre outros pontos relevantes, que a acusação 

sequer fez “referência de prévio acerto entre as partes nesse sentido, 
tampouco de que Eduardo Cunha tenha proposto vantagem à acusada 
Solange Almeida em troca da apresentação de tais requerimentos, não sendo 
sequer objeto da acusação. Trata-se, pois, de mera presunção”. 

 
Dessa feita, ainda que não respeitados os princípios 

constitucionais mais basilares ao processo penal, conforme demonstrar-se-á 
a seguir, não há qualquer elemento de prova idôneo a corroborar, ainda que 
minimamente, a fantasiosa narrativa apresentada pelo Órgão Ministerial, de 
sorte que a absolvição do ora requerente em relação às imputações realizadas 
é medida imperiosa. 

 
II – PRELIMINARES  

 
A) NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA ELEITORAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 
RATIONE MATERIAE. 
 

Como é de conhecimento público, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal5, ao apreciar matéria no julgamento de Agravo Regimental 
interposto no bojo do Inquérito 4.435, decidiu, no último dia 14 de março 
de 2019, pela reafirmação da orientação jurisprudencial no sentido da 
competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns 
conexos a delitos eleitorais.  

 
Em primeiro lugar, saliente-se que a corrente majoritária 

no julgamento do agravo no referido Inquérito – composta pelos eminentes 
Ministros Marco Aurélio (relator), Alexandre de Moraes, Ricardo 
                                                            
5 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405834. Acesso em: 
20.03.2019. 
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Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli – firmou o 
entendimento no sentido de que a competência da Justiça Eleitoral é 
específica, cabendo à Justiça Federal julgar apenas as causas 
remanescentes de interesse da União, de forma que os crimes conexos 
aos eleitorais serão indubitavelmente julgados pela jurisdição eleitoral.  

 
Para tanto, as principais teses que delinearam o teor do 

acórdão foram as seguintes:  
 
a) A competência específica em razão da matéria da 

Justiça Eleitoral foi expressamente delimitada pelas 
constituições de 1932, 1934, 1946, 1967 e 1969, 
principalmente no que se refere ao julgamento de 
crimes eleitorais e àqueles que lhes forem conexos;  
 

b)  O art. 121 da Constituição Federal estabeleceu uma 
reserva constitucional de lei complementar para os 
casos submetidos à justiça eleitoral, de forma que a 
competência eleitoral encontra suporte legitimador na 
própria Constituição Federal; 

 
c) O art. 109, IV, da Carta Constitucional estipula a 

competência criminal da Justiça Federal, ressalvados 
expressamente os casos em que a competência for da 
Justiça Eleitoral, de forma que os crimes conexos aos 
eleitorais serão julgados pela jurisdição especial; 

 
d) A aplicação dos artigos 35, II do Código Eleitoral e do 

art. 78, IV do Código de Processo Penal está balizada 
pelo próprio art. 121 da Constituição Federal e pelo 
princípio da especialidade; e, 

 
e) Por fim, a competência especial da Justiça Eleitoral se 

trata de uma reafirmação da jurisprudência da própria 
Corte Suprema, no intuito de preservar o princípio do 
juiz natural e do devido processo legal. 
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À saída, acerca do ponto “a”, é certo que o caso analisado 
pela Corte Suprema não se trata de mera interpretação das normas 
constitucionais.   

 
Como bem explicitado pelo eminente Ministro Gilmar 

Mendes, a constituição de 1988 apenas encerrou uma antiga tradição no 
constitucionalismo brasileiro, qual seja, a de manter a competência 
específica da Justiça Eleitoral em razão da matéria.  

 
A especialidade da jurisdição eleitoral e sua competência 

para julgar crimes comuns que lhes forem conexas foi prevista por todas as 
constituições anteriores desde 1934, com exceção apenas à de 1937. No 
ponto, confira-se o trecho do voto do Ministro Celso de Mello a esse respeito: 

 
Não se pode ignorar, Senhor Presidente, que tem sido 
tradicional, em nosso constitucionalismo, a partir da 
Constituição de 1934 e com exceção, por razões obvias, da 
Carta Política de 1937, porque ditaduras não convivem com 
a justiça eleitoral, a inclusão de “um conjunto irredutível 
de atribuições” na esfera da Justiça Eleitoral, a quem se 
outorgou competência, entre outras matérias, para 
processar e julgar os crimes eleitorais e as infrações 
penais comuns que lhes forem conexas. Isso permitiu, 
inclusive, uma ampla discussão, no plano doutrinário e 
jurisprudencial, sobre saber se um crime doloso contra a 
vida conexo com um delito eleitoral, deveria ser julgado 
pelo júri, juntamente com o crime eleitoral, ou se caberia à 
Justiça Eleitoral, que não tem procedimento penal do júri, 
processar e julgar, pelo vinculo de conexidade, ambas as 
infrações, o crime eleitoral, e o crime doloso contra a vida. 
Por exemplo, na hipótese de alguém que mata um eleitor 
que está na fila de espera para votar. Quer dizer, até mesmo 
esse tipo de discussão se estabeleceu na doutrina e na 
jurisprudência, tal a importância da Justiça Eleitoral. A 
Constituição de 1946 e as Cartas Políticas de 1967 e de 
1969, por sua vez, incluíram no âmbito de competência 
da Justiça Eleitoral a atribuição para processar e julgar 
os delitos eleitorais e, também, os ilícitos penais a eles 
conexos. 

 
Nesse mesmo sentido o voto do Ministro Alexandre de 

Moraes, o qual apontou que, verbis:  
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A Constituição de 1988, ela encerrou uma tradição do 
constitucionalismo brasileiro, só ausente na constituição de 
1937, e que se iniciou na Constituição de 34, com a 
constitucionalização da justiça eleitoral, onde o texto 
constitucional, ele expressamente estabelecia. A 
competência da Justiça Eleitoral inclusive é na matéria 
penal até 88, a própria constituição dizia competir a 
Justiça Eleitoral processo e julgamento dos crimes 
eleitorais e todas as demais infrações penais conexas, ai 
a questão é constitucional.  

 
Como se vê, não se trata de uma inovação a que procedeu 

o Supremo Tribunal, mas, tão somente, uma reafirmação de questão que já 
vinha sendo iterada pelas Cartas Constitucionais que antecederam a atual, 
qual seja, a da especialidade da Justiça Eleitoral e a consequente necessidade 
de se julgarem crimes conexos aos eleitorais por essa jurisdição, em atenção 
ao princípio da especialidade.  

 
Pois bem. 
 
Feita essa consideração inicial, cumpre tecer alguns 

esclarecimentos acerca do art. 121 da Constituição Federal – ponto “b” –, o 
qual preconiza que “Lei complementar disporá sobre a organização e 
competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais”.  

 
Consoante disposto pela referida norma constitucional, a 

definição da competência da Justiça Eleitoral foi submetida à legislação 
complementar.  

 
Ocorre que, como bem pontuado pelo eminente Ministro 

Alexandre de Moraes, o art. 121 deve ser interpretado de acordo com o 
próprio significado que o legislador constitucional pretendeu lhe conferir. É 
dizer, não é porque o referido artigo atribui a competência eleitoral a Lei 
Complementar que essa circunstância não está abarcada 
constitucionalmente, e que, portanto, a competência da justiça federal para 
julgar crimes comuns deve prevalecer.  

 
No ponto, confira-se trecho do voto do eminente Ministro 

Alexandre de Moraes, por meio do qual se explicita essa questão: 
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Mas a lei complementar ao definir a competência penal da 
Justiça Eleitoral, ela não está em conflito com o artigo 109, 
ela está desde que seja a lei complementar, respeitando essa 
alteração proposta pelo legislador de 88 no artigo 121, ou 
seja, quais crimes são de competência da Justiça 
Eleitoral? Os crimes definidos em lei complementar 
com base no artigo 121. Essa foi uma abertura ao 
legislador ordinário desde que por lei complementar. 
Houve aqui, diferentemente às outras constituições, houve 
uma delegação ao congresso nacional,  a partir disso e de 
1988 até agora são mais de 30 anos, esse Supremo Tribunal 
Federal pacificou ou Manteve já, na verdade ao primeiro, o 
primeiro acórdão plenário do Supremo Tribunal Federal 
antes da  Constituição, definindo que os crimes conexos, 
todos eram da justiça eleitoral foi em 77 de relatoria do 
ministro Moreira Alves, após a Constituição.  

 
Como se vê, partindo dessa interpretação normativa, os 

crimes de competência da Justiça Eleitoral são aqueles definidos em lei 
complementar, justamente em decorrência do que preconiza o art. 121 da 
Constituição Federal.  

 
Nessa senda, imperioso colacionar o brilhante voto do 

decano, Ministro Celso de Mello, o qual destacou que, o fato de a 
Constituição de 1988 não ter previsto em seu corpo normativo os crimes de 
competência da Jurisdição Eleitoral não significa que estes não estão 
abarcados constitucionalmente, tendo vista que se deve considerar a 
aplicação do princípio da recepção de normas. Confira-se: 

 
Com a superveniência da Constituição Federal de 1988, no 
entanto, rompeu-se essa tradição, pois o vigente estatuto 
fundamental não mais define, no plano da competência da 
Justiça Eleitoral, um núcleo mínimo de atribuições, 
havendo optado por submeter ao domínio normativo da lei 
complementar “a organização e competência dos tribunais, 
dos juízes de direito e das juntas eleitorais” (art. 121, 
“caput”). Estabeleceu-se, portanto, a partir do texto de 
nossa carta política, uma reserva, uma clara, uma típica 
hipótese de reserva constitucional de lei complementar, 
como único instrumento normativo apto, juridicamente, a 
veicular regras sobre a competência penal, entre outras 
atribuições, da Justiça Eleitoral. Disso resulta que a 
competência da Justiça Eleitoral – inserida em nosso 
ordenamento jurídico por meio de normas constantes da Lei 
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nº 4.737/65 – encontra suporte legitimador no próprio 
estatuto constitucional, eis que a Carta Política 
expressamente instituiu, na matéria, típica hipótese de 
reserva constitucional de lei complementar, sob cuja égide 
são definidas as atribuições jurisdicionais, e também 
administrativas, desse ramo especializado do Poder 
Judiciário da União. Isso significa, portanto, que, hoje, as 
normas de competência dos órgãos da Justiça Eleitoral, 
inclusive as de índole processual penal, qualificam-se, 
juridicamente, em virtude do princípio da recepção, como 
normas impregnadas de força, valor e eficácia de lei 
complementar (JOSÉ JAIRO GOMES, “Crimes Eleitorais 
e Processo Penal Eleitoral”, p. 318, item n. 3.8.2.1, 2ª ed., 
2016, Atlas, v.g.) 

 
Como bem exposto pelo referido Ministro, o art. 121 da 

CF/88 trata, em verdade, de uma hipótese de reserva constitucional de leis 
complementares, a partir das quais se irá veicular regras de competência 
penal da Justiça Eleitoral, e que se encontra, portanto, devidamente 
recepcionada pela Constituição Federal.  

 
Por conseguinte, de acordo com a norma prevista pelo art. 

109, IV, da Carta Magna – ponto “c” –, a competência criminal da Justiça 
Eleitoral é especifica, devendo prevalecer sobre a competência comum da 
Justiça Federal.  

 
A esse respeito, o eminente Ministro Marco Aurélio, 

relator do feito, pontuou o seguinte: 
 

“Observem que a Constituição Federal, no artigo 109, 
inciso IV, ao estipular competência criminal da Justiça 
Federal, ressalva expressamente os casos da 
competência da eleitoral. E aí, o transcreva o preceito com 
essa ressalva. A definição da competência da Justiça 
Eleitoral, consoante dispõe o artigo 121, cabeça da 
Constituição Federal, foi submetida à legislação 
complementar e, transcrevo também por efeito de 
documentação esse artigo.  
A ressalva prevista no art. 109, IV, bem como a 
interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais, 
afastam, no caso, a competência da Justiça Comum, federal 
ou estadual, e, ante a conexão, implica configuração em 
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relação a todos os delitos da competência da Justiça 
Eleitoral.” 

 
Não de outra forma entendeu o eminente Ministro 

Alexandre de Moraes, afirmando que a questão é de mera interpretação 
constitucional, e que a Justiça Federal não é a especializada em razão da 
matéria, mas sim a Justiça Eleitoral, senão vejamos: 

 
Presidente, aqui a questão de ordem, a questão de fundo, dia 
respeito a uma interpretação realmente constitucional. O 
artigo 109 ou o artigo 121, é uma interpretação 
constitucional, O que a legislação e aquela legislação Lato 
Sensu, Constituição federal e a legislação no caso código 
eleitoral, o que definem como competência da Justiça 
Eleitoral. E por que isso? Como bem lembrou a eminente 
procuradora-geral da República, o art. 109, IV,  prevê a 
competência criminal da Justiça Federal, a justiça 
federal não é uma Justiça especializada em razão da 
matéria, a organização do poder judiciário na 
constituição previu 3 justiças especializadas em razão 
da matéria, a militar a trabalhista e a eleitoral, o que 
não for militar, o que não for eleitoral, o que não for 
trabalhista, é da justiça comum ou seja, a justiça 
remanescente se ainda surgem novas matérias não 
especializada à Justiça Comum. 

 
Mas mais que isso, a respeito da especialidade da Justiça 

Eleitoral em detrimento da Justiça Federal, cumpre destacar trecho do 
brilhante voto do decano da Corte Excelsa, o eminente Ministro Celso de 
Mello, se alicerçando, no ponto, na doutrina de diversos autores: 

 
“Cabe ressaltar, no ponto, que o eminente doutrinador 
JOSÉ JAIRO GOMES (“Crimes Eleitorais e Processo 
Penal Eleitoral”, p. 325/327, item n. 3.8.2.3, 2ª ed., 2016, 
Atlas), ele próprio membro ilustre do Ministério Público 
Federal, ao apreciar as posições antagônicas referentes ao 
dissenso doutrinário que se delineia na matéria, põe em 
destaque o seguinte aspecto: “Note-se que a Justiça Comum 
é federal e estadual. A ‘vis attractiva’ exercida pela Justiça 
Eleitoral ocorrerá em ambos os casos. Apesar de a 
competência criminal da Justiça Federal ser prevista 
diretamente na Constituição (art. 109) e da Eleitoral ser 
estabelecida em norma infraconstitucional (no caso, o 
Código Eleitoral – CE, art. 35, II), a parte final do inciso 
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IV, art. 109, da Lei Maior, ressalva expressamente a 
competência da Justiça Eleitoral. Em razão da expressa 
ressalva constitucional, há que se respeitar a competência 
criminal da Justiça Eleitoral, ainda quando ela seja 
definida pela conexão. Caso contrário, à luz do 
ordenamento positivo, o princípio do juiz natural restaria 
desatendido. Destarte, se houver conexão entre crime 
federal e eleitoral poderá haver unidade processual com a 
prorrogação da competência da Justiça Eleitoral. (…)” 
Impende salientar, por relevante, que a eventual existência 
de situação configuradora de conexão (CPP, art. 76) ou de 
continência de causas (CPP, art. 77), impõe, 
ordinariamente, a tramitação da causa penal em 
“simultaneus processus” (CPP, art. 79), sendo certo que o 
art. 78 do CPP estabelece e indica o foro prevalente nessas 
situações (ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO 
BATISTA PINTO, “Código de Processo Penal e Lei de 
Execução Penal Comentados”, p. 232, 2017, Editora 
JusPODIVM; FERNANDO DA COSTA TOURINHO 
FILHO, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. 
1/342-343, 15ª ed., 2014, Saraiva, v.g.), como se vê, p. ex., 
da lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI (“Código 
de Processo Penal Comentado”, p. 247, item n. 16, 14ª ed., 
2015, Forense): “(...) havendo conexão ou continência, 
impõe-se a junção dos processos (‘simultaneus processus’) 
pelas várias razões já expostas. Cumpre, no entanto, saber 
qual é o foro que possui a força de atração, isto é, o que 
deve prevalecer sobre os demais, atraindo o julgamento os 
fatos delituosos para si. É hipótese de prorrogação de 
competência, tornando-se competente o juízo que, 
originariamente, não o seria, levando-se em conta o lugar 
da infração, o domicílio do réu, a natureza da infração e a 
distribuição.”  

 
Como se vê do trecho acima transcrito do voto do 

Ministro Celso de Mello, o entendimento da doutrina nacional é exatamente 
no sentido de que a competência da Justiça Eleitoral – especial – é ressalvada 
pela parte final do art. 109, IV, da CF/88, de forma que não se pode falar que 
a competência eleitoral não estaria abarcada constitucionalmente. 

 
Ainda nesse contexto, não se pode olvidar da aplicação 

dos artigos 35, II do Código Eleitoral e do art. 78, IV do Código de Processo 
Penal – ponto “d” –, que estampam em sua diretriz o princípio da 
especialidade, e se encontram balizados pelo próprio artigo 121 da 
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Constituição Federal, conforme exposto alhures. No ponto, colaciona-se 
trecho do voto do Ministro Marco Aurélio, in verbis: 

 
Os fatos revelam-se desvinculados do mandato do 
Deputado Federal atualmente desempenhado pelo 
investigado Pedro Paulo, não se inserindo na competência 
do Supremo, tendo em vista o suposto cometimento de 
crime eleitoral e delitos comuns conexos, considerado o 
princípio da especialidade, tem-se caracterizada a 
competência da Justiça Eleitoral, no que, nos termos dos 
artigos 35, II, do Código Eleitoral, 78, IV, do Código de 
Processo Penal por prevalecer, sobre as demais 
infrações, alcança os delitos da competência da Justiça 
Comum, o inciso IV, do art. 78, do Código de Processo 
Penal, os meus colegas sabem, revelam que, havendo o 
conflito, considerados crimes conexos, da competência 
da Justiça Comum prevalece a competência da Justiça 
Especializada.  

 
No mesmo sentido o voto do eminente Ministro 

Alexandre de Moraes, no qual afirma que a recepção do art. 35, II do Código 
Eleitoral pela Constituição Federal não é matéria nova, posicionamento este 
que já foi (e é) adotado pelo próprio Poder Judiciário, quanto pelos Poderes 
Legislativo e Executivo. Vejamos:  

 
O Supremo em acórdão de relatoria do ministro Sydney 
Sanches em 96 o supremo reafirmou que o Artigo 35, II 
que prevê competir aos juízes eleitorais processar e 
julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem 
conexos, ressalvada somente a competência originária, 
o Supremo Tribunal fixou a partir desse lide in case, por 
unanimidade que a constituição havia recepcionado o 
Artigo 35, I, ou seja, crimes eleitorais e os que lhe forem 
conexos, competência da Justiça Eleitoral.  
Não é uma discussão nova, se trata da recepção do Artigo 
35, II, e um posicionamento ressalte-se, o posicionamento 
que é adotado por todo Judiciário e reconhecido por todos, 
inclusive legislativo e executivo, ninguém tem dúvida da 
recepção, da competência da justiça Eleitoral com base no 
artigo 121 caput da Constituição e a complementação 
recepcionada do Artigo 35 inciso II, ninguém tem dúvida 
que os crimes conexos são de Competência da Justiça 
Eleitoral, tanto que o poder executivo agora recentemente 
encaminhou proposta, um projeto de lei,  um projeto de lei 
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ordinária, até houve um comentário em uma das sessões da 
segunda turma, do nosso decano, da necessidade de lei 
complementar para essa alteração e o governo, Poder 
Executivo, enviou novamente um projeto de lei 
complementar alterando essa previsão.  

 
Da transcrição acima, destaca-se que é justamente em 

razão da recepção do artigo eleitoral pela Constituição Federal que não 
exsurgem dúvidas quanto à competência da Justiça Eleitoral para o 
julgamento de crimes conexos.  

 
Como brilhantemente exposto pelo Ministro Celso de 

Mello, o art. 35, II, do Código Eleitoral não afeta a competência da Justiça 
Federal, haja vista que abarcado pelo próprio art. 121 da Constituição 
Federal: 

 
Isso significa, portanto, que, hoje, as normas de 
competência dos órgãos da Justiça Eleitoral, inclusive as 
de índole processual penal, qualificam-se, juridicamente, 
em virtude do princípio da recepção, como normas 
impregnadas de força, valor e eficácia de lei 
complementar (JOSÉ JAIRO GOMES, “Crimes Eleitorais 
e Processo Penal Eleitoral”, p. 318, item n. 3.8.2.1, 2ª ed., 
2016, Atlas, v.g.), como sucede, p. ex., com aquela 
inscrita no art. 35, inciso II, do Código Eleitoral, que 
assim dispõe: “Art. 35. Compete aos Juízes: II – processar 
e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem 
conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal 
Superior e dos Tribunais Regionais (...).” (grifei) Disso 
resulta que o art. 35, inciso II, do Código Eleitoral, não 
representa hipótese ilegítima de atribuições jurisdicionais 
ou irrazoável prorrogação legal de competência, não 
afetando, por isso mesmo, o âmbito de atuação da Justiça 
Federal comum ou, quando for o caso, da Justiça Estadual 
comum. 

 
Exatamente nesse sentido que se aplica a mesma 

interpretação lógica ao art. 78, IV, do CPP, de forma que sempre irá 
prevalecer a jurisdição especial em detrimento da comum. 

 
Com efeito, destaca-se o seguinte trecho do voto do 

Ministro Celso de Mello, ao reafirmar a recepção do referido artigo do CPP 
pela Constituição Federal e, portanto, concluir que a competência da Justiça 



   

53 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

Eleitoral, por ser especializada, prevalece sobre a da Justiça Federal nos 
casos em que houver concurso entre elas, notadamente nos casos em que os 
crimes guardem conexão com as infrações eleitorais. Confira-se: 
 

Cabe acentuar, portanto, que a competência penal da 
Justiça Eleitoral estende-se, por isso mesmo, e também 
“ex vi” do que prescreve o art. 78, inciso IV, do Código 
de Processo Penal, aos delitos que, embora incluídos na 
esfera de atribuições jurisdicionais da Justiça Federal 
comum, guardem relação de conexidade com aquelas 
infrações delituosas eleitorais referidas no Código 
Eleitoral. É por essa razão que – em interpretação 
sistemática do art. 35, II, do Código Eleitoral e do art. 78, 
IV, do CPP – no concurso entre a jurisdição penal comum 
e a especial (como a eleitoral), prevalecerá esta na hipótese 
de conexão entre um delito eleitoral e uma infração penal 
comum, como observam, entre outros eminentes autores, 
DAMÁSIO E. DE JESUS (“Código de Processo Penal 
Anotado”, p. 128, 27ª ed., 2015, Saraiva), GUILHERME 
DE SOUZA NUCCI (“Código de Processo Penal 
Comentado”, p. 273/274, item n. 26, 16ª ed., 2017, 
Forense), JOSÉ JAIRO GOMES (“Crimes Eleitorais e 
Processo Penal Eleitoral”, p. 325/327, item n. 3.8.2.3, 2ª 
ed., 2016, Atlas), FERNANDO DA COSTA TOURINHO 
FILHO (“Código de Processo Penal Comentado”, vol. 
1/346-347, 14ª ed., 2012, Saraiva) e SUZANA DE 
CAMARGO GOMES (“Crimes Eleitorais”, p. 48/51, item 
n. 3.7, 4ª ed., 2010, RT), cujas lições também encontram 
reflexo no magistério, sempre autorizado, de JULIO 
FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal 
Interpretado”, p. 315, item n. 78.5, 11ª ed., 2008, Atlas): 
“(…) havendo o concurso entre ‘jurisdição’ comum e a 
especial, prevalece esta. Assim, a competência da Justiça 
Eleitoral para julgar os crimes eleitorais prevalece com 
relação à Justiça Comum, federal ou estadual. O juiz ou 
tribunal da Justiça Eleitoral julgará também o crime 
comum. (…).” 

 
Desta forma, apesar de a competência criminal da Justiça 

Federal ser prevista constitucionalmente pelo artigo 121 e a competência 
eleitoral infra constitucionalmente, pelo art. 35, II, do Código Eleitoral, nos 
casos em que haja concurso entre a jurisdição comum e a especial, esta 
última sempre irá prevalecer – justamente o que se verifica no presente 
caso. 
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Por fim, no que diz respeito ao ponto “e”, cumpre 

destacar que o eminente Ministro Celso de Mello pontuou que a reafirmação 
da competência da Justiça Eleitoral não se trata de uma inovação 
jurisprudencial, haja vista que o Supremo Tribunal já tem sido muito claro 
acerca das atribuições da Justiça especializada, no intuito de preservar o 
direito ao juiz natural e ao devido processo legal, os quais são prerrogativas 
fundamentais do processo penal.  

 
Confira-se abaixo os trechos do brilhante voto do decano 

da Corte sobre a confirmação da própria jurisprudência do STF acerca da 
atribuição de competência à Justiça Eleitoral: 

 
Vale assinalar, por relevante, que esse entendimento já 
vinha sendo  igualmente perfilhado pela jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, mesmo sob a égide da 
vigente Constituição de 1988, no sentido de que, nos 
casos de crime eleitoral e de delitos comuns a ele 
conexos, instaurar-se-á a competência penal da Justiça 
Eleitoral em relação a todas essas infrações, o que 
significa dizer que esta Suprema Corte, em sua atual 
composição, notadamente a colenda 2ª Turma do Supremo 
Tribunal Federal, em nada está inovando na matéria no 
presente julgamento, pois limita-se a meramente reafirmar 
anterior diretriz jurisprudencial não apenas aquela que já 
prevaleceu sob a égide de anteriores documentos 
constitucionais, mas, precipuamente, sob o domínio 
normativo da atual constituição da república, e podemos 
mencionar alguns precedentes, que datam, no mínimo, de 
quase 1 quarto de século, portanto não há nada, 
absolutamente nada, de novo sob o sol nesta matéria, 
porque a jurisprudência da corte tem sido muito clara, já em 
vigor a presente Constituição da República, e eu aqui 
menciono esses casos, e sigo mencionando e transcrevendo 
outras ementas nesse sentido, inclusive destaco decisões em 
que eu próprio fui relator, como a PET 5700 aqui 
mencionada, e também acórdãos no âmbito da Colenda 2ª 
Turma do Supremo Tribunal Federal: ‘Havendo crime 
eleitoral conexo com crime de competência da Justiça 
Comum (Estadual ou Federal), prevalece a competência da 
Justiça Eleitoral’.” 
Assinale-se, ainda, que, em recentíssima decisão 
proferida, em 20/06/2018, pela Corte Especial do E. 
Superior Tribunal de Justiça, definiu-se a Justiça 
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Eleitoral como competente, em sua condição de foro de 
atração, para o processo e julgamento de crimes 
eleitorais e, também, de delitos comuns que lhes forem 
conexos, havendo sido reconhecida, ainda, a 
competência da própria Justiça Eleitoral para dizer 
sobre a existência, ou não, de conexão entre crimes 
eleitorais e infrações penais comuns, como resulta claro 
de acórdão assim ementado, e eu transcrevo aqui a 
ementa do agravo regimental no inquérito 1181/ DF, em 
que foi relator o eminente Ministro Og Fernandes: “(…) 
3. Nos termos do art. 35, II, do Código Eleitoral, compete 
aos juízes eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais 
e os comuns que lhes forem conexos, ressalvada a 
competência originária do Tribunal Superior e dos 
Tribunais Regionais. 4. Diante disso, compete à Justiça 
Eleitoral de Primeiro Grau do Estado do Paraná apurar a 
possível prática de crimes eleitorais pelo Ex-Governador 
deste Estado, competindo a esta mesma jurisdição, nos 
termos do art. 35 do CE, averiguar se existem eventuais 
indícios de crimes comuns a serem atribuídos ao 
investigado, bem como sobre a ocorrência de conexão ou 
não destes com os eventuais crimes eleitorais, de forma a 
determinar, se for o caso e assim entender, o 
compartilhamento das informações com a Justiça Federal 
de Curitiba, para que haja apuração em separado dos 
fatos. 5. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Inq 
1.181-AgRg/DF, Rel. Min. OG FERNANDES – grifei). Ao 
julgar os segundos embargos de declaração no Inq 
1.181/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, em 21/11/2018, a 
Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, também 
por unanimidade, enfatizou, uma vez mais, o seu 
entendimento a propósito da questão cujo exame está sendo 
submetido ao julgamento desta Suprema Corte, 
reafirmando a competência penal da Justiça Eleitoral, 
em sua condição de foro prevalente, para processar e 
julgar crimes eleitorais e delitos a estes conexos, 
cabendo-lhe, também, o poder de, em não reconhecendo 
a existência do vínculo de conexidade, remeter para a 
Justiça Comum (naquele caso, a Justiça Federal de 
Curitiba/PR) as cópias referentes ao delito não eleitoral 
e destituído de qualquer liame com a infração eleitoral. 
Eis, no ponto, fragmento do acórdão em questão: “3. (…) 
Fica expressamente consignado no acórdão, ainda, que a 
apuração da prática de crimes eleitorais e conexos é de 
competência do Juízo Eleitoral da 177ª Zona Eleitoral de 
Curitiba, e a investigação dos fatos que o referido Juízo 
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considerar como não conexos com a jurisdição eleitoral, 
até o último momento em que o STJ teve contato com o 
conjunto probatório até então produzido nos autos, em 
25/4/2018, deve ser remetida para uma das varas federais 
com competência criminal de Curitiba-PR, por livre 
distribuição, sem prevenção do Juízo da 13ª Vara Federal 
de Curitiba, por não terem sido apurados, até então 
(25/4/2018), indícios de crime de lavagem de dinheiro ou 
de outros crimes ligados à Operação Lava Jato.” (Inq 
1.181-AgRg-EDcl-EDcl/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 
julg. em 21/11/2018). Torna-se relevante rememorar que a 
Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, em 
outro julgamento, este proferido em 07/11/2018, 
examinando idêntica controvérsia jurídica ora em análise 
neste Supremo Tribunal Federal, reafirmou, por unânime 
votação, a mesma diretriz jurisprudencial destacada neste 
voto, em termos inteiramente acolhidos pelos precedentes 
desta Corte Suprema e, também, do próprio STJ, e 
transcrevo aqui uma longa ementa da lavra do eminente 
Ministro Herman Benjamin que consubstancia o 
julgamento unanime, proferido njo julgamento de agravo 
regimental, hoje agravo interno, na AP 865, julgado esse no 
qual se reconheceu a recepção, pela vigente ordem 
constitucional, do artigo 35, II, do Código Eleitoral, julgado  
esse que reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para 
processar e julgar crimes eleitorais conexos com delitos não 
eleitorais e, também, julgado no qual se reconheceu a 
competência da Justiça Eleitoral para dizer se há ou se 
não há o vínculo  da conexidade, ou a relação de conexão 
entre um suposto crime eleitoral e um alegado crime 
comum a ele vinculado ou não. Em suma, Senhor 
Presidente, tenho para mim que prevalece a 
competência da Justiça Eleitoral sobre a Justiça 
Comum, seja ela federal ou estadual, para processar e 
julgar os crimes eleitorais e os delitos comuns que lhes 
forem conexos, considerado, para tanto, o que dispõe o 
ordenamento positivo (CF, art. 121, “caput”, e art. 109, 
IV, “in fine”, c/c o art. 35, II, do Código Eleitoral e o art. 
78, IV, do CPP). 

 
Com efeito, apesar de não ter sido ainda publicado o 

acórdão do julgamento, é fora de dúvidas que o posicionamento adotado 
pelos Ministros no julgamento do último dia 14 de março confirma a 
prevalência da competência da Justiça Eleitoral sobre a Justiça comum, 
para processar e julgar os crimes eleitorais e os delitos comuns que lhes 
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forem conexos. Ou seja, o Plenário ressaltou a higidez da Justiça Eleitoral, 
que está plenamente capacitada para exercer a jurisdição penal, no que lhe 
compete. 
 

E é diante desta hipótese – verdadeira questão de ordem 
pública, cognoscível em qualquer momento processual e instância – que a 
defesa vem requerer, respeitosamente, à Vossa Excelência, que determine a 
remessa dos autos à Justiça Eleitoral de primeira instância, que é a Justiça 
competente para esta ação penal. Senão vejamos. 

  
No caso concreto, a delação que constitui o insumo 

basilar da hipótese acusatória revela, a não mais poder, a MANIFESTA 
conexão dos supostos ilícitos com doações eleitorais não oficiais. A esse 
respeito, a defesa selecionou alguns excertos do depoimento prestado por 
Fernando Soares, em juízo. Veja-se: 

 
“Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – O negócio do 
navio-sonda surge num momento de ano eleitoral, certo! 
 
O Sr. Procurador da República – Qual o ano? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – 2010. Num 
primeiro momento foi mais uma conversa do deputado 
perguntando se eu teria como, as empresas que eu 
representava ajudar na campanha. Eu disse que eu 
nunca tinha feito contribuição para campanha através 
dessas empresas, que eu iria conversar e que daria uma 
posição a ele. Conversei com as empresas espanholas e 
eles não tiveram interesse em contribuir por alguma 
norma interna, eles não contribuem campanhas em 
outros países, salvo alguma coisa assim nesse sentido. E 
a coisa ficou por aí. O deputado perguntou se não teria 
outra forma de ajudar, não sei o quê, eu fiquei de pensar 
em alguma forma e dizer e voltar a ele. Algum tempo 
depois, eu voltei a ele e falei... 
 
(...) 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Não, eu mesmo 
não sabia, porque ia por mim, então o deputado me cobrava, 
eu cobrava o Júlio: “Não, eu estou tendo dificuldade de 
colocar dinheiro em espécie”, e aí ia postergando os 
pagamentos. Até que em... E o deputado sempre me 
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pressionando, até que em 2014 que continuava sendo, 
que voltou a ser outro ano eleitoral, a pressão aumentou 
em cima de mim.  
 
O Sr. Procurador da República – Do deputado? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – É. 
 
O Sr. Procurador da República – O cara disse assim: 
“Olha, ano eleitoral e eu estou precisando, eu tenho 
dívida aí pra honrar”. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – E o Júlio já 
criou uma dificuldade lá, porque o Júlio usou uma taxa de 
conversão de câmbio que o valor dava menor do que tinha 
sido acertado inicialmente pela taxa que a gente tinha... 
 
O Sr. Procurador da República – Se porque vocês 
acertaram em dólares e ele pagou em reais... 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Exatamente, e 
o Júlio falava que faltava pagar, pelas contas dele, 400 mil 
e pelas contas que eu tinha com o deputado, faltaram em 
torno acho que em torno de 1,200 alguma coisa assim. Eu 
sei que depois de muita discussão, chegamos a um valor aí 
a ser pago e ia totalizar acho que 5 milhões no máximo, 
acho que não chegava, porque inicialmente tinha falado em 
6 milhões, depois acho que não chegava a 5 que ia se pagar. 
E aí em 2014 com essa pressão que estava sendo feita, o 
Júlio veio conversar comigo falando sobre a reunião que 
tinha feito com o deputado que...” 

 
Apenas tais excertos já seriam suficientes.  
 
Mas há mais: um dos ditos fatos imputados ao ora 

defendente é o recebimento de uma doação não oficial!! A esse respeito, 
veja-se os excertos do delator Fernando Soares, em resposta às perguntas do 
Ministério Público Federal: 

 

“(...) 
 
O Sr. Procurador da República – De débito do Júlio com 
o deputado o senhor ia pagar 300 mil? 
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O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Ia pagar 300 pra 
poder, porque é ano eleitoral, essa coisa toda... E o Júlio 
ficaria responsável por pagar 700 mil reais. Foi isso que 
ficou acertado.  
 
O Sr. Procurador da República – Tá. E aí como é que 
essa questão de igreja apareceu? O senhor tem 
conhecimento disso? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Sim. Isso foi 
ainda nos pagamentos lá que ele estava fazendo e que ele 
falava que estava sem disponibilidade de caixa não sei o 
quê, aquela coisa toda, e aí eu relatei isso para o deputado, 
aí o deputado: “Ele teria como fazer uma doação oficial?”, 
aí o Júlio disse que ele já estava no limite da doação oficial. 
Aí foi que veio a ideia do deputado de fazer a doação 
através de uma igreja. Eu conversei com o Júlio, o Júlio 
disse que poderia fazer, mas não poderia ser um valor muito 
alto, porque não teria como justificar, não sei o quê, e aí 
ficou acertado que seria feita a doação... 
 
O Sr. Procurador da República – De quanto? O senhor 
recorda? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Tenho quase 
certeza que foi um total de 250 mil reais. Acho que duas 
doações de 125 mil reais. Alguma coisa disso.  
 
(...)” 
 

Ainda pelo que se colaciona do depoimento prestado por 
Fernando Baiano perante o Supremo Tribunal Federal, se verifica que ele 
teria cobrado valores de Júlio Camargo sob o pretexto de contribuir para a 
campanha eleitoral do ora defendente em 2010 e 2011. Confira-se: 
 

O Sr. Procurador da República – Tá. Aí então o senhor 
foi pensar se tinha alguma forma de contribuir para a 
campanha. Aí o que o senhor pensou? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Aí foi quando 
eu conversei com o deputado sobre essa dificuldade que eu 
tinha de receber do Júlio Camargo e aí comentei com ele 
se tivesse alguma forma de ele me ajudar a receber esse 
valor, eu poderia contribuir para a campanha.  
(...) 
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O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Ele, se não 
engano, ele já falou, eu disse a ele que eu vinha cobrando 
ao Júlio, às vezes eu usava o PMDB, apesar do PMDB não 
ter mais nada a receber, eu como o Julio sabia que teve 
pagamentos para o PMDB anteriormente, eu usava esse 
argumento dizendo que estava sendo cobrado, não sei o 
quê, para ver se de alguma forma ele se sentia pressionado, 
aí eu comentei com o deputado isso e perguntei se eu 
poderia usar o nome dele dizendo que ele é que estava vindo 
me cobrar em nome do PMDB. Ele me autorizou a usar o 
nome dele e foi assim que eu comecei a cobrança e que o 
deputado apareceu nessa história. 
 
O Sr. Procurador da República – E funcionou usar o 
nome dele com o Júlio? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Num primeiro 
momento o Júlio disse que iria pagar, não sei o quê, aquela 
história. Eu disse: “Cara, eu estou sendo muito cobrado, e 
agora a pressão está maior ainda, porque quem está me 
cobrando é o deputado Eduardo Cunha...”, não sei o quê. 
Ele disse: “Não, eu vou pagar, mas isso, aquilo...”, não sei 
o quê, e enrolava, enrolava, sempre ganhando tempo. “Não, 
eu vou conversar com o pessoal e te dou um retorno”, isso 
demorava e sempre voltava dizendo das dificuldades, mas 
que continuava tentando, não sei o quê, mas não acontecia.  
 
O Sr. Procurador da República – E aí como é que passou 
pra... O senhor levou essa situação ao deputado? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Levei. A gente 
conversou algumas vezes sobre isso ainda. Mas em 
determinado momento já no segundo semestre aí de 2010 
numa conversa que eu tive, eu disse: “Ó, não está 
adiantando, o cara continua enrolando, a gente tem que 
encontrar uma forma mais efetiva de cobrar ele” e aí 
como estava ali no auge da campanha, o deputado disse: 
“Ó, agora eu não tenho como desviar a minha atenção 
para cuidar disso, porque eu estou aqui nos finais da 
campanha. Depois que passar a gente volta a conversar 
sobre isso pra ver como resolve isso”. Foi aí que... 

 
Como se vê, a hipótese acusatória é de que Fernando 

Baiano teria se utilizado justamente da campanha do ora defendente para 
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conseguir cobrar os valores de Julio Camargo, prometendo, assim, realizar 
as doações eleitorais em seu favor.   

 
Ainda nesse contexto, outra questão que é apontada por 

diversas vezes pela acusação como prova do delito de lavagem de dinheiro 
seriam as supostas doações não oficiais para a campanha eleitoral do ora 
defendente em 31.08.2012 através da igreja Assembleia de Deus.  

 
Novamente, tais supostos fatos são expostos por 

Fernando Baiano em seu depoimento prestado perante o e. STF, senão 
vejamos: 

 
O Sr. Procurador da República – Tá. E aí como é que 
essa questão de igreja apareceu? O senhor tem 
conhecimento disso? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Sim. Isso foi 
ainda nos pagamentos lá que ele estava fazendo e que ele 
falava que estava sem disponibilidade de caixa não sei o 
quê, aquela coisa toda, e aí eu relatei isso para o deputado, 
aí o deputado: “Ele teria como fazer uma doação oficial?”, 
aí o Júlio disse que ele já estava no limite da doação oficial. 
Aí foi que veio a ideia do deputado de fazer a doação 
através de uma igreja. Eu conversei com o Júlio, o Júlio 
disse que poderia fazer, mas não poderia ser um valor muito 
alto, porque não teria como justificar, não sei o quê, e aí 
ficou acertado que seria feita a doação... 
 
O Sr. Procurador da República – De quanto? O senhor 
recorda? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Tenho quase 
certeza que foi um total de 250 mil reais. Acho que duas 
doações de 125 mil reais. Alguma coisa disso.  
 
O Sr. Procurador da República – E esses dados de igreja, 
o senhor sabe se falou qual era a igreja, por que ... 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Pelo que eu sei 
o deputado é evangélico e acho que alguma igreja que seria 
ligada a ele, e essa igreja cuidaria de fazer o repasse pra a 
campanha. 
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O Sr. Procurador da República – E os dados foram 
repassados para o senhor? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Pra mim e eu 
repassei ao Júlio. 
 
O Sr. Procurador da República – Quem passou pro 
senhor os dados, foi o próprio deputado?  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – O próprio 
deputado. 
 
O Sr. Procurador da República – Os dados dessa igreja o 
senhor repassou para o Júlio e o Júlio fez o pagamento. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Exatamente.  

 
Noutra banda, Julio Camargo reconheceu que “fez 

doações em 2008, 2010 e 2012; QUE fez doações ao PMDB em 2012, por 
meio das empresas Piemnoti e Treviso” (evento 4, anexo 51). 

 
Além disso, Julio Camargo trata em seu depoimento 

perante o STF dos valores que o ora defendente teria, em tese, que repassar 
aos demais deputados de sua bancada na Câmara. Veja-se: 

 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Conforme eu 
digo nos meus relatos, eu não tinha tido o prazer naquela 
época de conhecer o deputado Eduardo Cunha, porém era 
uma pessoa que todos que me reportavam sobre o Eduardo 
Cunha: “É uma pessoa muito parceira, muito amiga, mas é 
uma pessoa que quando tem que cobrar é muito duro nas 
cobranças e é muito agressivo”. Evidentemente, já 
esclareci, não sob o ponto de vista físico, mas sob o ponto 
de vista de persuasão, dada a sua força política. Não só a 
dele, como daqueles outros deputados que fazem parte 
da sua base, e que conforme ele mesmo me falou nessa 
conversa, ele tinha uma folha de pagamento de 260 
deputados, que ele tinha que manter. Foi um dos 
argumentos. (...) 

 
Ainda, o próprio Ministério Público colaciona em suas 

alegações finais mensagens em que se depreenderia que a corré Solange 
teria, em tese, solicitado ao ora defendente montante que supostamente seria 
utilizado em sua campanha para a Prefeitura de Rio Bonito no Rio de Janeiro.  
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Confira-se abaixo documento com o teor das referidas 

mensagens: 
 

 
 
Como se vê, Excelência, é absolutamente impossível, 

com base na fantasiosa hipótese acusatória, evadir-se à conclusão de conexão 
com supostos crimes eleitorais. É inegável que a suposta doação à igreja, os 
voos e as fantasiosas pressões para pagamentos especificamente em época 
de eleições compõem a hipótese acusatória em desfavor do ora defendente – 
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e não há como se formular a acusação com base numa delação e negar que a 
própria doação registra o caráter de doação eleitoral não oficial.6  

 
Noutro giro, o próprio defendente, em seu interrogatório, 

reconheceu as doações eleitorais, senão vejamos: 
 

“Juiz Federal: - E o senhor pode me descrever melhor as 
circunstâncias desse encontro, o q e foi... O senhor foi 
levado lá pelo Senhor Fernando Soares? 
 
Eduardo Cunha: - Fui levado pelo Senhor Fernando 
Soares e nem sabia quem era, ele me levou lá, chegou lá: 
“Está aqui o Deputado Eduardo Cunha.”, ver se tem a 
possibilidade de fazer alguma doação eleitoral e tal aí o 
Júlio na época disse: “Ah eu vou ver se é possível fazer.”, e 
depois nunca mais tive e Fernando Baiano que é conhecido 
como Fernando Baia, essa alcunha dele era uma coisa que 
todo mundo se referia a ele como esse nome, Fernando Baia 
disse, me respondeu depois que não tinha condição de fazer 
doação pelas empresas dele. Foi somente isso. 
 
Juiz Federal: - Ele não fez nenhuma doação então? 
 
Eduardo Cunha: - Não, no ano de 2010 não. 
 
Juiz Federal: - E depois ele fez alguma doação? 
 
Eduardo Cunha: - Ele fez de doação no ano de 2012, ue 
ele inclusive ele diz no depoimento dele que fez doações 
ao PMDB e... Mas que não foi através de mim e nem o 
Senhor Fernando Baiano fala disso na delação dele. Mas 
no ano de 2012 o sr. Júlio Camargo, não foi pedido ao 
sr. Julio Camargo, eu pedi de novo ao Fernando Baiano 
e o Fernando acaboumtrazendo três doações do Senhor 
Júlio Camargo que totalizaram 400 mil reais: 150 mil 

                                                            
6 Como se não bastasse, é manifesto que todo o início da hipótese acusatória se relaciona com suposta 
arrecadação de numerários destinados ao então PMDB. Nesse sentido, veja-se apenas um excerto do 
depoimento do mesmo delator: “O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O Cerveró chegou a afirmar para 
a gente aqui, que também está na gravação aí, que inclusive os senadores o agradeceram, desculpe, os 
senadores não, mas que alguns políticos o agradeceram num jantar após eleição, porque estava tudo certo. 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Os 6 milhões dele. O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Então procede a informação que ele trouxe? O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Que o PMDB 
recebeu. Quando se fechou a história do apoio aos políticos do PMDB, a pedido desse jantar que houve, 
a prioridade passou dos recebimentos, como estava em ano eleitoral, você pagar os políticos. O Sr. 
Ticiano Figueiredo (Advogado) – Eu não estava sabendo desse jantar não. Como é que foi esse jantar? 
Esse jantar não foi mencionado.” 
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reais da Empresa Piamonte, 150 mil reais da Empresa 
Treviso e 100 mil reais da pessoa física do Senhor Júlio 
Camargo, foi para o Diretório Nacional do PMDB.” 

 
Fica mais do que claro, diante de todos os excertos acima 

colacionados, que se está diante de uma flagrante hipótese de competência 
da Justiça Eleitoral. 

 
Aliás, conforme o julgamento do Agravo Regimental no 

INQ 4435, é imperioso registrar que a prevalência da competência da Justiça 
Eleitoral não prejudica, de modo algum, a persecução penal. Veja-se excerto 
do voto do eminente Ministro Celso de Mello nesse sentido: 

 
“Assiste inteira razão, Senhor Presidente, à eminente 
Senhora Chefe do Ministério Público da União, pois o 
resultado deste julgamento, no sentido da prevalência da 
competência penal da Justiça Eleitoral, não interferirá, 
de modo algum, nas investigações da Polícia Judiciária 
e do Ministério Público nem comprometerá a eficácia da 
persecução penal, quando instaurada perante a própria 
Justiça Eleitoral, cujos integrantes, além de 
extremamente qualificados, possuem, como experientes 
profissionais que são, suficientes condições para o pleno 
desempenho de suas atribuições em temas tão graves 
como os referentes à corrupção, entre outros 
comportamentos criminosos, desde que o crime de 
corrupção guarde relação de conexidade com os delitos 
eleitorais. 
(...) 
 
A Justiça Eleitoral – cuja instituição, ocorrida em 1932, 
resultou da edição do Código Assis Brasil (há 87 anos, 
portanto), como bem relembrou, em seu doutíssimo voto, a 
eminente Senhora Ministra ROSA WEBER, Presidente do 
E. Tribunal Superior Eleitoral – está plenamente 
capacitada para exercer, com inteira correção e 
apuração técnica, a jurisdição penal a propósito de tais 
delitos, se conexos com os crimes eleitorais.  
 
O Supremo Tribunal Federal tem plena consciência de 
que não faltarão meios para a Justiça Eleitoral bem 
realizar e desempenhar os encargos que lhe competem 
na esfera penal, presente o contexto que venho de 
mencionar” 
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Por todo o exposto, requer-se, sob pena de nulidade 

absoluta por evidente violação ao princípio do juiz natural, a remessa dos 
presentes autos e demais procedimentos conexos à Justiça Eleitoral do Rio 
de Janeiro ou, subsidiariamente, de Brasília, para que feito tenha regular 
processamento, nos termos do recente entendimento exarado pelo Plenário 
do Supremo Tribunal Federal nos autos do AgRg no INQ nº 4435/DF. 

 
B) DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO AOS DEPOIMENTOS 
COMPLEMENTARES DE JÚLIO CAMARGO. 
 

Primeiramente, faz-se necessário relembrar que, nos 
termos do art. 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição da República, 
compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, 
nas infrações penais comuns, os membros do Congresso Nacional.  

 
No ponto, vale destacar os ensinamentos do Professor 

HÉLIO TORNAGHI7 acerca do conceito de prerrogativa de foro: 
 

“[esse] refere-se à pessoa; não assim à prerrogativa. Não há foro 
especial para conde, barão ou duque; para Jafet, Café ou Mafé; 
não existe acepção de pessoas; a lei não tem preferências nem 
predileções. Mas leva em conta a dignidade da função, a altitude 
do cargo, a eminência da posição. Se a pessoa deixa a função, 
perde a prerrogativa, que não é sua, mas dela” 
 

   Por sua vez, MARCELLUS POLASTRI LIMA8 entende 
que o foro especial “encontra justificativa não em face do privilégio de certa 
pessoa, mas em vista da dignidade da função ou cargo exercido, e, assim, 
pela relevância desta função estatal devem ser julgados por órgão de 
instância mais elevada”. 
 
   Nesse sentido, não há como se falar em privilégio, visto 
que a prerrogativa de foro é uma previsão constitucional que possui como 
objetivo garantir a independência do exercício das funções, além de evitar 
odiosas manipulações políticas nos julgamentos e a subversão da hierarquia. 

                                                            
7 TORNAGHI, Hélio. Instituições de Processo Penal. vol. III. 1 edição. Editora: Forense: Rio de Janeiro, 
1959. p. 56. 
8 LIMA, Marcellus Polastri. Curso de Processo Penal. 8. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2014, p. 333. 
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Por tudo isso, a prerrogativa de foro não é um privilégio, e sim uma garantia 
constitucional expressa que deve ser preservada. 
 
   Pois bem. A presente questão preliminar tem a finalidade 
de demonstrar a ocorrência de usurpação de competência constitucional 
da col. Suprema Corte, haja vista que o ora defendente, à época exercendo 
o cargo de Presidente da Câmara dos Deputados, foi alvo de depoimentos 
complementares – nos quais o delator JÚLIO CAMARGO lhe imputou fatos 
supostamente ilícitos – no âmbito da justiça de primeiro grau, qual seja, o 
Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Na ocasião, o ato investigatório 
deveria ter sido realizado pelo col. STF, de modo que as referidas 
declarações são nulas, devendo ser desentranhadas dos autos.  
 
   Para compreender melhor essa questão, torna-se 
imprescindível a apresentação cronológica dos fatos, a qual será exposta a 
seguir. 
 
   Na data de 22/10/2014, JÚLIO GERIN DE ALMEIDA 
CAMARGO firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério 
Público Federal em 1º grau, o qual foi homologado pelo Juízo da 13ª Vara 
Federal de Curitiba.  
 
   Posteriormente, em 19/3/2015, o delator compareceu à 
sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília e prestou novo 
depoimento, tratando de fatos relacionados ao hipotético pagamento de 
propinas para a contratação de navios-sonda pela Petrobras. Nessa oitiva, o 
delator deixou a entender que talvez tivesse havido o pagamento de propinas 
para políticos, sem mencionar objetivamente o nome de detentores de 
prerrogativa de foro. 
 
   Contudo, no dia 10/6/2015, JÚLIO CAMARGO 
compareceu novamente à sede da PGR, pois havia decidido – supostamente 
de “forma espontânea e voluntária” – aditar as informações prestadas 
anteriormente, afirmando que, na realidade, parte dos valores ilícitos 
solicitados deveriam ser entregues ao ora defendente, quem estaria 
empenhado “direta e pessoalmente na cobrança das quantias do depoente”. 
  
   Questionado sobre o motivo de ter prestado essas 
informações tardiamente, JÚLIO CAMARGO reconheceu o seguinte: 
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“QUE questionado ao declarante por qual motivo foram 
trazidos estes novos detalhes apenas nesta data, o declarante 
respondeu que somente está trazendo agora tais detalhes por 
medo de retaliações ao declarante, à sua família, e às suas 
empresas; QUE “estamos tratando da terceira pessoa 
mais importante do país e de uma pessoa agressiva 
quando quer alcançar seus objetivos”; QUE “confesso 
que senti medo em tratar deste tema”; QUE 
questionado expressamente a quem está se referindo, o 
declarante disse: “Eu tenho medo do Deputado 
EDUARDO CUNHA”; QUE EDUARDO CUNHA 
demonstrou atuar por intermédio de terceiras pessoas e isto 
leva o declarante a crer que EDUARDO CUNHA possa 
agir direta ou indiretamente em retaliação ao declarante, à 
sua família ou a suas empresas; QUE somente teve medo 
em relação a este tema e ratifica todas as demais 
declarações e vem colaborando constantemente com as 
investigações; QUE o declarante não queria ter mais 
qualquer pendência neste tema e quer ir até o fim neste 
tema”. (Grifo nosso). 

 
Por lealdade processual, deve-se ressaltar, nesse ponto, 

que a defesa do ora defendente solicitou inúmeras vezes (Petições n. 
49724/2015 e 52475/2015) acesso ao conteúdo da Petição n. 5.671, autuada 
como “procedimento oculto”, o que foi apenas concedido em despacho de 
14/10/2015, exarado pelo então Relator do Inq n. 3.983, o saudoso Ministro 
TEORI ZAVASCKI (fls. 1.995).  

 
  Acerca dos depoimentos adicionais, o então Procurador-

Geral da República, RODRIGO JANOT, manifestou-se, destacando que “a 
situação presente não impõe que se realize ‘novo acordo’, complementação 
ou ratificação do acordo perante o Supremo Tribunal Federal”.  bO PGR 
alegou ainda que: 

 
“Os depoimentos prestados por Júlio Camargo perante o 
Procurador-Geral da República têm absoluta validade como 
qualquer outro elemento de prova. Foram prestados de 
forma absolutamente espontânea e na presença de sua 
advogada constituída, a mesma que assinou o acordo de 
colaboração em primeiro grau.  
(...) 
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Há de se ter que os elementos ora trazidos são como 
quaisquer outros dados de prova a serem analisados no bojo 
da competência do Supremo Tribunal Federal. O 
compromisso existente é de o colaborador referir todos os 
fatos que conhece.  
(...) 
Impende salientar, ainda, que os depoimentos do 
colaborador foram totalmente espontâneos e 
voluntários, sem que ele tivesse sido instado para tanto 
em eventual procedimento formal para questionamento 
acerca da integralidade e validade do seu compromisso 
assumido no acordo homologado, o que, se fosse o caso, 
nem seria atribuição do Procurador-Geral da 
República. A situação do caso é similar à do 
comportamento de qualquer testemunha que sempre 
pode, espontânea e voluntariamente, complementar os 
termos de seu depoimento prestado em juízo.  
Não se olvide a consideração expressa de lei de que é dever 
do colaborador prestar todas as informações que tenha 
sobre o que se comprometeu a falar, mesmo que 
posteriormente às primeiras manifestações que ensejaram o 
acordo homologado pelo juízo competente (art. 4º, § 9º, Lei 
12.850).  
Nesta linha, este depoimento é outro elemento de prova 
que detalha o que já estava sendo autonomamente 
apurado (e comprovado) por outros meios produzidos: 
que o Deputado Federal Eduardo Cunha estava 
utilizando de vários meios de coerção a Júlio Camargo 
para que houvesse o pagamento das propinas 
anteriormente ajustadas. ” (g.n.) 
(fls. 8-10 da manifestação do PGR na Pet n. 5.671).  

 

   Chama-se a atenção para o fato de que, em todos os 
Termos de Declarações Complementares, consta expressamente o nome de 
JÚLIO CAMARGO na condição de delator, conforme o previsto na Lei 
n. 12.850/2013 e no acordo celebrado. Nesse sentido, é óbvio que o 
depoente não atuou como mera testemunha, como faz supor o Procurador-
Geral da República em sua manifestação.  
 

  Pelo contrário. A hipótese dos presentes autos é bastante 
distinta da situação de uma mera testemunha, pois JÚLIO CAMARGO, na 
condição de depoente, atuou verdadeiramente como delator, inclusive, 



   

70 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

recebendo diversos benefícios9 em decorrência do seu acordo de colaboração 
premiada. Por conseguinte, é absolutamente ilegal a dispensa de 
homologação perante a Suprema Corte dos depoimentos mencionados.  

 
Ainda mais quando se previu, no acordo de delação 

premiada formulado pelo delator JÚLIO CAMARGO, cláusula de isenção 
de responsabilidade civil. Algo que não foi aceito na delação do delator 
Lúcio Funaro.  

 
  Repita-se: a Justiça Federal de 1º grau foi o juízo 

responsável pela homologação de acordo, no qual foram prestadas 
informações complementares acerca de supostos ilícitos penais cometidos 
por Parlamentar federal.  

 
  No ponto, sabe-se ainda que o §9º do art. 4º da Lei n. 

12.850/2013, que regulamenta o instituto da colaboração premiada, prevê a 
possibilidade de o delator, após a homologação do acordo, sempre 
acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido por membro do Ministério 
Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações.  

 
  Em decorrência disso, parece bastante razoável que o 

delator possa prestar informações adicionais, desde que, ressalte-se, para 
esclarecer fatos objeto do acordo celebrado. Entretanto, o que ocorreu no 
presente caso foi uma verdadeira usurpação de competência!! 

 
  Inclusive, em 16/7/2015, ao ser questionado pelo Juízo da 

13ª Vara Federal de Curitiba sobre o motivo de não ter mencionado em 
depoimento anterior as imputações feitas a EDUARDO CUNHA, o delator10 
disse que:  

 
“Quando eu fui fazer o meu acordo no Ministério Público 
aqui em Curitiba me foi alertado que casos que 
envolvessem políticos não deveriam ser feitos aqui em 

                                                            
9 O Ministério Público Federal no Paraná ofertou a Júlio Camargo no acordo de colaboração celebrado em 
22/10/2014, dentre outros, os seguintes benefícios: a) substituição do regime de penas restritivas de 
liberdade, por regime aberto; b) possibilidade de viagens nacionais sem necessidade de comunicação prévia 
ao juízo e até mesmo viagens internacionais, com comunicação prévia de uma semana; c) a isenção total 
de responsabilidade civil e por atos de improbidade de Júlio Camargo e suas empresas. Conferir a Cláusula 
5ª, I, IV e §7º do Termo de Colaboração Premiada. Ação Penal nº 5083838-59.2014.4.04.7000, Evento 19. 
10 AP nº 5083838-59, Evento 586 – TERMO – Aud 16-07, p. 77. 
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Curitiba. Deveriam ser feitos em Brasília devido ao foro 
privilegiado”. 

 
 
  Trata-se, portanto, de evidente subversão da hierarquia 

jurisdicional, não sendo possível considerar os novos depoimentos de 
JÚLIO CAMARGO “como quaisquer outros dados de prova a serem 
analisados no bojo da competência do Supremo Tribunal Federal”11.   

 
  Nesse contexto, cabe questionar ainda as reais 

motivações do delator em complementar a declaração originalmente 
prestada em 22/10/2014, tendo em vista que, na cláusula 6ª, letra “a” do 
termo de colaboração, foi firmado o compromisso de “identificação e 
comprovação das infrações penais” quanto a eventuais “agentes públicos 
que tenham praticado ou participado de ilícitos”. Ora, apenas oito meses 
depois do seu depoimento original, JÚLIO CAMARGO procurou as 
autoridades para adicionar informações, mencionando objetivamente o 
defendente.  

 
  Importante mencionar também a cláusula 6ª, § 1º, do 

referido termo, em que o delator ficou obrigado a “sem malícia ou reservas 
mentais, a esclarecer cada um dos fatos ou esquemas criminosos apontados 
nos diversos anexos deste termo de acordo (...)”, comprometendo-se a “falar 
a verdade, incondicionalmente e sob compromisso, em todas as 
investigações” (cláusula 9ª, letra “a”).  

 
  Some-se, ao final, o depoimento de JÚLIO gravado em 

vídeo relativo ao Termo de Declaração n. 712, trecho que surpreendentemente 
não foi transcrito no referido termo13: 

 
“Polícia Federal: Senhor Júlio, em complementação 

a todos os anexos, do seu acordo de colaboração premiada, 
eu indago se em relação a esses fatos que o senhor 
mencionou nos termos anteriores, se o senhor efetivou 

                                                            
11 Páginas 8 e 9 da manifestação da Procuradoria-Geral da República na Pet n. 5.671.  
12 Apenso 5, Oculto HD, HD 26.989.7150023-18, Colaboração Augusto e Julio, Termos e 
Vídeos_Colaboração_03.11.14_Julio, Termo 8, Arquivo: M2U00071. 
13 No vídeo o policial que inquire o delator JÚLIO CAMARGO afirmou que questionamentos eram 
relativos ao Termo de Declarações nº 7, porém essas declarações constam do Termo de Declarações nº 8, 
(Apenso 5, Oculto HD, HD 26.989.7150023-18, Colaboração Augusto e Julio, Termos e 
Vídeos_Colaboração_03.11.14_Julio, Termo 8, Arquivo: Termo de Colaboração 8_JULIO_3.11.14), que 
estranhamente deixou de ser juntado nesses autos de forma espontânea pelo órgão acusador. 
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pagamentos de propinas em favor de autoridades públicas, 
como deputados federais, senadores ou qualquer outro 
agente político?  

Júlio Camargo: Não. Nunca fiz nenhum ato ilícito 
com deputados ou senadores ou qualquer tipo de 
político, os fatos que eu tinha que narrar já foram 
narrados em meus depoimentos, não constando nenhum 
político desses favorecimentos.  

Polícia Federal: Então o senhor não efetivou o 
pagamento de propina dentro desses contratos da Petrobrás 
dentro dos seus comissionamentos a nenhum político? 

 Júlio Camargo: Não senhor. ” (Grifo nosso). 
  
 
  Diante de tudo isso, é impossível fechar os olhos para o 

fato de que JÚLIO CAMARGO desonrou o compromisso firmado, ao 
esperar longos oito meses para se pronunciar acerca dos supostos atos 
criminosos de EDUARDO COSENTINO DA CUNHA.  

 
  Consequentemente, como exaustivamente salientado por 

esta defesa, as declarações adicionais deveriam ter sido submetidas ao 
Supremo Tribunal Federal (órgão competente) para um novo acordo, ou pelo 
menos para uma complementação ou ratificação do termo de origem.  

   
  Aliás, na manifestação da Procuradoria-Geral da 

República na Pet n. 5.671, o Procurador RODRIGO JANOT, ao se referir 
aos depoimentos complementares de JÚLIO CAMARGO, sustentou que a 
“revelação (com dados objetivos) de participação de pessoa detentora de 
prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal é ulterior a todos os atos 
realizados, reiterando-se que não era de conhecimento do Ministério 
Público e do Juízo esta circunstância naquele momento”.   

 
   Entretanto, com a devida vênia, a alegação do Parquet 
não apresenta qualquer embasamento fático-jurídico. No ponto, é oportuno 
salientar que estiveram presentes na oitiva de JÚLIO CAMARGO membros 
do Ministério Público da União por delegação do Procurador-Geral da 
República, indicando que desejavam obter meios de prova para utilização 
perante a col. Suprema Corte14. 

                                                            
14 Em todos os termos complementares, afirma-se que os Procuradores que presidem o ato o fazem na 
condição de integrantes do “Grupo de Trabalho instituído pelo Procurador-Geral da República através da 
Portaria PGR/MPU nº 3, de 19/01/2015”. 
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  Salta aos olhos da defesa o fato de que, tanto a autoridade 

policial responsável pelas investigações, quanto o próprio Ministério Público 
agiram propositalmente para manter, artificialmente, as investigações no 
primeiro grau de jurisdição, tendo em vista que, ao tomar conhecimento do 
envolvimento de autoridade com foro nas condutas investigadas, não 
remeteram imediatamente os autos para a Suprema Corte Federal. 

 
  Pois bem. É de se espantar o fato de que houve uma 

tentativa deliberada de arrecadar maiores informações por via oblíqua 
sem a autorização do Supremo Tribunal Federal!! 

 
  Enquanto não havia referência a qualquer pessoa com 

prerrogativa de foro, evidentemente a homologação deveria dar-se, como 
ocorreu, perante o Juízo Federal competente (13ª Vara Federal de Curitiba), 
não havendo porque se cogitar de violação à competência do Supremo 
Tribunal Federal até então.  

 
   Contudo, a moldura fático-jurídica do presente caso 
foi alterada a partir do momento em que surgiu o nome de EDUARDO 
COSENTINO DA CUNHA - que, à época, detinha prerrogativa de foro – 
nas delações prestadas por JÚLIO CAMARGO.  
 
   Segundo ensinamento do Eminente Ministro Decano 
CELSO DE MELLO: 
 

“A garantia da imunidade parlamentar em sentido formal 
não impede a instauração de inquérito policial contra 
membro do Poder Legislativo, que está sujeito, em 
consequência – e independentemente de qualquer licença 
congressional -, aos atos de investigação criminal 
promovidos pela Polícia Judiciária, desde que essas 
medidas pré-processuais de persecução penal sejam 
adotadas no âmbito de procedimento investigatório em 
curso perante órgão judiciário competente: o STF, no 
caso de os investigados serem congressistas”.  (g.n.) 
 
(Rcl 511-9/PB, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal 
Pleno, DJ de 15/9/1995). 
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   Não prospera a alegação de desnecessidade de 
homologação perante a Corte Suprema dos depoimentos complementares 
prestados por JÚLIO CAMARGO, visto que as informações apresentadas 
tardiamente incriminaram de forma direta o então Deputado EDUARDO 
COSENTINO DA CUNHA. Além do mais, a situação é tão peculiar que o 
depoimento complementar de 10/6/2015 se resumiu às supostas condutas do 
defendente no hipotético esquema criminoso.  
    
   De todo modo, não é demais lembrar que, se a acusação 
considera como verdadeiros os depoimentos adicionais, deve ser 
reconhecido então que o delator mentiu, ou ao menos omitiu diversos 
elementos, o que configuraria inequívoco descumprimento de obrigações 
assumidas na homologação da colaboração premiada.  
 

  No ponto, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido 
de que a atração da investigação para o foro competente pressupõe a 
“constatação da existência de indícios de participação ativa e concreta do 
titular da prerrogativa em ilícitos penais”. Ora, o delator afirmou, de forma 
pormenorizada, em seus depoimentos complementares, que o defendente 
teria participado ativamente do hipotético esquema criminoso, narrando com 
riqueza de “detalhes”.  

   
  Além do mais, não há a dificuldade em se constatar que o 

nome de EDUARDO CUNHA aparecia em diversas investigações perante a 
13ª Vara Federal de Curitiba. Era fato notório que o defendente ocupava 
cargo de altíssima relevância na República, o de Presidente da Câmara 
dos Deputados, de modo que é totalmente desarrazoada a alegação de que 
nem a autoridade policial nem o Parquet detinham conhecimento prévio 
sobre o aparecimento do seu nome nas investigações.   

 
  Não se tratavam de meros rumores, boatos, acerca da 

participação de parlamentar em fatos investigados. Pelo contrário. Era de 
conhecimento público, inclusive amplamente divulgado pela mídia, que, 
desde o início, o defendente era um dos suspeitos do alegado esquema 
criminoso e, portanto, alvo, ainda que indireto, das diligências investigativas.  

   
  Nesse diapasão, é necessário esclarecer que, no âmbito da 

Ação Penal n. 5083838-59.2014.4.04.7000, perante a 13ª Vara Federal de 
Curitiba, a defesa tomou conhecimento de que JÚLIO CAMARGO, em 
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reinquirição solicitada pela defesa de corréu, revelou que o defendente 
hipoteticamente seria beneficiário de propina e lhe teria exigido o pagamento 
de parte dela.  

 
  Diante desse evento, o defendente ajuizou no Supremo 

Tribunal a Reclamação n. 21.419 contra o Juízo da 13ª Vara Federal Criminal 
de Curitiba, para resguardar a prerrogativa de foro na apuração de fatos que 
lhe fossem relacionados. 

   
  Acerca dessa questão, a Suprema Corte entende que:  
 

“Surgindo indícios de detentor de prerrogativa de foro 
estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade 
judicial remeter o inquérito ao Supremo Tribunal Federal 
(...), sob pena de haver seu arquivamento, ante a ilicitude 
dos elementos colhidos”.  
 
(INQ 3.305/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira 
Turma, DJe de 2/10/2014).  

 
  No julgamento, o Relator, o Eminente Min. MARCO 

AURÉLIO, esclareceu, com absoluta percuciência, que: 
 

“Conforme consta do relatório, desde o início das 
investigações, teve-se presente que Deputado Federal 
estaria envolvido no que se apontou como esquema 
criminoso voltado a deturpar processos licitatórios.  
Proclame-se de forma categórica: a partir do momento, 
como aconteceu na espécie, em que surgem indícios, 
simples indícios, de participação de detentor de 
prerrogativa de foro nos fatos, cumpre à autoridade 
judicial declinar da competência, e não persistir na 
prática de atos objetivando aprofundar a investigação. 
 É a organicidade e a dinâmica do Direito. É o respeito 
irrestrito às instituições pátrias, ao sistema judicial 
estabelecido na Lei das leis – a Carta Federal. 
 Avança-se culturalmente observando a ordem jurídico-
constitucional. Paga-se um preço por se viver em um Estado 
de Direito, e mostra-se módico, ou seja, a obediência ao 
arcabouço normativo, procedimento ao alcance de todos os 
cidadãos, que se impõe aos órgãos judiciários, sob pena de 
haver a inversão da sequência natural das coisas, 
potencializando-se o fim em detrimento do meio”. 
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  Por outro lado, o Procurador-Geral, em sua manifestação, 

reconheceu que as declarações de JÚLIO CAMARGO são apenas: 
 

“outro elemento de prova que detalha o que já estava 
sendo autonomamente apurado (e comprovado) por 
outros meios produzidos: que o Deputado Federal 
Eduardo Cunha estava utilizando de vários meios de 
coerção a Júlio Camargo para que houvesse o pagamento 
das propinas anteriormente ajustadas”. (Grifo nosso). 

 
   Ou seja. A própria PGR indicou que já havia apuração 
direcionada ao defendente, de modo que não há como acreditar na alegação 
de encontro fortuito de elementos meramente indiciários da suposta prática 
de ilícitos penais por parte de EDUARDO CUNHA.  
 
   Com efeito, conforme preceitua o art. 5º, inciso LVI, da 
Constituição de 1988, “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 
meios ilícitos”. Explicam ENEIDA TAQUARY e ARNALDO SIQUEIRA 
DE LIMA15 que: 
 

“O constituinte, ao não admitir provas ilícitas no processo, 
referiu-se a este de forma lato sensu, incluindo-se aí, 
portanto, o inquérito, apesar do sistema processual 
brasileiro ser acusatório, adotando como prova, stricto 
sensu, aquela produzida em juízo. Não podendo haver outro 
raciocínio, vez que o Código de Processo Penal, no seu art. 
6º, III, prevê que a autoridade policial deve colher de ofício 
todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato 
e de suas circunstâncias. Finalmente, em consonância com 
a doutrina, com o preceito acima citado e em homenagem 
ao princípio da árvore envenenada, que é adotado pelo 
nosso ordenamento jurídico, as provas ilícitas obtidas 
diretamente ou derivadas de outras, são fulminadas de 
nulidades independentemente do momento em que foram 
produzidas” (g.n).  

 
 

                                                            
15 TAQUARY, Eneida Orbage de Britto; LIMA, Arnaldo Siqueira de. Temas de Direito Penal e Direito 
Processual Penal. 3. ed., Brasília: Brasília Jurídica, 2005. p. 109-110. 
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  Nesse sentido, a Segunda Turma do col. STF, no 
julgamento do RHC 135.683, consignou que: 

 
 

“EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. 
Constitucional. Processual Penal. Crimes de corrupção 
passiva e advocacia administrativa. Interceptações 
telefônicas realizadas em primeiro grau de jurisdição. 
Operação Vegas. Surgimento de indícios do 
envolvimento de Senador da República, detentor de 
prerrogativa de foro, em fatos criminosos em apuração. 
Competência do Supremo Tribunal Federal para 
processar e julgar originariamente a causa (CF, art. 
102, I, b e c). Necessidade de imediata remessa dos autos 
à Corte. Não ocorrência. Usurpação de sua competência 
constitucional configurada. Prosseguimento das 
investigações em primeiro grau. Tentativa de arrecadar 
maiores elementos de informação por via oblíqua sem a 
autorização do Supremo Tribunal Federal. Violação do 
princípio do juiz natural (CF, art. 5º, LIII). Operação 
Monte Carlo. Surgimento de indícios do envolvimento de 
detentor de prerrogativa de foro nos fatos em apuração. 
Sobrestamento em autos apartados dos elementos 
arrecadados em relação ao referido titular de prerrogativa. 
Prosseguimento das diligências em relação aos demais 
investigados. Desmembramento caraterizado. Violação de 
competência exclusiva da Corte, juiz natural da causa. 
Invalidade das interceptações telefônicas relacionadas ao 
recorrente nas operações Vegas e Monte Carlo e das provas 
diretamente delas derivadas. Teoria dos frutos da árvore 
envenenada (fruit of the poisonous tree). Precedentes. 
Recurso parcialmente provido. ” (Grifos nossos).  
 
(RHC 135683, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda 
Turma, DJe de 03/04/2017) 
  

  Em outra ocasião, o Plenário reiterou o entendimento de 
que a competência da col. Suprema Corte, quando há a possibilidade de 
envolvimento de detentor de foro privilegiado em ilícito penal, alcança a fase 
de investigação, de modo que a usurpação dessa jurisdição tem como 
consequência a “inviabilidade de tais elementos operarem sobre a esfera 
penal do denunciado”. Confira-se: 
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Ementa: PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO 
FEDERAL. FORO POR PRERROGATIVA DE 
FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF INCLUSIVE NA 
FASE DE INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIA LASTREADA 
EM PROVAS COLHIDAS POR AUTORIDADE 
INCOMPETENTE. DENÚNCIA REJEITADA. 1. Os 
elementos probatórios destinados a embasar a denúncia 
foram confeccionados sob a égide de autoridades 
desprovidas de competência constitucional para tanto. 2. 
Ausência de indícios ou provas que, produzidas antes da 
posse do acusado como Deputado Federal, eventualmente 
pudessem apontar para a sua participação nos crimes 
descritos na inicial acusatória. 3. A competência do 
Supremo Tribunal Federal, quando da possibilidade de 
envolvimento de parlamentar em ilícito penal, alcança a 
fase de investigação, materializada pelo desenvolvimento 
do inquérito. Precedentes desta Corte. 4. Conclusão que não 
alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de 
função. 6. Denúncia rejeitada. 

 
 (INQ 2842/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2014). 

 
   
  Aliás, é fora de dúvida que a questão tratada nesta 

preliminar não está sujeita ao fenômeno da preclusão, pois, afinal, a 
incompetência constitucional – a qual foi exaustivamente demonstrada 
no presente tópico – é causa de nulidade absoluta.  

 
  Some-se a isso o fato de que no processo penal brasileiro 

há uma clara distinção entre a competência relativa da competência absoluta. 
Enquanto aquela se refere à competência territorial, determinada por regras 
infraconstitucionais, esta é fixada em razão da matéria ou em razão da 
prerrogativa de função. No ponto, trazemos à baila os ensinamentos de 
EUGÊNIO PACELLI16 sobre o tema: 

 
“A competência absoluta, por sua vez, que é aquela do juiz 
natural, pelo fato de ter origem em norma constitucional, 
poderá ser reconhecida a qualquer momento, mesmo após 
o trânsito em julgado, em função da relevância do interesse 
público na correta e adequada distribuição de Justiça” 
 

                                                            
16 PACCELI, Eugênio. Curso de processo penal. 22ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 250-251. 
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  Por conseguinte, o autor conclui, de maneira inequívoca, 

que não há preclusão da matéria, pois, submeter à preclusão questões tão 
relevantes, como a usurpação de competência, “afrontaria todo o sistema de 
garantias individuais que foi construído na Constituição da República de 
1988”.  

 
  Ademais, conforme preceitua a jurisprudência dos 

Tribunais Superiores, mesmo na hipótese de nulidade absoluta, deve ser 
comprovado o efetivo prejuízo, que não se presume. Observe-se: 

  
 

“(...) a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a 
comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do 
Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, 
a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da 
adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de 
aplicação do princípio cognominado de ‘pas de nullité sans 
grief’, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto 
relativas”. (nosso grifo). 
 
(HC n. 162.219/SP, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 
19/9/2018). 

 
  Também nesse sentido: 

 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO 
PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE 
DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES 
PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE 
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL 
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios 
constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm 
seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos 
membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados 
por analogia às autoridades policiais ou ao denominado 
“delegado natural”, que obviamente carecem da 
competência de sentenciar ou da atribuição de processar, 
nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. 
A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os 
crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente 
torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa 
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que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 
sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief 
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à 
parte que suscita o vício, independentemente da sanção 
prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade 
absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade 
processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso 
ao qual se nega provimento. ” 
 
 (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. CÁRMEN 
LÚCIA, DJe de 01/02/2016) 

 
  Pois bem. No caso dos autos, é patente a ocorrência de 

prejuízo em relação a EDUARDO CUNHA, haja vista que a denúncia 
oferecida pela PGR e posteriormente recebida pelo col. STF foi amplamente 
lastreada nos termos das declarações complementares de JÚLIO 
CAMARGO. 

 
  Senão vejamos. A suposta participação do defendente no 

esquema criminoso (pagamento de propina em relação à construção de dois 
navios-sondas: o PETROBRAS 10000 e o VITÓRIA 10000) teria ficado 
demonstrada na longa exordial a partir das declarações complementares de 
JÚLIO CAMARGO. 

 
  Por exemplo, às fls. 14, 15, 20, 27 e 28 da inicial 

acusatória, o Parquet indica que FERNANDO SOARES teria agido 
“representando sempre os interesses de NESTOR CERVERÓ e de 
EDUARDO CUNHA”, apenas com base no Termo de Declaração 
Complementar n. 2 (doc. 9 em anexo à denúncia).  

 
  Também à fl. 42, a PGR alega que o defendente seria um 

dos destinatários da propina, mais uma vez com fundamento apenas nos 
depoimentos adicionais do delator supramencionado. 

 
  Curioso ainda observar que, somente à fl. 45 da extensa 

denúncia, surge objetivamente o nome do ora defendente. Observe-se:  
 

“A partir de então, surgiu expressamente o nome do 
denunciado EDUARDO CUNHA como destinatário dos 
valores. 
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Nesta oportunidade, FERNANDO SOARES afirmou a 
JÚLIO CAMARGO:  
‘Estou vindo na qualidade de seu amigo e na última vez 
disse que tinha compromissos inadiáveis e quero te dizer o 
seguinte: Eu tenho um compromisso com o Deputado 
EDUARDO CUNHA’. 
FERNANDO SOARES então, esclareceu a JÚLIO 
CAMARGO que tinha um saldo a pagar de 5 milhões de 
dólares para o Deputado EDUARDO CUNHA em razão 
desse ‘pacote’ das sondas. FERNANDO SOARES ainda 
afirmou a JÚLIO CAMARGO que EDUARDO CUNHA 
realizaria um requerimento perante o Congresso Nacional, 
em nome de JÚLIO CAMARGO e das empresas que este 
último representava, como forma de pressioná-los a retomar 
o pagamento das propinas.  
Por fim, FERNANDO SOARES ainda disse que o 
denunciado EDUARDO CUNHA estava sendo 
‘extremamente agressivo’ na cobrança e que criaria 
dificuldades com os contratos já firmados e os ainda em 
negociação na PETROBRAS, de interesse de JÚLIO 
CAMARGO.  
Assim, para pressionar o retorno dos pagamentos das 
propinas, o denunciado EDUARDO CUNHA realmente 
concretizou as ameaças feitas, a partir de julho de 2011. ”  

   
  Nesse contexto, o Parquet indicou nas notas de rodapé n. 

76 e 77 que as imputações a EDUARDO CUNHA foram baseadas no 
“Termo de Declaração Complementar n. 2 de JÚLIO CAMARGO (Doc. 9 
em anexo à presente denúncia). Em juízo, perante a 13ª Vara Federal de 
Curitiba, JÚLIO CAMARGO também confirmou (Processo 5083838-
59.2014.4.04.7000/PR, evento 553 – VIDEO10 e evento 586) ”.  

   
  Às fls. 63-68, bem como às fls. 70-74, a PGR narra 

detalhes da suposta reunião entre EDUARDO CUNHA e JÚLIO 
CAMARGO, na qual o defendente teria solicitado o pagamento de vantagem 
indevida a este último. Mais uma vez, a denúncia aponta como indícios os 
depoimentos adicionais de JÚLIO no Termo de Declaração Complementar 
n. 2, além do Termo de Declaração Complementar n. 3 (Doc. 10 em anexo à 
exordial).  

 
  Por fim, às fls. 78, 80 e 81, as declarações 

complementares de JÚLIO CAMARGO são utilizadas para oferecer 
denúncia contra o defendente. 
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  Fica nítido, ao final, que o nome de EDUARDO CUNHA 

apenas apareceu na denúncia em razão das declarações – ressalte-se 
complementares e não homologadas pelo col. STF – apresentadas pelo 
colaborador premiado. Portanto, o prejuízo é tão evidente que, neste caso, 
ousamos afirmar que não haveria denúncia em relação ao réu se as referidas 
declarações fossem declaradas nulas em razão da usurpação de competência.  

   
  Ante todo o exposto, em se tratando de competência de 

jurisdição definida na Constituição Federal, os depoimentos complementares 
do delator JÚLIO CAMARGO deveriam ter sido remetidos para o STF, para 
que fosse realizado “novo” acordo, complementação ou ratificação do 
anterior.  

 
  Noutras palavras, esta defesa possui a firme convicção de 

que o acordo de colaboração, firmado perante o Juízo da 13ª Vara Federal de 
Curitiba, não contempla, de modo algum, as declarações complementares de 
JÚLIO CAMARGO, as quais devem ser declaradas nulas, pois a usurpação 
de competência da Suprema Corte para supervisionar a investigação criminal 
tem como consequência inafastável a nulidade dos atos praticados no bojo 
do acordo celebrado no primeiro grau.   
 
C) PRELIMINAR. DA INCOMPETÊNCIA DESTE ÍNCLITO JUÍZO 
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. DA 
ILEGALIDADE DO JULGAMENTO PERANTE O E. TRF DA 2ª 
REGIÃO. NULIDADE ABSOLUTA.  
 

Inicialmente, é certo que o presente feito se encontra 
acoimado por nulidade absoluta, diante da incompetência deste douto Juízo 
para processamento e julgamento da ação penal, nos termos do art. 564, I, do 
Código de Processo Penal, matéria cuja insurgência foi alegada pela 
defesa desde o primeiro momento, inclusive interpondo os recursos 
cabíveis. 

 
Com efeito, o prejuízo ao ora defendente é claro, de forma 

que a nulidade deverá ser reconhecida e sanada por este ínclito Juízo, com a 
devida remessa dos autos à autoridade competente, a Seção Judiciária do Rio 
de Janeiro. É o que se passa a demonstrar. 
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Consoante exposto alhures, no dia 25.01.2017, o colendo 
TRF da 2ª Região proferiu decisão declinando a competência dos autos para 
este douto Juízo, em razão de suposta conexão com o objeto do processo nº 
5083838-59.2014.404.7000, já sentenciado, em relação aos corréus 
Fernando Soares, Nestor Cerveró e Julio Camargo. Confira-se, in verbis:  

 
Conforme bem observado pelo órgão do Ministério Público 
Federal em sua manifestação, a presente ação penal é 
resultante do desmembramento de uma das ações 
originadas a partir de investigação realizada no bojo da 
operação Lava Jato, pois os fatos aqui apreciados são 
conexos com o objeto do processo nº 5083838-
59.2014.404.7000, o qual tramitou perante a 13ª Vara 
Federal de Curitiba em relação aos corréus Fernando 
Soares, Nestor Cerveró e Julio Camargo, já inclusive 
condenados. 
 
E não havendo mais a prerrogativa de função dos acusados 
nestes autos, deve o julgamento deste feito ser declinado em 
favor do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, nos termos 
do art. 76 do Código de Processo Penal.  
 
DIANTE DO EXPOSTO, DECLINO DA 
COMPETÊNCIA desta C. Corte em favor do juízo da 13ª. 
Vara Federal de Curitiba/PR, a quem devem ser os autos 
redistribuídos, para as providências cabíveis, 
acompanhando o bem lançado parecer emitido pelo douto 
órgão do Parquet Federal”. 

 
Apesar de reconhecer que o processo que ensejou a 

suposta conexão com essa ação penal já se encontrava sentenciado – desde 
o dia 17.08.2015 –, ainda assim declinou a competência para este douto Juízo 
Federal de Curitiba, em contrariedade ao art. 82 do Código de Processo 
Penal17 e ao entendimento sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça18. 

 
Tendo em vista o manifesto prejuízo ao ora defendente, 

essa defesa interpôs agravo regimental, com o intuito de ver reformada a 
referida decisão.  

                                                            
17 Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade 
de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já 
estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o 
efeito de soma ou de unificação das penas. 
18 “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” 
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Não obstante os hígidos argumentos apresentados, o 

colendo TRF da 2ª Região negou provimento ao recurso, consignando, por 
maioria, que a prolação de sentença por este juízo da 13ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Curitiba não constitui óbice ao declínio de 
competência, pois haveria prevenção para o processamento e o julgamento 
do presente feito. 

 
Ocorre que, no que tange à competência do juízo, a 

Desembargadora Simone Schreiber destacou que, “se o fato se consumou no 
Rio de Janeiro e o feito que supostamente seria conexo em Curitiba já foi 
julgado, entendo que a competência deve ser fixada para julgar esta ação 
penal numa das Varas Federais do Rio de Janeiro”. 

 
Esse também foi o entendimento do eminente 

Desembargador Messod Azulay quando da sessão do dia 29.06.2017, 
conforme se observa no debate travado: 
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Com efeito, há flagrante ilegalidade no julgamento do 

agravo regimental pelo e. TRF da 2ª Região ao declarar a remessa dos autos 
a este douto Juízo, haja vista que a competência para processamento e 
julgamento da presente ação penal pertence, na verdade, à Seção Judiciária 
do Rio de Janeiro.   

 
Em primeiro lugar, cumpre destacar que se a persecução 

penal deste processo tem por objeto supostos crimes, em regra, consumados 
no Rio de Janeiro – na linha do próprio âmbito temático da acusação –, será 
esse o foro competente para processo e julgamento do presente feito. Neste 
sentido, confiram-se os seguintes trechos da exordial acusatória, in verbis: 

 
EDUARDO CUNHA, conforme visto, aceitou o valor 
oferecido por FERNANDO SOARES. Em um primeiro 
momento autorizou FERNANDO SOARES a utilizar seu 
nome para a cobrança dos valores a serem pagos, a titulo de 
propina, por JULI O 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. 
 
Foi estabelecido que EDUARDO CUNHA receberia o 
percentual de 50% daquilo 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 tomado a decisão de fazer requerimentos na 
Comissão de Fiscalização da Câmara coma forma de 
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pressão para o pagamento da propina. Para tal fim, 
EDUARDO CUNHA pediu explicações mais detalhadas 
sobre os negócios de JULIO CAMARGO junto a 
PETROBRAS.  
 
De posse de tais informações, inclusive sobre as empresas 
que JULIO CAMARGO representava EDUARDO 
CUNHA, valendo-se da atuação de SOLANGE 
ALMEIDA, apresentou os Requerimentos 114 e 115 
perante a Comissão de Fiscalização e Finanças da Câmara, 
visando a que fosse retomado o pagamento da propina e a 
receber seus valores. Conforme descrito na denuncia, 
referidos requerimentos foram feitos em nome da então 
deputada federal SOLANGE ALMEIDA. 
 
Em seguida, e também conforme narrado anteriormente, 
tendo em vista o interesse de JULIO CAMARGO em 
resolver a questão, foi marcada reunião no Edifício Leblon, 
no escritório de um advogado de FERNANDO SOARES, 
situado na Rua Ataulfo de Paiva, esquina com a Rua 
Afrânio de Melo Franco, reunião esta que ocorreu no dia 18 
de setembro de 2011. Participaram desta reunião 
EDUARDO CUNHA, JULIO CAMARGO e FERNANDO 
SOARES. Neste encontro foi acertado o pagamento de 
USD 5.000.000,00 para EDUARD O CUNHA e USD 
5.000.000,00 para FERNANDO SOARES, de maneira 
parcelada. Nesta reunião, na presença de EDUARDO 
CUNHA, JULIO CAMARGO encarregou-se de pagar 
pessoalmente o valer de um milhão de dó1ares devido para 
o então Diretor da PETROBRAS, PAULO ROBERTO 
COSTA, em razão da intermediação que fez entre 
FERNANDO SOARES e JULIO CAMARGO no tocante 
ao primeiro navio sonda. 
(...) 
Foram apurados maiores detalhes sobre a forma como 
dinheiro chegou a EDUARDO CUNHA. 
 
Parte deste valor - cerca de R$ 7.000.000,00 (sete milhões 
de reais) - foi repassado por JULIO CAMARGO a 
FERNANDO SOARES em espécie para ser entregue a 
EDUARDO CUNHA. Quem entregou tais valores a 
FERNANDO SOARES, em seu escritório no Rio de 
Janeiro, foi ALBERTO YOUSSEF – pessoalmente ou por 
meio de seus emissários -, a pedido de JULIO CAMARGO. 
Tais valores foram disponibilizados para ALBERTO 
YOUSSEF por meio de transferências internacionais feitas 
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por JULIO CAMARGO. A forma de entrega desses valores 
foi definida por FERNANDO SOARES e ALBERTO 
YOUSSEF em reunião ocorrida em setembro de 2011. 
 
Na primeira entrega, por volta de outubro de 2011, 
YOUSSEF e seu emissário JAYME CARECA entregaram 
entre um milhão e um milhão e meio de reais. Logo em 
seguida, FERNANDO SOARES avisou EDUARDO 
CUNHA, que pediu que o valor fosse entregue em seu 
escritório politico no Rio de Janeiro, na Av. Nilo 
Peçanha, n. 50, para a pessoa de ALTAIR ALVES 
PINTO. 
 
Apas isto, houve pela menos quatro entregas de YOUSSEF 
para FERNANDO SOARES, todas feitas por JAYME. Em 
sequencia, após cada entrega de YOUSSEF, FERNANDO 
SOARES, em pouco tempo, repassou os valores para 
EDUARDO CUNHA, geralmente no escritório de 
EDUARD O CUNHA, para a pessoa de ALTAIR. Em uma 
oportunidade, EDUARDO CUNHA pediu para uma outra 
pessoa retirar os valores no escritório de FERNANDO 
SOARES. (...) (grifos propositais). 

 
Portanto, constata-se da narrativa fática que os supostos 

fatos criminosos se deram no Rio de Janeiro, local em que é sediada a 
PETROBRAS, bem como nessa mesma localidade teriam sido realizadas 
diversas tratativas em reuniões para entrega das supostas vantagens. 

 
Dessa forma, cumpre consignar que o primeiro critério 

que determina a competência processual é a ratione loci, qual seja, a 
competência pelo lugar da infração, também chamada de competência de 
foro ou territorial – que, consoante exposto alhures, pertence à Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro. 

 
Com efeito, não há que se falar em prevenção deste douto 

Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para processamento e julgamento do 
presente feito, pois, como se verifica do artigo 70, §3º do CPP, a competência 
só será firmada pela prevenção quando incerto o limite territorial entre duas 
ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração 
consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições; ou, ainda, 
de acordo com o art. 71 do mesmo diploma legal, na hipótese de infração 
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continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais 
jurisdições.  

 
Contudo, nenhuma das previsões das referidas normas se 

adequam ao caso em tela, incidindo a competência para processamento e 
julgamento da presente ação penal à Seção Judiciária do Rio de Janeiro.  

 
Noutro giro, no que tange à suposta conexão do feito com 

a ação penal nº 5083838-59.2014.404.7000, importa tecer algumas 
considerações que igualmente direcionam para o reconhecimento da 
incompetência deste ínclito Juízo.  
 

Como se sabe, a reunião de processos conexos tem como 
fito, via de regra, a facilitação da instrução criminal, haja vista que a conexão 
implica “uma única atividade instrutória necessária para a formação do 
convencimento em todas as causas, e, também, quando a inter-relação 
lógica entre os julgamentos traz consigo um perigo de contradição no caso 
de serem as causas decididas separadamente”19. 

 
No entanto, a natureza das regras de competência e 

conexão é relativa, sofrendo limitação temporal, especialmente quando um 
deles já tiver sido sentenciado. A esse respeito, pertinente a seguinte lição de 
Renato Brasileiro de Lima, verbis: 

 
“(...) se, a despeito da conexão e da continência, forem 
instaurados processos diversos, na hipótese de um dos 
feitos já ter sido sentenciado, não mais haverá razão 
para a reunião dos processos, na medida em que o 
objetivo maior da conexão/continência – simultaneus 
processos como fator de produção probatória mais eficaz e 
de se evitar julgamentos conflituosos – não mais será 
passível de ser atingido.”20 (grifou-se). 

 
Deveras, a jurisdictio do presente Juízo, posto que de 

primeiro grau, encerra-se com o ato jurisdicional da sentença, que, conforme 
a definição de Nelson Luiz Pinto, “o que caracteriza a sentença é a 

                                                            
19 KARAM, Maria Lúcia. Competência no Processo Penal. 3ª edição revista e atualizada.p.66. 
20 BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Código de Processo Penal comentado. Salvador: Jusdpodvm, 2016. 
p. 300. 
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finalidade do ato e sua potencialidade para extinguir o processo com ou sem 
exame de mérito, pouco importando a forma e o conteúdo”.21 

 
É dizer, uma vez que a sentença foi proferida em 

17.08.2015 nos autos da ação penal n. 5083838-59.2014.404.7000, o vínculo 
estabelecido entre os fatos não mais enseja a conexão probatória com o 
presente feito, consoante leciona Aury Lopes Júnior: 

 
“na conexão, o interesse é evidentemente probatório, pois 
o vínculo estabelecido entre os delitos decorre da sua 
estreita ligação. Já na continência, o que se pretende é, 
diante de um mesmo fato praticado por duas ou mais 
pessoas, manter uma coerência na decisão” 22. 

 
Além disso, o presente feito não apresenta qualquer 

hipótese de conexão com as demais ações penais da cognominada “Operação 
Lava Jato”, afastando, por óbvio, qualquer hipótese de modificação de 
competência e de julgamento em conjunto. 

 
A esse respeito, a pretensa reunião dos feitos é afastada 

pela inteligência do art. 82 do Código de Processo Penal e da Súmula nº 235 
do Superior Tribunal de Justiça, os quais são expressos em excepcionar a 
conexão com feitos sentenciados. Confira-se: 

 
Art. 82.  Se, não obstante a conexão ou continência, forem 
instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição 
prevalente deverá avocar os processos que corram perante 
os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença 
definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, 
ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das 
penas. 
 
Súmula nº 235/STJ: A conexão não determina a reunião dos 
processos, se um deles já foi julgado. 

 
A corroborar os dispositivos e os argumentos, pertinente 

colacionar os seguintes julgados da egrégia Corte da Cidadania, verbis: 
  
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAIXA 

                                                            
21 Manual dos Recursos Cíveis, 2ª ed., p.109/110 
22 LOPES Jr. Aury. Direito Processual Penal. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 498. 
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POSTAL. HOLANDA. SÃO PAULO. JUSTIÇA 
FEDERAL. LIAME INSTRUMENTAL ENTRE 
INQUÉRITO POLICIAL E AÇÃO PENAL JÁ 
JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS 
PROCESSOS (SÚMULA 235/STJ). PRECEDENTES DA 
TERCEIRA SEÇÃO. 
1. É inviável a reunião de processos supostamente 
conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da 
Súmula/STJ. 
2. Nessa linha de raciocínio, não se pode concluir pela 
competência do Juízo suscitante sempre que um mesmo 
autor de crime, nele já processado, vier a cometer o mesmo 
delito, ainda que em condições semelhantes.  
3. Liame instrumental existente na espécie. Entretanto, 
encontrando-se o feito já sentenciado, não há que se 
falar em prevenção do seu Juízo processante para 
eventuais crimes que a condenada vier a cometer, ainda 
que sob as mesmas condições. 
Precedentes. 
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência 
do Juízo Federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 
Estado de São Paulo-SP, o suscitado. 
(CC 154.407/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 
DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
11/10/2017, DJe 20/10/2017) 
 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. 
OCORRÊNCIA EM DIVERSAS AÇÕES PENAIS. 
NECESSIDADE DE IMPETRAÇÃO DE DIFERENTES 
MANDAMUS. CONEXÃO INSTRUMENTAL. 
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 235, DA SÚMULA 
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
(...) 
III - Quanto à alegada conexão entre as várias ações 
penais a que responde o paciente, imperioso ressaltar, 
na linha da jurisprudência consolidada desta Corte, que 
inviável a reunião processual quando uma delas tenha 
sido julgada. Inteligência do Enunciado n. 235, da 
Súmula do STJ. 
Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no HC 369.572/AL, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, 
DJe 30/06/2017) 
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RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
DUPLICATA SIMULADA. NECESSIDADE DE 
REUNIÃO DE DUAS AÇÕES PENAIS INSTAURADAS 
CONTRA O RECORRENTE. MATÉRIA NÃO 
APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE 
ILEGALIDADE NA AUSÊNCIA DO MÉRITO DO 
WRIT ORIGINÁRIO. CRIMES QUE TERIAM SIDO 
PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. 
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA 
ELEITA. SENTENÇA PROFERIDA EM UM DOS 
FEITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
CARACTERIZADO. 
(...) 
3. A prolação de sentença condenatória em um dos feitos 
que se pretende reunir, ainda que posterior ao pedido 
de unificação das ações, obstaculiza a medida. 
Enunciado 235 da Súmula desta Corte Superior de 
Justiça. Precedentes do STJ. 
4. Recurso desprovido. 
(RHC 80.007/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) 
 

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, 
ORDINÁRIO OU REVISÃO CRIMINAL. 
ESTELIONATO. REUNIÃO DE PROCESSOS. 
IMPOSSIBILIDADE. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. SÚMULA 235 DO STJ. 
APLICAÇÃO NO ÂMBITO PENAL. DESNECESSÁRIO 
O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 
REVOLVIMENTO. REEXAME PROBATÓRIO. VIA 
INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO.   
1. Resta prejudicado o pretendido apensamento, pois, 
como é cediço, não cabe a reunião de processos ante o 
óbice da Súmula n. 235/STJ, segundo a qual 
a conexão não determina a reunião dos processos, se um 
deles já foi julgado.  
2. A jurisprudência desta Corte tem admitido a 
aplicação Súmula 235 do STJ, inclusive no 
processo penal, sendo desnecessário trânsito em 
julgado. Precedentes. 
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 3. Ademais, analisar os pleitos de continuidade delitiva e 
de bis in idem para fins de apensamento dos processos 
demandariam profunda incursão na seara fático-probatório 
e a necessidade de dilação probatória, inviável na estreita 
via do writ. 
 4. A decisão agravada, que julgou prejudicado o habeas 
corpus, por perda de objeto, não merece reparos, 
porquanto proferida em consonância com a jurisprudência 
desta Corte Superior. 
 5. Agravo regimental improvido. 
 (6ª Turma, AgRg no HC 129634-SP, Rel. Min. Néfi 
Cordeiro, DJe 29.10.2015) 
 
 
“[...] 1. A providência de reunião dos processos, em 
virtude de conexão, sofre limitação no que tange à fase 
processual em que se encontram os feitos conexos, não 
podendo alcançar os processos já sentenciados, de 
acordo com o que preceitua o art. 82 do CPP. Apesar de 
constar do referido “sentença definitiva”, doutrina e 
jurisprudência são uníssonas em afirmar que basta, 
nessa hipótese, a prolação de sentença, ainda que 
pendente o trânsito em julgado. Nesse sentido, o 
enunciado da Súmula 235 deste Superior Tribunal de 
Justiça, segundo o qual “a conexão não determina a 
reunião dos processos, se um deles já foi julgado” [...] 
(Habeas Corpus nº 216.887-SP, STJ, 6ª Turma, Rel. 
Ministro Og. Fernandes, julgado em 16.8.2012, publicado 
no DJ em 27.8.2012) 
 

Ainda nesse sentido, julgados do próprio colendo TRF da 
4ª Região, in verbis:  

 
EMENTA: DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. 
ART. 157, §2º, I E II, DO CP. PRELIMINAR. 
CONTINUIDADE DELITIVA. REUNIÃO DE 
PROCESSOS. INCONVENIÊNCIA. ART. 80 DP CPP. 
SÚMULA 235 DO STJ. RECONHECIMENTO 
FOTOGRÁFICO. VALOR PROBANTE. AUTORIA 
COMPROVADA. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE 
MAJORANTES. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE 
DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 
NEGATIVA. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE. 
1. Embora seja plausível o pedido de reconhecimento da 
continuidade delitiva dos fatos sub judice com outros, 
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tratados em ação penal diversa, a reunião dos feitos 
revela-se inoportuna no atual estágio em que se 
encontram os processos, no bojo dos quais já houve 
prolação de sentença meritória. Inteligência do art. 80 
do CPP e da Súmula 235 do STJ. 2. Eventual unificação 
das penas, na forma do art. 71 do CP, poderá ser 
reconhecida pelo juízo da execução, não se verificando 
qualquer prejuízo aos acusados. Preliminar rejeitada. 3. 
Hipótese em que o reconhecimento fotográfico realizado 
pelas vítimas é prova apta a demonstrar a autoria delitiva, 
porquanto em consonância com o restante do conjunto 
probatório. 4. Concorrendo duas majorantes no delito de 
roubo, viável seja uma delas utilizada para a valoração 
negativa das circunstâncias do crime, na fase do artigo 59 
do Estatuto Repressivo. 5. A carga atribuída a cada 
circunstância judicial negativa não precisa observar 
critérios matemáticos, sendo determinada a partir de certa 
discricionariedade do julgador, que levará em conta as 
peculiaridades do caso concreto. Hipótese em que o 
aumento operado na pena-base se mostra razoável e 
adequado à situação dos autos, inexistindo qualquer 
fundamento para reformar a sentença no ponto. (TRF4, 
ACR 5060051-30.2016.4.04.7000, OITAVA TURMA, 
Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 
11/05/2018) 

 
EMENTA: PROCESSO PENAL. CONEXÃO. 
PROLATADA SENTENÇA NÃO OCORRÊNCIA. 
PREVENÇÃO. GRANDES OPERAÇÕES POLICIAIS. 
INEXISTÊNCIA. 1. Prolatada sentença, perde sentido a 
reunião de processos, porque ausente o fundamento da 
economia processual, nos termos da Súmula 235 do STJ. 
2. Tampouco se dá prevenção em casos de grandes 
operações policiais, com fatos flagrados em diferentes 
momentos e localidades, pela falta de economia e 
dificuldades que geraria a concentração dos feitos em único 
juízo. 3. Mantida a competência do juízo a quem distribuído 
o processo criminal, o suscitante. (TRF4 5006243-
03.2012.4.04.0000, QUARTA SEÇÃO, Relator NÉFI 
CORDEIRO, juntado aos autos em 22/06/2012) 

 
Ainda a esse respeito, colhe-se a lição de Afrânio Silva 

Jardim: 
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“Havendo conexão, os crimes devem ser objeto de um só 
processo para que haja um só julgamento, vale dizer, todos 
sejam julgados através da mesma sentença. Nada obstante, 
se os crimes já foram processados em autos separados e já 
houve um julgamento de mérito, não há por que modificar 
as competências de foro, de juízo ou de justiça. Vale dizer, 
já não mais haverá possibilidade de julgamento conjunto 
dos crimes conexos. (...) 
Destarte, um crime consumando em São Paulo ou no Rio 
de Janeiro, ainda que tenha alguma relação com a corrupção 
no âmbito da Petrobrás S.A, não tem por que ser processado 
e julgado pelo Dr. Sérgio Moro, em novo processo. Este 
crime, ainda que fosse conexo com o primeiro, o qual 
determinou a competência deste magistrado, não mais 
poderá ser processado e julgado juntamente com aquele 
originário. Vale dizer, não cabe ampliar a competência da 
13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar crimes 
consumados fora de sua seção judiciária. Tal ampliação de 
competência não se justifica, na medida em que não mais é 
possível a unidade de processo e de julgamento conjunto. É 
até mesmo intuito.”23 

 
Como se vê, é cediço na doutrina e na jurisprudência a 

impossibilidade de reunião de processos hipoteticamente conexos quando 
um deles já foi sentenciado, como é o caso dos autos. 

 
Nessa senda, o presente feito – que tramitava perante o e. 

TRF da 2ª Região – foi equivocadamente remetido a esse Juízo, pois não 
apresenta conexão instrumental com a ação penal que apurou a 
responsabilidade criminal dos demais envolvidos na negociação de sondas 
no âmbito da Petrobras, vez que já julgada por essa 13ª Vara Federal de 
Curitiba em 17.08.2015.  
 

Raciocinar de modo diverso da argumentação aqui 
expendida resultaria na criação de hipótese de competência de um juízo 
universal de primeira instância por matéria: havendo suspeita de corrupção 
no âmbito da Petrobrás S.A., o processo deveria ser, necessariamente, 
julgado por este ínclito juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, o que 
certamente não encontra amparo em nossa ordem jurídica constitucional e 
processual penal. 
                                                            
23 Disponível em: http://emporiododireito.com.br/competencia-do-juiz-sergio-moro/. Acessado em 
16.01.2017. 
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Há no caso, portanto, flagrante violação ao juiz natural 

para o processamento e julgamento da causa, que compete à Seção Judiciária 
do Rio de Janeiro, ensejando nulidade absoluta que deverá ser reconhecida 
por este ínclito Juízo.   

 
De acordo com a lição de Grinover, Scarance e Gomes 

Filho24, a nulidade por incompetência da autoridade judiciária em processo 
criminal, por se cuidar de violação à Constituição, na esfera de violação às 
garantias fundamentais, deve ser absoluta, não se aproveitando qualquer ato 
processual, seja decisório ou não.  
 

A esse respeito, é certo que a nulidade absoluta implica 
um grau elevado de consequências, uma vez que extrapola o mero interesse 
das partes, não se podendo aceitar a convalidação de atos absolutamente 
nulos.  

 
In casu, a nulidade absoluta é convalidada pela 

incompetência gerada ante a ofensa ao juiz natural da causa, qual seja, a 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme disposto no art. 564, I, do CPP.  

 
Com efeito, por se cuidar de questão não sanável, a 

nulidade em decorrência da incompetência do Juízo não está preclusa, haja 
vista que a incompetência deste Juízo foi alegada desde a ordem de remessa 
dos autos a esta vara. Inclusive, a matéria foi objeto do AREsp n.º 
1.264.076/RJ e, atualmente, encontra-se em fase de ARE n.º 1.179.280/RJ. 

 
Ademais, o próprio artigo 109 do CPP abre a 

possibilidade de reconhecimento da incompetência do Juízo em qualquer das 
fases do processo. 

 
Ante o exposto, considerando que a presente ação penal 

não enseja conexão com a ação penal nº 5083838-59.2014.404.7000 – 
sentenciada em 17.08.2015 –, faz-se necessário o reconhecimento da 
incompetência absoluta do presente Juízo para processamento e julgamento 
do feito, com o consequente envio dos autos à livre distribuição na Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro, para o firmamento do juízo legal e 

                                                            
24 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antônio Scarence; Gomes Filho, Antonio Magalhães. 
Nulidades do processo penal, 7ª edição, São Paulo, RT, 2001, pág. 46. 
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constitucional da causa, em estrita observância ao art. 82 do Código de 
Processo Penal.  
 
D) PRELIMINAR. NULIDADE DOS ATOS DA INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL QUE OCORRERAM DURANTE O RECESSO 
FORENSE.  

 
Como se sabe, antes da cassação do mandato do ora 

defendente pela Câmara dos Deputados, a presente ação penal tramitava 
perante o Supremo Tribunal Federal, sob o nº 982/DF, de relatoria do 
saudoso Ministro Teori Zavascki.  

 
Apresentada a defesa prévia, foram arroladas 

testemunhas de defesa, bem como requeridas diligências a serem cumpridas 
durante a instrução probatória.  

 
Ocorre que, ao proferir decisão, o saudoso Ministro Teori 

Zavascki indeferiu a grande maioria das diligências requeridas pela defesa, 
tendo o r. decisum sido disponibilizado no Diário Eletrônico de Justiça no 
dia 05.07.2016 – é dizer, durante o período do recesso forense dos Tribunais 
Superiores no mês de julho –, e publicado no dia 01.08.2016, nos termos da 
Portaria nº 112, de 14 de junho de 201625.  

 
No entanto, para a perplexidade da defesa técnica – não 

obstante as férias forenses, as intimações, as publicações e os prazos estarem 
suspensos – o douto Juiz de Direito Paulo Marcos de Farias – magistrado 
instrutor convocado para atuar no gabinete do eminente Ministro Teori 
Zavascki, a quem a foi delegada a condução da instrução processual26 - 
proferiu despacho designando a oitiva das testemunhas de acusação em 
pleno recesso forense.  

 
Assim como a decisão que indeferiu as diligências 

defensivas requeridas na defesa prévia, o decisum exarado pelo douto Juiz 
de Direito Paulo Marcos de Farias também foi disponibilizado no DJe no 

                                                            
25 Art. 1º Comunicar que durante o período de 4 a 29 de julho de 2016 os prazos processuais ficarão 
suspensos e o expediente na Secretaria do Tribunal será das 13 às 18 horas. 
26 “Delego ao Juiz de Direito Paulo Marcos de Farias, magistrado instrutor convocado para atuar neste 
Gabinete, a condução da presente instrução penal, nos termos do art. 3º, III, da Lei 8.038/1990 e do art. 21-
A do RISTF, a quem determino a designação de audiência para oitiva das testemunhas de acusação”. 
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período do recesso forense – 11.07.2016 –, sendo que sua publicação efetiva 
também só ocorreu em 01.08.2016, após o término do recesso.  
 

Ocorre que, diante dessas circunstâncias, o decisum foi 
acometido por graves vícios, os quais vulneram o princípio da segurança 
jurídica e ofendem frontalmente as garantias constitucionais do devido 
processo legal e da ampla defesa, de forma que tanto o referido ato quanto 
suas implicações no curso da instrução processual devem ser reconhecidos e 
declarados nulos. É o que se passa a expor.  
 

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o recesso 
forense nos Tribunais superiores decorre do artigo 66 da Loman, e, os prazos 
que se iniciem ou se encerrem neste período ficam automaticamente 
prorrogados para o dia útil subsequente ao fim do recesso, nos termos do art. 
224, §1º, do CPC/2015. Confira-se o teor dos referidos dispositivos legais:  

 
Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 (Loman) 
 
Art. 66 - Os magistrados terão direito a férias anuais, por 
sessenta dias, coletivas ou individuais. 
 
CPC/2015 
 
Art. 224.  Salvo disposição em contrário, os prazos serão 
contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do 
vencimento. 
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão 
protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem 
com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou 
iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade 
da comunicação eletrônica. 
 

Em consonância com a previsão feita pelos dispositivos 
em questão, é fato notório que o Supremo Tribunal Federal estipula o recesso 
forense nos meses de janeiro e julho de cada ano, de modo que, em tais 
ocasiões, suas atividades regulares ficam suspensas e seus ministros retiram-
se em seus períodos de férias constitucionais. 

 
Com efeito, o artigo 78 do Regimento Interno da Suprema 

Corte faz expressa previsão do período de recesso, assinalando 
categoricamente que deverão recair nos meses de janeiro e de julho, 
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destacando, consequentemente, a suspensão dos trabalhos nesses meses, 
verbis: 

 
“Art. 78. O ano judiciário no Tribunal divide-se em dois 
períodos, recaindo as férias em janeiro e julho. 
§ 2º Sem prejuízo do disposto no inciso VIII do art. 13 e 
inciso V-A do art. 21, suspendem-se os trabalhos do 
Tribunal durante o recesso e as férias, bem como nos 
sábados, domingos, feriados e nos dias em que o Tribunal o 
determinar” 

 
 De igual modo, o artigo 105 do RISTF faz expressa 

previsão à não contagem dos prazos no período de férias e recesso, nos 
termos abaixo transcritos:  

 
“Art. 105. Não correm os prazos nos períodos de férias e 
recesso, salvo as hipóteses previstas em lei ou neste 
Regimento.” 

 
Assim, a cada ano são editadas as portarias que regulam 

a suspensão dos prazos processuais. No ano de 2016, em que ocorreu a 
ilegalidade em tela, foi editada a Portaria nº 112/2016, que determinou de 
forma expressa a suspensão dos prazos processuais entre os dias 4 e 29 de 
julho27. Confira-se: 

 
“O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com base nas alíneas 
“b” e “m” do inciso IX do artigo 65 do Regulamento da 
Secretaria, no § 1º do artigo 66 da Lei Complementar nº 
35/79, combinado com o § 2º do artigo 78 e com o artigo 
105 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 
RESOLVE:  
Art. 1º Comunicar que durante o período de 4 a 29 de julho 
de 2016 os prazos processuais ficarão suspensos e o 
expediente na Secretaria do Tribunal será das 13 às 18 
horas.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.” 

 

                                                            
27 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=320220. Acessado 
em: 11.07.2016. 
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Na mesma esteira, corroborando que as interrupções dos 
trabalhos do Tribunal devem ser entendidas de maneira ampla no período de 
férias ou recesso, o artigo 85 do RISTF estabelece que não terão efeito de 
citação ou intimação as publicações ocorridas nesse interregno. Veja-se: 

 
“Art. 85. Nenhuma publicação terá efeito de citação ou 
intimação, quando ocorrida durante o recesso ou as férias 
do Tribunal.”  

 
Ainda, o artigo 220, §2º do Código de Processo Civil de 

2015 – aplicável subsidiariamente ao Código de Processo Penal –, vetou 
expressamente a realização de audiências no período de suspensão dos 
prazos processuais: 

 
“§ 2o Durante a suspensão do prazo, não se realizarão 

audiências nem sessões de julgamento.”  
 
Pelo que se depreende dos dispositivos transcritos acima, 

além de não fluírem os prazos processuais e as publicações/intimações não 
terem efeito durante o período do recesso forense, também não poderão ser 
realizadas audiências e sessões de julgamento. 
 

Excetuam-se das hipóteses lançadas acima apenas as 
questões consideradas urgentes, conforme previsto pelo art. 13, VIII, do 
RISTF. Confira-se:  

 
“Art. 13. São atribuições do Presidente: 
(...) 
VIII – decidir questões urgentes nos períodos de recesso 
ou de férias;” (grifamos) 

 
Ou seja, é atribuição única e exclusiva do Ministro 

Presidente – ou quem estiver no exercício da Presidência – do e. STF decidir 
sobre questões urgentes no período de recesso forense.  

 
Portanto, ao ser analisado caso a caso, se restar verificado 

que o pleito examinado não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do 
RISTF, os autos deverão ser remetidos ao gabinete do Ministro Relator para 
que, após o término do período de recesso/férias, sejam decididas as questões 
(não urgentes) pendentes. 
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Ocorre que, in casu, além de não haver nenhuma questão 
urgente à época – uma vez que os autos não tratavam de hipótese de réu 
preso, maior de 60 anos ou de julgamento de habeas corpus ou mandado de 
segurança, que têm preferência natural para apreciação –, a decisão foi 
prolatada pelo eminente Juiz Instrutor, e não pelo Presidente do e. STF.  

 
Não obstante o r. decisum mencionar a inexplicável 

necessidade de cumprimento de “todas as determinações com urgência, 
enviando-se a carta de ordem via e-mail e por sedex”, não demonstrou qual 
seria essa urgência – que, consoante exposto alhures, não existia.  

 
Ressalte-se, no ponto, que a hipótese dos autos à época 

não se enquadrava como de urgência, e, caso fosse, os autos deveriam ter 
sido remetidos ao eminente Ministro Presidente para análise e decisão sobre 
o feito, o que, contudo, não ocorreu.  

 
Com efeito, constata-se que a decisão em questão não 

poderia ser prolatada nos moldes em que ocorreu, haja vista que surtiu efeitos 
durante o recesso forense, sem que fosse devidamente publicada, e mais, 
designando as audiências da fase de instrução processual para datas que 
ainda compreendiam o período de recesso, o que é vedado pelo art. 220, §2º 
do CPC/2015.   

 
É dizer, a defesa técnica foi obrigada a comparecer a atos 

instrutórios durante o recesso forense, sem que sequer tenha sido intimada 
para tanto, pois o ato formal destinado a essa finalidade ainda não havia 
sido praticado – qual seja, a publicação da decisão.  

 
Em suma, a decisão proferida pelo douto Juiz convocado 

constituiu verdadeiro atropelo processual, em grave ofensa à segurança 
jurídica, ao devido processo legal, e à ampla defesa.  
 

No ponto, cumpre esclarecer que não se defende aqui uma 
impossibilidade absoluta de realização de atos processuais durante o período 
de recesso forense, haja vista a continuidade da jurisdição prevista 
constitucionalmente.  

 
Contudo, caso fosse observada a condição de intimação 

anterior ao início das férias, constata-se que a defesa técnica tomaria ciência 
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do ato previamente à efetiva paralisação das atividades do Tribunal e tomaria 
as medidas cabíveis para a sua escorreita participação, evitando-se, assim, 
uma verdadeira armadilha processual. 

 
Isso porque, em que pese o início do recesso forense, 

dessa forma, a defesa técnica teria a previsibilidade exigida para não ser 
surpreendida com a realização de um ato inesperado e incomum nesse 
período do ano. 

 
Entretanto, conforme exposto alhures, não se verificou a 

cautela indispensável para conferir segurança jurídica e previsibilidade à 
atuação da defesa técnica e aos jurisdicionados de modo geral.  

 
Mas não é só.  
 
Ainda no que se refere à ausência de intimação da defesa 

técnica das decisões proferidas, cumpre salientar que, ao apresentar a defesa 
prévia, se pleiteou a realização de diversas diligências no curso da fase 
instrutória, em garantia aos princípios do contraditório e da ampla defesa.  

 
Ocorre que, apesar de a decisão que analisou a defesa 

prévia ter indeferido quase todos os pedidos, a defesa sequer pôde se insurgir 
contra ela, permitindo que o Ministro Relator a reconsiderasse, pois, sua 
publicação se daria apenas após o término do recesso forense.  

 
No ponto, não se trata apenas de intimação dos patronos. 

Considerando que a decisão em comento é a que abre a instrução e, inclusive, 
o ato que delega poderes ao juiz instrutor, por não ter sido regularmente 
publicada, não cumpriu os requisitos para gerar os efeitos que acabou 
gerando em pleno recesso forense.  

 
É dizer, as audiências em que se ouviu os depoimentos 

das testemunhas de acusação ocorreram (i) durante o período do recesso 
forense, cujo art. 220, §2º do CPC/2015 determina expressamente sua 
impossibilidade; (ii) em decorrência de decisão prolatada pelo juiz instrutor 
durante esse período, que só seria publicada após o término do recesso; (iii) 
sem que se revelasse demanda urgente, e que, ainda que o fosse, a decisão 
deveria ser prolatada especificamente pelo Ministro Presidente do e. STF, e, 
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(iv) sem que a defesa técnica pudesse impugnar o ato que deu início à 
instrução. 

 
A esse respeito, cumpre tecer algumas considerações 

acerca da imprescindibilidade de publicação dos atos processuais para que 
operem os devidos efeitos.  

 
Em primeiro lugar, a publicação das decisões é requisito 

previsto no artigo 205, § 3º, do Código de Processo Civil. 
 

Art. 205.  Os despachos, as decisões, as sentenças e os 
acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. 
(...) 
§ 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 
das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
Diário de Justiça Eletrônico. 

 
Embora não haja o artigo correlato explícito, é possível 

colher do artigo 370, § 1, do Código de Processo Penal, no ponto em que 
menciona o órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, 
que a publicação dos atos judiciais é um requisito de aperfeiçoamento dos 
atos processuais.  

 
Aliás, é essa a razão pela qual LUIGI FERRAJOLI 

afirma que a publicidade está inserida no grupo das garantias das garantias, 
justamente por assegurar o controle tanto externo como interno da atividade 
judiciária28. Assim, protege as partes de abusos, arbítrios e prepotências dos 
agentes do Estado; protege o juiz, ao permitir que a sociedade tenha uma 
exata noção de sua atuação; e, por fim, protege a coletividade, ao permitir o 
controle dos atos processuais e sua consonância com os objetivos 
constitucionais29. 

 
A exemplo da sentença – cuja ausência de publicação 

vulnera a efetiva existência do ato, nos termos do art. 389 do Código de 
Processo Penal –, os despachos também devem ser publicados. Tal se dá, 

                                                            
28 FERRAJOLI, Luigi. Teoria do Garantismo Penal. 4ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2014, p. 567. 
29 COPPETI, André. Comentário ao artigo 5º, inc. LX. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar 
F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São 
Paulo:Saraiva/Almedina, 2013. p. 987. 
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justamente, pela possível presença de error in procedendo que é, 
precisamente, o caso destes autos. 

 
Consoante dito alhures, o juiz instrutor, ao designar as 

audiências mencionadas para o período compreendido pelo recesso forense, 
sem sequer aguardar a publicação da decisão que lhe delegou poderes, 
superou, a um só tempo, o Regimento Interno do STF e a própria 
Constituição da República.  

 
Para tanto incorreu em manifesta inversão do devido 

encadeamento dos procedimentais, tratando como prescindível a publicidade 
dos atos processuais – valor tão caro à Constituição da República –: primeiro 
“intime-se”, depois “publique-se”. 

 
A ausência de publicação do ato, inclusive na linha de 

jurisprudência do e. STF, constitui vício jurídico, ante a injustificada 
frustração de prerrogativa processual que afetou de modo substancial a 
amplitude de defesa. 

 
Ademais, a marcação surpresa de atos no recesso 

judiciário vulnera o princípio da segurança jurídica, a respeito do qual, vale 
transcrever excerto da obra do ilustre professor Canotilho: 

 
“O homem necessita de uma certa segurança para conduzir, 
planificar e conformar a autônoma e responsavelmente a 
sua vida. Por isso, desde cedo se considerou como 
elementos constitutivos do Estado de direito o princípio da 
segurança jurídica (...)”30 
 
“Previsibilidade, que, fundamentadamente, se reconduz à 
exigência de certeza e calculabilidade, por parte dos 
cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos atos 
normativos.”31 

 
Mas mais que isso, essa defesa técnica foi surpreendida 

com a marcação de atos instrutórios durante um período não reservado para 
tal, e, ainda, sem sequer ter sido devidamente intimada para tanto, conforme 
exposto alhures.  

                                                            
30 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 252. 
31 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 264 
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O prejuízo sofrido pelo ora defendente é inconteste, pois, 

além das ilegalidades perpetradas – consoante disposto acima – sua defesa 
técnica não teve o tempo necessário para se preparar para as audiências, por 
ter sido surpreendida com a informação de que estas iriam ocorrer durante o 
recesso. 

 
Ademais, ressalte-se que o despacho proferido pelo douto 

Juiz Instrutor não apontou qualquer motivo que justificasse a realização da 
intimação pretendida e das audiências em período de recesso forense.  

 
Nesse contexto, impõe destacar que o escorreito trâmite 

de uma ação penal impõe a observância do princípio da ampla defesa e do 
contraditório32, considerando que ambos os princípios são manifestações da 
garantia do devido processo legal33. 

 
Em um posicionamento recente, pautado na igualdade 

substancial, passou-se a vislumbrar o contraditório como a garantia de que 
as respostas apresentadas pela defesa tenham a mesma intensidade e 
extensão das de acusação, ou seja, que ambas as partes se encontrem no 
mesmo plano de atuação34. 

 
Exatamente nesse sentido, Antonio Scarance Fernandes 

destaca que, no processo penal, se deve “dar à parte a possibilidade formal 
de se pronunciar sobre os atos da parte contrária, sendo imprescindível 
proporcionar-lhe os meios para que tenha condições reais de contrariá-
los”35 

Com efeito, é evidente que impor à defesa a realização de 
um ato instrutório – em recesso forense e sem a devida intimação para tanto 
– em que serão ouvidas, ainda, testemunhas de acusação, sem ter tido o 
tempo e a preparação necessária para tal importa verdadeira afronta aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa.  
                                                            
32 BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de Processo Penal. – 3. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: 
Editora Jus Podivm, 2015, p. 57. 
33 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 7ª ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 255. 
34 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, volume 1. 34ª ed. rev e de acordo com a Lei 
nº 12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 75. 
35 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 7ª ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 65. 
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Mas mais que isso, convém analisar a decisão ora 

discutida sob a luz do princípio da proporcionalidade, isto é: deve ser justa 
a medida, com necessária correspondência entre a finalidade da disposição 
normativa e o meio juridicamente empregado. Ou seja, há que haver 
correlação correspondência, proporcionalidade e razoabilidade entre o 
benefício recebido e as informações delatadas. 

 
No entanto, ao mirar a decisão proferida pelo douto Juiz 

Instrutor, conclui-se que ela não atende à proporcionalidade em sentido 
estrito, uma vez que o meio utilizado é deveras restritivo e não se justifica 
para o fim desejado, é dizer, não há qualquer anormalidade ou 
excepcionalidade no feito que justifique a diminuição de garantias 
constitucionais por meio da desastrosa tentativa de intimação e realização de 
audiência no recesso forense. 

 
É certo que o despacho em questão, sob pretexto aparente 

de conferir celeridade, acabou por atropelar o andamento do feito e, por 
consequência, violar os dispositivos mencionados, bem como diversas 
garantias processuais decorrentes do princípio do devido processo legal. 

 
Nesse contexto, é imprescindível que os atos praticados 

no curso da instrução processual sejam regulares e sigam as normas que os 
definem, sob pena de nulidade.  

 
In casu, não há dúvida de que os atos praticados durante 

a instrução processual perante o e. STF restaram eivados de ilegalidades que, 
além de ensejarem flagrante prejuízo ao ora defendente, o foram ao largo das 
normas jurídicas, ensejando, portanto, nulidade. 

 
Com base no exposto, considerando as graves 

ilegalidades perpetradas no curso da instrução processual no âmbito do 
Supremo Tribunal Federal, requer-se o reconhecimento da nulidade dos atos 
praticados à época, de forma que não possam ser utilizados em desfavor do 
ora defendente em eventual sentença condenatória.  
 
 
E) PRELIMINAR. DA INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO 
CAUTELAR 4.044/DF. 
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e.1) Da imprescindibilidade do desentranhamento da integralidade dos 
documentos referentes à Ação Cautelar 4044 da presente ação penal.  
 

E suas alegações finais, o Ministério Público Federal se 
utiliza de diversos elementos informativos colhidos no bojo da Ação 
Cautelar 4.044/DF, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal.  

 
Dessa ação cautelar, o Parquet comentou sobre o laudo 

de número 137/2016, relativo a um aparelho Blackberry supostamente de 
uso do ora reclamante. E nesse aparelho, segundo a acusação, haveria 
diversos diálogos que, supostamente, incriminariam o ora defendente.  
 

Confira-se o seguinte trecho em que a acusação tenta 
construir a importância dos elementos angariados na dita cautelar, no que 
tange às mensagens supostamente trocadas pelo defendente: 

 
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. 
 
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 
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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”:  
 

 
 

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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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. 
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Além desse relatório de n.º 137/2016, o Parquet também 
aduz acerca de alguns manuscritos que teriam sido encontrados sob poder do 
ora defendente, e que, em tese, demonstrariam a prática criminosa imputada 
na denúncia: 

 
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 
CattaPreta, 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. 
 
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 
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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. 

 
Com relação às assertivas feitas pelo Parquet Federal – 

absolutamente fantasiosas e em franca deslealdade processual –, 
notadamente sobre os manuscritos encontrados, não se vê estranheza 
alguma. Ora, ao tempo da busca e apreensão o caso “Sondas” já estava sendo 
investigado, pelo que é natural que tais documentos tenham sido 
apreendidos, sobretudo ao se considerar a publicidade das ações penais que, 
com temas conexos, tramitavam perante este ínclito Juízo.  

 
Não se trata de nenhum “interesse” estranho: só o de 

quem está sendo investigado e, lamentavelmente, publicamente prejudicado 
por depoimentos e delações mentirosas – inclusive vazadas. Vários veículos 
de comunicação noticiaram as delações em desfavor do ora defendente antes 
de 15 de dezembro de 201536, ocasião da realização da busca apreensão. 

                                                            
36 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/eu-tenho-medo-de-eduardo-cunha-disse-delator-a-
pgr/  https://www.folhadelondrina.com.br/politica/deputado-do-psol-quer-que-cpi-convoque-eduardo-
cunha-e-delator-que-o-acusou-925500.html https://jornalggn.com.br/justica/doleiro-diz-que-cunha-era-
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De todo modo, Excelência, que a utilização de tais 

elementos informativos no bojo da presente ação penal claramente afronta 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, no momento em que 
recebeu a denúncia em face do ora defendente.  

 
Isto porque, no referido julgado, os Eminentes Ministros 

debateram de forma preliminar acerca da pertinência ou não da utilização 
dos documentos angariados na Ação Cautelar n. 4.044/DF.  

 
Decidiu-se, então, que os elementos acostados aos autos 

da referida cautelar – de busca e apreensão – não poderiam instruir esta 
ação penal, por terem se dado em data posterior ao oferecimento da 
denúncia e à apresentação de resposta prévia.  

 
De início, a questão foi suscitada como preliminar de 

mérito pelo Ministro MARCO AURÉLIO, ao notar que havia clara 
incongruência em manter a vinculação dos autos da AC n. 4.044 com esta 
ação penal. Confira-se excerto do julgamento: 

 
“SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: 

 
“Presidente, tem-se o item VII, relativo aos atos de 
investigação voltados a fatos já imputados na denúncia e no 
aditamento. Indaga-se: qual seria a razão de ter-se a Ação 
Cautelar Incidental nº 4.044? Mostrou incidental 
considerado o inquérito. Qual seria, no âmbito deste 
inquérito, o objetivo dessa diligência, posterior ao 
oferecimento da denúncia, e sem que houvesse acesso ao 
conteúdo, antes da apresentação da defesa?” 

 
 
Em seguida, o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI 

aderiu à discussão, momento em que o Relator, o saudoso Ministro TEORI 
ZAVASCKI, fez uma afirmação contrária ao entendimento do Ministro 
MARCO AURÉLIO, que fora prontamente refutada: 

 
“O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Só um esclarecimento, é que o voto foi 

                                                            
destinatario-final-de-propina/ https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/cunha-foi-
destinatario-final-de-propina-diz-delator-da-lava-jato/ Acesso de ambas em 10.03.2018. 
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tão denso, tão longo que é preciso rememorar para que nós 
possamos votar cirurgicamente com relação a esses dois 
aspectos levantados por Vossa Excelência.  
 
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI 
(RELATOR) - Começo pelo segundo, Senhor Presidente, 
apenas para esclarecer o Ministro Marco Aurélio de que a 
solução, a primeira solução por ele preconizada, de juntar 
em autos apartados; seria essa?  
 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não fiz 
essa sugestão.  
 
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Não? 
 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sugeri 
no sentido de expungir dos autos do inquérito. 

 
 
De fato, de acordo com a linha de raciocínio apresentada 

pelo Ministro MARCO AURÉLIO, era (e é) inaceitável que houvesse a 
juntada de vasta documentação após a apresentação da petição de resposta 
prévia pela defesa do ora defendente.  

 
Ora, é justamente em tal momento processual em que se 

oportuniza à defesa especificar as provas que pretende produzir no decorrer 
da instrução, e, para tanto, é imprescindível que se tenha conhecimento, 
desde já, obviamente, de todos os elementos empíricos encartados pela 
acusação! 
 

Diante disso, em resposta imediata ao entendimento 
externado pelo Ministro MARCO AURÉLIO, o saudoso Ministro TEORI 
ZAVASCKI asseverou que os autos da AC 4.044 sequer haviam sido 
juntados a esta ação penal, em razão de se referirem a outro inquérito.  

 
Eis o teor da resolução da questão posta: 
 

“O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI 
(RELATOR) - Então, essa solução está plenamente 
atendida no caso. Por uma razão muito simples: conforme 
eu fiz ver, em longas e longas páginas, essa busca e 
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apreensão não foi deferida nessa ação. Foi deferida 
numa ação cautelar inominada, se refere a outro 
inquérito e não está aqui juntado. Não há nada juntado.  
 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, 
talvez tenha ficado muito impressionado com a fotografia 
do que se alcançou no voto de Vossa Excelência, nesse 
inquérito, recebendo a denúncia.  
 
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI 
(RELATOR) - Mas não está aqui. Como eu salientei, 
enfatizei, nada do que foi apurado nessa busca e 
apreensão...” 

 
Como se vê, ao receber a denúncia em face do ora 

defendente, o órgão máximo do STF fez questão de deixar bem clara a 
impossibilidade de se vincular – ou utilizar – as informações colhidas por 
meio da AC n. 4.044 no bojo desta ação penal.  

 
Isto porque o âmbito temático da persecução penal já 

havia sido delimitado! 
 
Pois bem. A partir de então, deu-se continuidade à 

instrução probatória sob a competência da Suprema Corte, ocorrendo a oitiva 
de várias testemunhas.  

 
Mas com a perda do foro por prerrogativa de função do 

ora defendente, os autos foram remetidos ao egrégio Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região e, posteriormente, ao Juízo da 13ª Vara Federal de 
Curitiba, em razão de alegada conexão com as supostas ações da denominada 
“Operação Lava Jato”. 

 
Ocorre que, contrariamente ao que fora asseverado 

pela Corte Suprema, este ínclito Juízo entendeu por bem aceitar a 
vinculação de todos os elementos acostados à cautelar – indistintamente 
– aos autos desta ação penal.  

 
Inicialmente, após ser instado por esta defesa a respeito 

da referida ilegalidade, o douto magistrado da 13ª Vara Federal de Curitiba 
proferiu a seguinte decisão: 
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“Trata-se de ação penal por crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro contra os ex-Deputados Federais Eduardo 
Cosentino da Cunha e Solange Pereira de Almeida. 
Em petição no evento 168, a Defesa de Eduardo Consentino 
da Cunha insiste no desentranhamento das provas do 
evento 64. 
A questão já foi resolvida na decisão de 21/03/2018 (evento 
145), não cabendo requisitá-la.  
Igualmente não cabe desentranhamento da AC 
4044 (processo 5053889-82.2017.4.04.7000), mera 
digitalização do mesmo material. 
O exame atento dos documentos juntados no evento 64 
ou no referido processo conexo só é cabível, pelas 
partes, na fase de alegações finais, pelo Juízo na 
sentença. 
De todo modo, observo que o MPF juntou as peças e 
documentos tidos por relevantes no evento 14 do referido 
processo 5053889-82.2017.4.04.7000.  
 
O fato de eventualmente estarem também 
eventualmente juntados documentos impertinentes ou 
irrelevantes em nada prejudica a Defesa. 
 
(...)” 

 
No ponto, nota-se que a juntada dos autos da AC n. 4.044 

se deu por meio de autos apartados, tombados sob o número 5053889-
82.2017.404.7000, que fora atrelado a esta Ação Penal. 

 
Ato contínuo, em 23.05.2018, nos referidos autos, foi 

proferida decisão confirmando a vinculação do conteúdo integral da cautelar 
à presente Ação Penal, mais uma vez em afronta ao entendimento firmado 
pela Suprema Corte.  
 

É dizer, este douto Juízo referiu-se ao singelo fato de se 
ter oportunizado à defesa a chance de se manifestar acerca dos elementos 
existentes nos autos da AC 4044: 

 
“Ora, essas questões já foram decididas na ação penal. A 
Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha já teve acesso a 
estes material desde a sua juntada por mídia na ação 
penal no evento 67, em 29/01/2018, e já teve prazo na 
ação penal para manifestar-se sobre essa prova.” 
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Ora, Excelência, a discussão, com as devidas venias, não 

é essa. Caso fosse, o próprio Plenário da Suprema Corte teria estipulado isso 
no acórdão. A ilegalidade não está na possibilidade de se exercer o 
contraditório posterior, e sim no fato de que o âmbito temático da ação penal 
já se encontrava delimitado na denúncia, que NÃO se utilizou dos elementos 
colhidos em fase de investigação constantes na AC 4044. Pouco importa se 
a defesa teve acesso!  
 

Nunca é demais reforçar que, embora o ora defendente 
tenha perdido a prerrogativa de foro perante o STF, a presente ação penal é 
estritamente proveniente dos fatos delineados no INQ n. 3.983. Dessa forma, 
o imprescindível é que houvesse os meios necessários para que a defesa 
pudesse confrontá-los, o que se faz no decorrer da instrução probatória.  
 

A partir disso, a defesa se vê obrigada a rebater elementos 
probatórios que sequer deveriam estar nos autos, ante a clara e lógica 
vedação estipulada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em atenção 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.  

 
O prejuízo se mostra claro, pois o Parquet, em suas 

Alegações Finais, fez questão de lançar mão de diversos elementos colhidos 
na Ação Cautelar, conforme exposto acima.  

 
E ainda que o Supremo Tribunal Federal não tivesse 

expressamente expurgado os elementos colhidos na AC 4.044/DF, resta 
logicamente evidente a ilegalidade decorrente de sua juntada da forma como 
feita.   

 
É que as ações de busca e apreensão, como se sabe, 

possuem como finalidade a coleta de elementos informativos que poderão 
embasar a investigação, e, assim, formar a opinião delitiva do titular da ação 
penal.  

 
Mas para que os elementos informativos colhidos no 

decorrer da investigação se tornem prova, é preciso que passem pelo crivo 
do contraditório legal e da ampla defesa, obviamente no momento processual 
oportuno e com os meios necessários.  

 



   

116 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

Nesse sentido, RENATO BRASILEIRO37 elucida acerca 
da diferença entre elementos informativos e provas: 

 
“Diferencia-se o inquérito da instrução processual por esse 
motivo: enquanto a investigação criminal tem por objetivo 
a obtenção de dados informativos para que o órgão 
acusatório examine a viabilidade de propositura da ação 
penal, a instrução em juízo tem como escopo colher provas 
para demonstrar a legitimidade da pretensão punitiva ou do 
direito de defesa”. 

 
Não por outra razão, tanto a jurisprudência como a 

doutrina atribuem valor relativo aos elementos colhidos em sede 
investigativa. Confira-se o que assevera o supracitado autor38: 

 
“Como visto anteriormente, a finalidade do inquérito 
policial é a colheita de elementos de informação quanto à 
autoria e materialidade do delito. Tendo em conta que esses 
elementos de informação não são colhidos sob a égide do 
contraditório e da ampla defesa, deduz-se que o inquérito 
policial tem valor probatório relativo. 
 
Se esses elementos de informação são colhidos na fase 
investigativa, sem a necessária participação dialética das 
partes, ou seja, sem a obrigatória observância do 
contraditório e da ampla defesa, questiona-se acerca da 
possibilidade de sua utilização para formar a convicção do 
juiz em sede processual”. 

 
Dito de outro modo, elementos informativos, colhidos na 

fase investigativa, não possuem status de prova, a não ser que sejam alvos 
da instrução criminal, com todos os recursos inerentes ao devido exercício 
do contraditório. Isso é elementar.  

 
Por meio de um exemplo simples, não se pode ter como 

prova um documento angariado em sede de investigação sem que o mesmo 
tenha sido objeto de confrontação judicial. Com efeito, deve haver, inclusive, 
a possibilidade de arrolar testemunhas que possam elucidar a real 
existência/veracidade da informação veiculada.  

                                                            
37 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Volume único. 7ª ed. Salvador: Juspodivm, 
2019, p. 110. 
38 Ibid., p. 111. 
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In casu, se o Ministério Público quisesse realmente 

lançar mão dos elementos informativos (investigativos) acostados aos autos 
da AC n. 4.044 e, assim, efetivá-los como prova, seria indispensável que 
fosse apontado, em sua denúncia, cada um dos documentos pertinentes que 
seriam objeto da instrução probatória.  

 
Se isso tivesse sido feito, a defesa poderia se manifestar, 

devidamente, em sede de defesa prévia, peça processual cuja função consiste 
unicamente em delimitar as provas a serem produzidas no decorrer da 
instrução, além de impugnar as provas apontadas pela acusação.  

 
Ou seja, o próprio Parquet não arrolou em sua denúncia 

– ou até antes da defesa prévia – os elementos informativos que, 
eventualmente, poderiam se tornar prova. Além disso, teve o tempo de 
longos 6 (seis) meses para promover a juntada integral dos elementos 
contidos na AC 4.044 antes que fosse aberto o prazo para a defesa apresentar 
a sua primeira peça. 

 
Com efeito, não há como se falar que, na hipótese de 

juntada da integralidade da cautelar aos autos desta ação penal, seriam 
respeitados os requisitos formais de produção probatória. 

 
Na realidade, o que se constata é a inserção de um sem 

número de elementos informativos – bem como suas respectivas análises 
pelos órgãos de polícia judiciária – num processo em que a produção da 
prova estava quase no fim, quando pendente apenas a oitiva de algumas 
testemunhas de defesa. 

 
Como é cediço, de nada adianta se assegurar à parte a 

possibilidade formal de se pronunciar sobre os atos da parte contrária, 
se não lhe são outorgados os meios para que tenha condições reais e 
efetivas de contrariá-los. 

 
Deveras, considerando a etapa procedimental da ação 

penal, tornou-se verdadeiramente impossível a defesa contestar a 
integralidade das assertivas decorrentes da providência cautelar. 
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Ora, não há como introduzir, ao cabo da instrução 
criminal, um mar de elementos informativos (celulares, arquivos, papéis, 
bilhetes) que já foram analisados pelos órgãos de polícia judiciária e não 
foram considerados relevantes pela acusação mesmo após o transcurso 
de 6 (seis) meses. 

 
Como se sabe, a liberdade probatória quanto ao tema da 

prova não é ilimitada, devendo o juiz e as partes estarem “atentos ao objeto 
da prova, ou seja, deve a instrução probatória ter como norte as afirmações 
feitas pelas partes que interessam à solução do processo”, pelo que incumbe 
somente ao magistrado o controle de pertinência das provas produzidas, o 
que deflui da inteligência do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal39. 
 

Conclui-se, portanto, que a manutenção da vinculação 
dos elementos da cautelar aos autos nesta ação penal acarreta grave prejuízo 
ao defendente, que se vê obrigado a combater provas (elementos 
informativos, na verdade) que sequer deveriam ter sido utilizadas em 
seu desfavor nos presentes autos. 

 
Para além disso, o defendente também poderá sofrer uma 

condenação criminal amparada em elementos nitidamente extraídos e 
juntados aos autos da Ação Penal sem qualquer demonstração de sua 
pertinência.   

 
Com efeito, apesar de o Ministério Público Federal ter, 

realmente, delimitado as provas que pretende usar, extraídas da AC n. 4.044, 
o fez somente em sede de alegações finais, momento processual sabidamente 
descabido para tal pretensão. 

 
A delimitação das provas a serem produzidas no decorrer 

da instrução foi feita quando a ação penal tramitava naquela Suprema Corte, 
Tribunal em que a denúncia e, consequentemente, a defesa prévia, foram 
apresentadas.  

                                                            
39 “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação 
e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos 
dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). § 1o As provas serão produzidas numa só audiência, podendo 
o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (Incluído pela Lei nº 
11.719, de 2008). ”   
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Sendo assim, fica plenamente demonstrada a 

plausibilidade jurídica desta preliminar, de modo a expurgar da presente 
Ação Penal o conteúdo da AC n. 4.044, em estrito respeito ao que fora 
acordado pela Suprema Corte no momento em que recebeu a exordial 
acusatória, nos autos do INQ n. 3.983/DF. 
 

Assim, com base em todo o exposto, considerando a 
manifesta ilegalidade da juntada dos autos da AC n. 4.044, a defesa requer o 
desentranhamento de todos os elementos informativos colhidos no bojo da 
referida cautelar, de modo que não possam ser utilizados em desfavor do 
defendente.  

 
e.2) Da imprescindibilidade do desentranhamento dos elementos não 
delimitados pelo Ministério Público.  

 
Ainda que não se acolha o requerimento anterior, o que 

se admite apenas a título de argumentação, colaciona-se outra questão 
relativa à equivocada juntada dos documentos referentes à AC 4044 à 
presente ação penal. 

 
Em 03.03.2017, o eminente Ministro Edson Fachin 

proferiu decisão nos autos da AC 4044 deferindo o compartilhamento de 
provas requerido pelo Ministério Público Federal, a despeito do 
entendimento externado pelo Plenário da Corte, conforme exposto acima.  

 
Veja-se trecho do decisum: 
 

De fato, é possível verificar, pelas razões apresentadas, 
correlação entre os elementos probatórios colhidos nesta 
ação cautelar com os fatos investigados nos diversos 
procedimentos apontados pelo Procurador Geral da 
República, o que autoriza o deferimento do pedido, com as 
cautelas constantes na parte dispositiva. 
3. Ante o exposto, defiro o compartilhamento dos 
elementos colhidos nestes autos com os procedimentos 
indicados às fls. 3.626-3.627, observado o sigilo imposto 
ao presente procedimento e a indicação feita pelo 
Ministério Público do que necessita ser compartilhado 
(fl. 3.631 itens "a" a "e"). 
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Para o integral cumprimento desta decisão, diante dos 
pleitos formulados pelo Ministério Público e a indicação 
do material a ser compartilhado, autorizo que o envio 
seja efetuado pelo próprio Procurador-Geral da República 
aos juízos indicados que presidem os procedimentos e as 
ações penais, via oficio com cópia desta, comprovando-se 
nos autos em 10 dias. 

 
De fato, o Ministro Edson Fachin entendeu pela 

possibilidade de compartilhar o material angariado nos autos da AC 4044 a 
vários processos/procedimentos.  

 
Ocorre que, para tanto, inseriu na decisão uma 

condicionante extremamente necessária: “indicação do material a ser 
compartilhado”. 

 
À evidência, extrai-se desse comando a necessidade de 

que o Parquet efetuasse a delimitação temática – específica e fundamentada 
– dos elementos a serem compartilhados conforme a importância de cada um 
deles para os autos que iriam recepcioná-los.    

 
Com efeito, consoante delimitado alhures, a lei, a 

jurisprudência e a doutrina não autorizam o compartilhamento 
indiscriminado de toda a massa de dados apreendidas para outras 
investigações e processos em curso. 

 
Não há norma e, tampouco, interpretação jurisprudencial 

ou doutrinária, que permita que essa massa de dados permaneça desatrelada 
da respectiva investigação, formando um verdadeiro banco de dados 
permanente sobre a pessoa investigada, sem delimitação temática, e a 
expansão indefinida de atores que terão acesso a dados de intimidade do 
investigado, de seus familiares.  

 
Com isso, os itens apreendidos deixariam de estar 

atrelados a uma investigação com objeto definido e passariam a navegar a 
esmo, possibilitando a investigadores dos mais diversos encetar infindáveis 
fishing expedition.  

 
A juntada tumultuada de procedimento inteiro cujo objeto 

que não guarda correspondência com o processo que se pretende “instruir” é 
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nada menos que fuga do tema e não merece espaço na condução escorreita 
e legal de uma ação penal. 

 
Ainda sobre o elemento de prova, Renato Brasileiro de 

Lima o define em harmonia com a doutrina supracitada: 
 

Elementos de prova (evidence, em inglês) são todos os 
dados objetivos que confirmam ou negam uma asserção a 
respeito de um fato que interessa à decisão da causa. (...) 
Na verdade, por meio da atividade probatória desenvolvida 
ao longo do processo, objetiva-se a reconstrução dos fatos 
investigados na fase extraprocessual, buscando a maior 
coincidência possível com a realidade histórica.40 
 

Vê-se, portanto, que o elemento de prova e, portanto, a 
prova emprestada, existem para assegurar a veracidade ou a falsidade de 
fatos, ou seja, do quanto é elucidado pelo processo ou investigação no 
mundo fático, na reconstrução da materialidade do que se passou. 

 
Posta a questão nesses termos, quando o Ministro Edson 

Fachin deferiu o compartilhamento da AC 4044 para as partes da ação penal 
de origem, o fez para que a acusação pública e demais partes 
selecionassem os itens considerados relevantes e, no tempo processual 
correto (que, como visto, transcorreu há muito), promovessem sua 
introdução no processo, com o devido respeito ao contraditório e demais 
normas legais. 

 
Destarte, é absolutamente descabida a ideia de 

simplesmente juntar todos os itens constantes da citada cautelar de 
forma genérica nos autos da ação penal. Registre-se, ainda, que a 
delimitação temática é assaz mais severa, no âmbito da ação penal, por 
estar adstrita aos fatos narrados na denúncia. 

 
Com efeito, a partir do recebimento da denúncia, não há 

de se falar mais em manutenção no processo de documentos e de outras 
provas consideradas irrelevantes ou impertinentes, sobretudo se originadas 
de outros autos. Inicialmente, os autos da ação penal hão de ser formados por 
aqueles documentos considerados pertinentes pela acusação e, 
posteriormente, pela defesa.  
                                                            
40   BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de processo penal. 4. ed. Salvador: ed. Juspodvm, 2016. 
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Assim, cada parte que promova e requeira a formação dos 

autos do processo no tempo correto com os elementos da investigação e 
externos à investigação que julgarem relevantes e, sempre, sob a supervisão 
do juízo. 

 
Do contrário, haverá a necessidade do exercício de um 

contraditório diferido que afetará a paridade de armas e a própria 
imparcialidade do magistrado, na medida em que o mero contato com a 
integralidade dos elementos obtidos nos autos impõe que a defesa – e 
somente ela – explique e refute, ponto a ponto, de forma quase hercúlea, toda 
a fantasiosa versão formulada pelo Ministério Público Federal, a qual, como 
é evidente, reflete na imagem que o magistrado tem do acusado, 
inobstante consistir em dados e fatos que não interessarão à decisão da 
causa. 

 
Em face de todas essas razões, fica evidente que é ilegal 

a manutenção da vinculação a estes autos de mídias que contenham a 
integralidade da Ação Cautelar 4044. 

 
Por isso, é imprescindível que esse douto Juízo chame o 

feito à ordem, e determine expressamente ao Ministério Público Federal a 
efetiva delimitação dos elementos que serão utilizados nos autos da ação 
penal, demonstrando, para tanto, a efetiva importância de cada um para o 
objetivo acusatório. Como consequência, requer seja determinado o 
desentranhamento de todos os elementos não selecionados pelo Parquet. 

 
Subsidiariamente, requer-se que os referidos elementos 

sejam desconsiderados/excluídos quando da avaliação das provas produzidas 
sob o crivo do contraditório. 
 
F) DO PREJUÍZO MANIFESTO EM RELAÇÃO AO 
INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS DO ART. 402 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
 
   Em relação à presente questão preliminar, cabe ressaltar 
que o caso em tela não se enquadra na hipótese de indeferimento de pedidos 
impertinentes ou protelatórios formulados por esta defesa, nos termos do 
artigo 402 do Código de Processo Penal, uma vez que a produção de provas 
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requerida possui o condão de aclarar o contexto fático-jurídico dos autos e 
provar a inocência do defendente.  
 
   Nesse sentido, não se desconhece o fato de que o 
magistrado, amparado pelo postulado da livre apreciação da prova, 
desdobramento do livre convencimento motivado, pode realizar um controle 
sobre a pertinência e a necessidade da prova. Entretanto, isso não significa, 
em absoluto, que ele está livre para indeferir a produção de toda e 
qualquer prova requerida pelo defendente, sem ao menos considerar a 
relevância de cada uma delas para a fase instrutória. 
 
   Pois bem. A situação dos presentes autos é exatamente 
esta: o indeferimento de praticamente todas as provas requeridas pelo 
defendente impossibilita totalmente o seu direito à ampla defesa, tendo em 
vista que as diligências probatórias são indispensáveis para o correto 
deslinde da presente Ação.   
 
   Nesse ponto, é oportuno ressaltar que a necessidade da 
produção das últimas diligências originou-se exatamente de fatos e 
circunstâncias exsurgidos no curso da instrução, conforme o disposto no art. 
402 do CPP.  
    
   Inclusive, o próprio Juízo reconheceu o surgimento de 
controvérsias relevantes durante a fase instrutória, as quais serão 
demonstradas em tópicos próprios nesta preliminar.  
 
   Na clássica lição de JOSÉ GIACOMOLLI41: “O direito 
fundamental à prova no processo abrange a possibilidade de tanto a acusação 
quanto a defesa indicarem as fontes de prova e exigirem a sua incorporação 
no processo”.   
    
   Como se sabe, o presente caso decorre de Ação Penal 
originária do colendo Supremo Tribunal Federal, na qual a Procuradoria-
Geral da República ofereceu denúncia em desfavor do ora defendente e de 
SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA, com posterior aditamento à inicial 
acusatória para incluir elementos surgidos nos depoimentos prestados por 
FERNANDO SOARES em sede de delação premiada e depoimentos 

                                                            
41 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 161. 
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complementares prestados pelo delator JÚLIO CAMARGO, pela suposta 
prática dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 
 

Não obstante a inequívoca improcedência da acusação, na 
sessão plenária de 03/03/2016, a denúncia foi recebida parcialmente, pois, 
para a maioria do Plenário, só houve a comprovação de indícios materiais de 
autoria e participação em relação ao segundo momento imputado na 
exordial. (fls. 2.556-2.557 e 2.574-2.755) 
    
   Em 24/6/2016, EDUARDO COSENTINO DA CUNHA 
apresentou sua defesa prévia, perante o STF, destacando, em síntese, a total 
improcedência das acusações imputadas na exordial e, requerendo, para 
tanto, a produção de diversas provas.  
 
   Em resumo, requereu-se: (a) a restituição do prazo para 
apresentação de defesa prévia, pois a mídia existente à fl. 81 do apenso 9 
estaria inacessível; (b) a tradução dos documentos existentes na mídia 
juntada à fl. 1.040, que não estariam em língua portuguesa; (c) “a juntada 
completa dos termos de colaboração premiada firmados entre os delatores 
Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Júlio Gerin de Oliveira Camargo e 
Fernando Antônio Falcão Soares” (fl. 3.035); (d) a degravação de alguns 
depoimentos prestados no âmbito de colaboração premiada por peritos do 
Instituto Nacional de Criminalística, em razão de supostas divergências; (e) 
“seja esclarecida a razão da denominada impossibilidade de ordem técnica” 
(fl. 3.036) na gravação audiovisual do depoimento prestado por Júlio 
Camargo no termo complementar 3 e na acareação realizada entre este e 
Paulo Roberto Costa; (f) “a realização de perícia simples em cada um dos 
arquivos de vídeo das colaborações premiadas de Júlio Gerin de Oliveira 
Camargo e de Fernando Soares acostada aos autos, a fim de verificação de 
possíveis interrupções das gravações e, portanto, de eventuais manipulações 
do conteúdo do depoimento” (fl. 3.036); (g) o esclarecimento, pelo Centro 
de Informática da Câmara dos Deputados, de questões técnicas descritas às 
fls. 3.036v.-3.037, que  seriam “imprescindíveis, para o requerente [...] fazer 
prova negativa de sua participação nos supostos fatos delituosos narrados 
na denúncia” (fl. 3.036v); (h) o afastamento do sigilo de dados telefônicos 
do Senador Edison Lobão, para comprovar a inexistência de ligação deste 
para o réu no dia 31.8.2011, conforme sustenta a denúncia; (i) “a quebra de 
sigilo telefônico do ora requerente para identificação das ERB’s do dia 18 
de setembro de 2011, no período entre 19 e 21 horas” (fl. 3.038), em que 
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teria, de acordo com a denúncia, ocorrido suposta reunião entre o acusado, 
Júlio Camargo e Fernando Soares; (j) “a expedição de ofício ao Edifício 
situado na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre II, Conjunto 62, 
São Paulo, solicitando-se sejam enviados registros de que o ora requerente 
tenha estado no referido prédio no ano de 2014, de modo a demonstrar a 
manifesta inépcia e improcedência da acusação” (fl. 3.038v.), assim como 
a expedição de ofício ao Edifício Leblon Empresarial, “a fim de esclarecer 
se o ora requerente esteve no referido local na data mencionada” (fl. 
3.038v.) na denúncia; e (k) “a expedição de carta rogatória a fim de colher 
os depoimentos das testemunhas indicadas ao final do rol, bem como para 
que sejam intimadas a MITSUI e a SAMSUNG, a fim de que apresentem 
todos os contratos celebrados com JÚLIO CAMARGO, com a PIEMONTE 
e com a PETROBRÁS, indicando a natureza dos contratos, e apresentem 
todos os documentos referentes à arbitragem realizada no âmbito do Reino 
Unido” (fl. 3.040). 
 
   Na ocasião, ficou plenamente demonstrado que a defesa 
não possuía o intuito de requerer medidas de cunho protelatório, mas tão 
somente de esclarecer pontos imperiosos para comprovar a inocência do ora 
defendente.  
 
   Em decisão de 30/6/2016, o saudoso Ministro TEORI 
ZAVASCKI, então Relator da AP n. 982/DF, entendeu que os requerimentos 
apresentados pela defesa de EDUARDO CUNHA seriam, em sua maioria, 
“repetições de pedidos já apreciados e indeferidos nesta Corte, o que os 
caracteriza desde logo como protelatórios e impertinentes, ensejando, de 
plano, seu indeferimento, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de 
Processo Penal”.  
    
   Ao final, no tocante às diligências requeridas, o Min. 
Relator deferiu apenas “a quebra de sigilo telefônico do ora requerente para 
identificação das ERB’s do dia 18 de setembro de 2011, no período entre 19 
e 21 horas”, em relação aos números telefônicos indicados à fl. 3.038 (item 
d.2) e desde que estivessem em nome do ora defendente. 
 
   No ponto, vale ressaltar que todas as demais 
diligências foram indeferidas, o que representou inequívoco 
cerceamento de defesa, haja vista que os requerimentos apresentados 
eram necessários e absolutamente pertinentes. 
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   Inconformado com o indeferimento dos requerimentos 
formulados, o defendente, em 5.8.2016, requereu a reconsideração da 
decisão e interpôs Agravo Regimental. 
 
   Na peça recursal, foram devidamente fundamentadas as 
razões para a reforma da decisão agravada. Ao final, pugnou-se pelo 
deferimento das provas anteriormente solicitadas, a fim de assegurar a busca 
da verdade real, do contraditório e da ampla defesa.  
   

Ainda nesse contexto, iniciou-se, no âmbito da col. 
Suprema Corte, a fase instrutória, procedendo-se à oitiva de todas as 
testemunhas de acusação e de parte das arroladas pela defesa do ora 
defendente.  
 

Entretanto, no dia 12 de setembro de 2016, sem que 
sequer houvesse o julgamento do referido Agravo Regimental, o Plenário da 
Câmara dos Deputados votou pela cassação do mandato de EDUARDO 
CUNHA (Resolução 18/201642), de modo que a perda de foro por 
prerrogativa de função implicou a remessa dos presentes autos ao novo juízo 
competente para seu processamento e julgamento, qual seja, o egrégio 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em fiel observância do artigo 29, X, 
da Constituição da República.  

 
Isso porque a ré SOLANGE ALMEIDA exercia, à época 

dos fatos em tela, o mandato de Prefeita do Município de Rio Bonito/RJ. 
 
Ocorre que, em 31 de dezembro de 2016, foi finalizado o 

mandato de Prefeita da Ré no município em questão e, consequentemente, o 
seu foro por prerrogativa de função perante o TRF da 2ª Região. 

 
Nesse contexto, os autos foram remetidos para a 13ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Paraná, em razão de alegada conexão com as 
supostas ações da denominada “Operação Lava Jato”, tendo sido concluída 
a oitiva das testemunhas de defesa de ambos os acusados. 

                                                            
42 A Resolução 18/2016 decretou “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 17 de 1989, e o inciso V do art. 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 
Deputados”.  
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No Juízo Federal de 1º grau, a Ação Penal foi autuada sob 

o número 5053013-30.2017.4.04.7000.  
 
Nessa quadra, conquanto o art. 402 do CPP faça expressa 

previsão de requerimento de diligências complementares ao final da 
instrução – considerando a possibilidade de audiência una –, é certo que, em 
processos complexos e com fracionamento da instrução, a necessidade de 
tais diligências surge a cada novo ato. 

 
Por questões procedimentais, é comum que todos os 

requerimentos sejam condensados em um único momento processual, 
oportunizado após os interrogatórios dos acusados, todavia, é fora de 
dúvidas que, diante da alta complexidade dos presentes autos, tornou-se 
imperativa a apresentação de diversos requerimentos – ressalte-se todos 
apresentados com a devida comprovação de sua pertinência – ao longo de 
toda a tramitação desta AP. 

 
 Em 06/09/2018, conforme consta da petição do evento n. 

258, a defesa técnica antecipou determinadas diligências complementares, 
na forma do art. 402 do CPP43. Além disso, apresentou quesitos 
complementares e requereu o adiamento do interrogatório do ora 
defendente.  

 
Ato seguinte, o Juiz Federal de 1º Grau decidiu que: 
 

“DESPACHO/DECISÃO 
 
Retomo despacho de 21/08/2018: 
 
"Deferida e realizada a perícia sobre o aparelho celular de 
Eduardo Cosentino da Cunha, as partes foram intimadas 
para manifestação sobre o laudo. 
A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha apresentou 
parecer de lavra de seu assistente técnico (evento 237, 
parecer2). 
 
Em resumo, constatado pelo assistente técnico, '(i) a 
ausência de integridade dos elementos relativos ao celular 

                                                            
43 A petição defensiva ressalvava: “sem prejuízo de novos requerimentos em fase processual própria, qual 
seja, a oportunizada na etapa procedimental do 402 do CPP”. 
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apreendido; (ii) a impossibilidade de aferição da 
autenticidade das informações apresentadas pela perícia 
oficial; (iii) a falha no processo de cópia do material a ser 
disponibilizado à defesa técnica do ora defendente; (iv) a 
impossibilidade de atribuição dos supostos emissores e 
receptores das mensagens supostamente oriundas do 
referido aparelho'. 
 
Requer, assim, a Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha o 
desentranhamento dos dados de extração e dos relatórios 
relacionados ao aparelho apreendido, ou, 
subsidiariamente, a oitiva do perito responsável pela 
elaboração do laudo, presencialmente ou pela formulação 
de quesitos. 
 
O perito criminal federal responsável pela elaboração dos 
laudos é Carlos Henrique Moniwada Tada, aparentemente 
lotado em Brasília/DF. 
 
Não cabe exclusão da prova da perícia oficial com base no 
parecer do assistente técnico. 
Defiro, porém, a submissão ao perito oficial, Carlos 
Henrique Moniwada Tada, de quesitos complementares, 
nos termos do art. 159, §5º, I, do CPP. Intime-se a Defesa 
de Eduardo Cosentino da Cunha, com prazo de três dias, 
para formular seus quesitos." 
 
 
A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha apresentou três 
novos quesitos na petição do evento 258.  
 
Defiro os quesitos suplementares. 
 
Intime-se, pelo meio mais expedito, a autoridade policial 
do evento 210, solicitando o encaminhamento dos quesitos 
complementares, com cópia das petições dos eventos 237 e 
258, e a apresentação de resposta no prazo de quinze dias. 
 
Relativamente aos demais requerimentos de diligências 
probatórias na fase do art. 402 do CPP, decidirei após os 
interrogatórios. 
 
Defiro, porém, desde logo a apresentação dos documentos 
a que se refere a Defesa no prazo de cinco dias.  
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Quanto aos requerimentos de oitivas de novas testemunhas 
ou de expedição de ofícios para requisição de documentos, 
desde logo adianto que é ônus da Defesa formular os 
requerimentos de modo apropriado, indicando endereços.  
 
Resolvo, em vista do requerido e para aguardar a resposta 
aos quesitos complementares, redesignar os interrogatórios 
para 03/10/2018, às 14:00.  
 
Ciência deste despacho e da redesignação ao MPF, 
Assistente de Acusação e Defesas de Eduardo Cosentino da 
Cunha e de Solange Pereira de Almeida e que ficam 
encarregadas de comunicar os seus clientes.  
 
Altere-se a requisição para apresentação do preso. 
Curitiba, 10 de setembro de 2018. ” 

 
 

Conforme se extrai da decisão acima colacionada, o Juiz 
Federal adiou a apreciação dos requerimentos de diligências probatórias e 
atendeu ao pedido de adiamento do interrogatório de EDUARDO CUNHA.  

 
Em 31/10/2018, durante a audiência de instrução de 

julgamento, produzidas as provas – deveras faltante o exercício do 
contraditório diferido sobre a prova pericial, em franco prejuízo ao réu 
e à sua defesa –, a defesa requereu prazo para apresentação de requerimentos 
de diligências complementares, o que foi deferido, conforme consta do 
Termo de Audiência acostado ao evento n. 316. 

 
No ponto, cumpre observar que este Juízo deferiu o prazo 

de apenas 24 (vinte e quatro) horas para a apresentação dos pedidos, sob o 
argumento de que “os requerimentos podem ser formulados em seguida a 
audiência e o defensor deve estar preparado para fazê-lo logo após a 
audiência. Sendo o prazo de 24 horas já há uma liberalidade do juízo”. 

 
Tendo em vista os feriados nos dias 1º e 2º de novembro, 

nos termos da Lei nº 5.010/1966 e do Regimento Interno deste egrégio 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a defesa apresentou sua petição em 
5/11/2018, reiterando informações constantes da peça do evento n. 258, bem 
como apresentando novos pedidos.  
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Em decisão de 12/12/2018, a Juíza Federal Substituta 
houve por bem indeferir praticamente todos os pedidos, com exceção apenas 
do requerimento de intimação da defesa de JÚLIO GERIN CAMARGO 
“para que apresente cópia do processo de arbitragem que teria tramitado 
na Corte de Londres contra a Samsung, em razão da negativa de pagamento 
de duas parcelas do contrato de comissionamento firmado entre o 
colaborador e a referida empresa. Conquanto haja dúvidas a respeito da 
relevância de tal documentação e, inclusive, da existência de eventual 
cláusula de sigilo, considerando-se que talvez seja de fácil produção, intime-
se a Defesa de Júlio Gerin de Almeida Camargo, pelos meios conhecidos 
pela secretaria, para que informe se dispõe de cópia do processo de 
arbitragem e se pode ela ser juntada ao presente processo. Prazo: 5 dias”. 
    
   Pois bem. Levando em consideração esta última decisão 
da 13ª Vara Federal de Curitiba na AP n. 5053013-30.2017.4.04.7000, 
conclui-se que foi obstaculizado o direito do defendente de produzir 
provas absolutamente pertinentes, compatíveis e necessárias com 
questionamentos surgidos ao longo da instrução, conforme prevê o art. 
402 do CPP. 
 
   Nesse ponto, torna-se importante a leitura do referido 
dispositivo: 
 

“Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o 
Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o 
acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se 
origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”. 
 
 

   A defesa sempre buscou ao longo da tramitação desta 
ação requerer diligências complementares, no intuito de sanar dúvidas que 
afetem sensivelmente o deslinde do processo. Por conseguinte, cabe ao Juiz 
analisá-las de forma minuciosa, não podendo simplesmente indeferi-las com 
amparo em argumentações genéricas, sob pena de violação às garantias 
constitucionais de ampla defesa e contraditório do ora defendente. 
    
   Passa-se, então, à análise de cada um dos pontos 
indeferidos pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba e os motivos pelos 
quais essas diligências complementares são necessárias para o exercício do 
contraditório e da ampla defesa do defendente. 
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F.1) DA OITIVA DOS REPRESENTANTES DA MITSUI E DA 
SAMSUNG 
 
   Foi requerida a oitiva de ISHIRO INAGAKI, 
representante da MITSUI no Brasil à época dos fatos, se necessário, com a 
expedição de carta rogatória, a fim de que informasse se esteve ou não 
presente nas reuniões em que houve o suposto acerto do pagamento de 
propinas. 
    
   A Juíza Federal indeferiu o pedido, sob a alegação de que 
“o acervo probatório sobre a existência ou não do pagamento de propinas é 
bastante robusto”.  
 
   Com as devidas vênias, ainda que supostamente se 
pudesse alegar que o acervo probatório existente já é bastante extenso, não 
se pode, sob esse argumento, indeferir uma diligência que teve a sua 
pertinência e importância cabalmente demonstradas.  
 
   Senão vejamos.  
 

Conforme afirmado por NESTOR CERVERÓ e pelo 
órgão acusatório, a Mitsui exerceu papel central na aquisição da Petrobras 
10.000, notadamente ao fazer parte da joint venture responsável pela compra 
da sonda junto à Samsung.  

 
De igual forma, referido colaborador destacou que JÚLIO 

CAMARGO era bastante próximo dos representantes da mencionada 
empresa, os quais também detinham ciência do hipotético pagamento de 
propina para agentes públicos brasileiros. 

 
Especificamente, CERVERÓ afirmou que o Sr. ISHIRO 

INAGAKI, representante da Mitsui no Brasil à época dos fatos, participou 
de reuniões para tratar sobre o suposto pagamento de vantagem indevida, 
tendo não só demonstrado conhecimento do assunto tratado, mas afirmado 
que iria honrar os compromissos supostamente ilícitos firmados por JÚLIO 
CAMARGO. Vejam-se trechos do depoimento: 

 
“O Sr. Nestor Cerveró –Eu estive com o Inagaki, por isso 
que eu já fui mais adiante, já depois de eu ter saído da Área 
Internacional, numa conversa que eu tive, o Júlio tem um 
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apart hotel ali na Vieira Souto, eu morava na Garcia nessa 
época, e eu tive umas duas ou três reuniões num hotel do 
Júlio.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Vocês trataram 
desse assunto? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Não, eu estive justamente pra 
tratar do recebimento que o Júlio não pagava. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – E o Inagaki 
estava? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – O Inagaki estava presente em duas 
dessas reuniões e ele falou que de forma nenhuma que a 
Mitsui é uma empresa muito séria e que não deixaria de 
cumprir seus compromissos e tal.  
 
(...) 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Uma pergunta aqui, 
o senhor falou de uma reunião com o Júlio Camargo na 
Vieira Souto? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Sim. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – E o senhor falou 
que o Inagaki era uma pessoa muito séria, que a Mitsui era 
uma empresa muito séria e queria retomar os pagamentos, 
não foi isso? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Não, que ele não poderia deixar de 
honrar. Ele falou até no sentido de pessoal, ele me conhecia 
que ele sempre tinha honrado os compromissos e que nesse 
caso... 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Mas ele se referia 
aos compromissos do Júlio? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Do Júlio.  
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – E com o senhor lá?  
 
O Sr. Nestor Cerveró – Comigo lá. 
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O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Então ficou claro 
que era propina aí? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Nunca foi o escondido, isso aí 
era...Isso aí era... 
 
O Sr. Advogado – Em relação ao Inagaki que eu quero 
dizer. 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Sim, claro. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Então ficou claro 
para o senhor que o Inagaki sabia que não era uma mera 
consultoria do Júlio e sim propina. 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Mas isso eu já sabia. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Ok.” 

 
 
Por sua vez, o delator JÚLIO CAMARGO, com idêntico 

dever legal de dizer a verdade, apresentou depoimento em sentido oposto, 
afirmando que não havia mais ninguém na reunião ocorrida no Flat 
localizado na Avenida Vieira Souto. E mais, destacou que os 
representantes da Mitsui não participariam de uma reunião com o intuito de 
debater a suposta cobrança de vantagens indevidas.  

 
Confira-se: 
 

“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Tá. O repasse da 
(pausa) voltando aqui a questão de ter conhecimento ou não 
dos donos da empresa, representantes ter conhecimento ou 
não de ter conhecimento de repasse de propina, o senhor se 
lembra de uma reunião de ter havido com o Cerveró num 
flat do senhor na Avenida Vieira Souto? Para tratar desse 
assunto sonda? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Sim, me lembro.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor sabe 
quantas vezes houve esse tipo de reunião lá? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Teve uma 
reunião.  
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O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Tinha mais 
alguém? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Que eu me 
lembro não, só eu e ele. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O diretor Mitsui 
Higake não estava não? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Que eu me 
lembre não.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Porque o Cerveró 
afirmou que ele estava e que vocês trataram do assunto de 
propina na frente dele. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não me lembro 
dessa reunião, doutor.  
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Doutor, 
o senhor não se lembra dessa reunião? Porque o senhor 
disse que da reunião o senhor lembra? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– A reunião eu me 
lembro que estive com o Nestor Cerveró... 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – E eu que 
colhi o depoimento do Cerveró, que o doutor está fazendo 
essa referência, e efetivamente lá ele disse que estavam 
reunidos o senhor, como é que é o nome? Doutor, 
desculpa... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Mitsui Higake, o 
diretor da Mitsui, o nome é Higake. Pode ser Higake e 
alguma coisa... 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – E que 
vocês trataram nessa reunião especificamente sobre valores 
e que essa pessoa da Mitsui teria conhecimento. Eu quero 
ouvir a sua versão sobre isso. Não sei se o Cerveró está 
falando a verdade... Eu quero ouvir o que o senhor tem a 
declarar sobre isso.  
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Doutor, não me 
lembro. E acho muito improvável que isso tenha 
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acontecido, porque os japoneses nunca iriam a uma reunião 
dessa para este tipo de propósito.  
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – E a 
reunião então teve qual o objetivo lá no flat? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Objetivo é que 
ele foi e me cobrou. ” 

 
 
Como se vê, o curso da instrução processual demonstrou 

contradição flagrante entre dois delatores, originando, assim, a necessidade 
de produção de prova acerca da participação ou não do representante 
da Mitsui no Brasil à época dos fatos, Sr. ISHIRO INAGAKI, nas 
reuniões para a cobrança da hipotética propina acertada. 

 
Por certo, seu depoimento, na qualidade de testemunha, 

afastaria as contradições até então presentes nas oitivas dos delatores 
mencionados e auxiliaria na busca da verdade material, rechaçando a 
fantasiosa versão acusatória. 

 
Dessa forma, por se tratar de depoimento cuja necessidade 

decorreu exatamente de circunstância apurada no bojo da instrução, 
requereu-se, com fundamento no art. 402 do Código de Processo Penal, a 
oitiva do Sr. ISHIRO INAGAKI. 

 
Em igual sentido, a defesa requereu a oitiva do ex-Diretor 

da Samsung, HARRYS LEE, com endereço em Seoul, na Coréia do Sul. 
    
   No tocante a esse requerimento, entendeu-se que: (a) “o 
acervo probatório sobre a existência ou não do pagamento de propinas é 
bastante robusto”; (b) “inviável ouvir testemunha cujo endereço sequer a 
Defesa especificou, ônus que lhe incumbia, e/ou que reside no exterior, 
sendo a oitiva circunstancial, porquanto haveria relevante atraso na 
tramitação do processo”; e (c) caberia à defesa demonstrar a 
imprescindibilidade da testemunha, nos termos do art. 222-A do CPP, o que 
não teria ocorrido.  
 
   Conforme reiterado acima, não é possível obstaculizar o 
direito de defesa com base na alegação de que já foi produzido acervo 
probatório considerável, haja vista que o princípio da economia processual 



   

136 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

não pode ser empregado com o intuito de dispensar a produção de provas 
pertinentes e necessárias.   
 
   Além disso, a defesa especificou o endereço à fl. 24 do 
evento 317, bem como demonstrou de forma pormenorizada a 
indispensabilidade da testemunha, conforme preceitua o art. 222-A do CPP.  
 

No decorrer da instrução, a negociação com as empresas 
estrangeiras foi ponto nodal da produção de prova das partes. No ponto, 
foram vários os questionamentos do Ministério Público Federal e da defesa 
acerca da negociação envolvendo FERNANDO BAIANO, JÚLIO 
CAMARGO e a Samsung, notadamente acerca da negociação dos valores 
das sondas e, ainda, o recebimento de valores no exterior por parte dos 
delatores – a influir, diretamente, na hipótese acusatória. Veja-se: 

 
 

“O Sr. Procurador da República - Certo.  E a negociação 
do senhor com a Samsung, como é que eram feitas? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Então, eu já 
tinha tido uma negociação com a Samsung. Nós tínhamos, 
a princípio, determinado um valor de U$ 15 milhões como 
comissão. Uma comissão absolutamente dentro dos moldes 
de mercado, considerando que o valor do equipamento era 
perto de U$ 600 milhões. Só que depois eu, evidentemente, 
tinha que fazer a minha combinação com o Fernando 
Soares. 
 
O Sr. Procurador da República- Quando acontece essa 
combinação? O senhor poderia precisar nesse processo? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Depois... 
Depois de encerradas as comissões... 
 
O Sr. Procurador da República- Aqueles dois grupos de 
trabalho? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Os dois grupos 
de trabalho. Quer dizer, mais ou menos no final de 2004, 
2005, não é. A primeira sonda foi contratada em 2006.  
 
O Sr. Procurador da República- Tá. 
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O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Então, em 
2005, mais ou menos. 
 
O Sr. Procurador da República- Acontece isso. O que 
aconteceu? Poderia descrever isso? Pegou o contato do 
Fernando Soares? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Sim. 
 
O Sr. Procurador da República- Como o senhor acertou 
com ele esses valores? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – O Fernando me 
procurou, e disse: “Julio, bom, eu acho que agora está 
praticamente concluído o negócio. E precisamos acertar, 
então, a nossa comissão. A minha comissão”. E me pediu 
uma comissão de U$ 15 milhões. Disse: “Fernando, isso é 
exatamente a comissão que a Samsung está me propondo”. 
Entendi. “Bom, ok, Julio. Eu vou conversar. Deixa eu 
pensar um pouco, e retorno a você”. Retornou. Acertamos 
a primeira sonda, no valor de U$ 10 milhões. O contrato 
com a Samsung foi assinado, entre uma empresa minha, 
Piemonte Empreendimentos e a Samsung Heavy Industries. 
E os contratos começaram a andar. 
 
O Sr. Procurador da República- O senhor foi pagando 
normalmente, não é? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Ainda não, 
porque... 
 
O Sr. Procurador da República- Mas eu acho que tem 
uma... O senhor comentou... Antes de chegar nisso. O 
senhor falou que foi U$ 10 milhões o contrato de comissão. 
O Fernando Soares, ele estava... O senhor falou que ele 
não participou das reuniões, mas ele estava sempre a 
par.  
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Estava 
perfeitamente a par da situação. Era uma pessoa que eu 
tinha, nessa época, uma reunião, pelo menos uma reunião 
pelo menos uma vez por semana, para ter uma avaliação 
daquilo que o pessoal de campo, vamos dizer assim, que era 
o pessoal da Mitsui, o pessoal da Samsung, e eu também 
participei de algumas reuniões, da nossa avaliação de como 
estava indo o negócio. E as informações do Fernando se 



   

138 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

coincidiam com o nosso feeling, com o nosso sentimento, 
que realmente o negócio estava andando bem. E os reportes 
dele foram sempre positivos, que estava andando bem, 
como realmente acabaram confirmando. 
 
O Sr. Procurador da República- O senhor falou: “O 
mercado disse que o Nestor Cerveró e o Fernando tinha uma 
proximidade”. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Então, a 
segunda sonda, em vez de eu procura-lo, ele me procurou. 
 
O Sr. Procurador da República- O Fernando Soares? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – O Fernando 
Soares. 
 
O Sr. Procurador da República- Certo. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – E disse: “Julio, 
nós vamos ter... Podemos ter uma segunda oportunidade. A 
Petrobras está precisando de uma nova sonda, também para 
águas profundas, com o mesmo escopo de fornecimento da 
primeira, só que para atuar no Golfo do México. Então, 
queríamos saber se a Samsung tem interesse, porque a 
Petrobras, nesse caso, não quer a sociedade da Mitsui. 
Acredita que já fez uma, e nessa segunda ela acha que deve 
fazer essa operação sozinha”. “Ok, me dá um tempo. Eu vou 
conversar com a Samsung e retorno a você”. Falou: “Julio”, 
o Fernando dizendo para mim: “Atenção em dois aspectos. 
Primeiro, o preço, ele tem que ser muito similar ao preço da 
primeira sonda. Mas realmente mandatório é o prazo de 
prazo de entrega da sonda, porque nós temos urgência, nós 
ganhamos, temos o empreendimento no Golfo do México e 
nós temos multa caso a gente não performe no prazo 
previsto. Então, esses dois pontos são primordiais”. Muito 
bom. Conversei com a Samsung e disse: “Olha, existe outra 
oportunidade, dentro dessas condições”. A Samsung disse: 
“Olha, Julio”, o momento foi de euforia, porque a Samsung 
estava diretamente com a Petrobras afastada de fornecer já 
há algum tempo, e ela disse: “Olha, nós vamos fazer o 
máximo para atender. Quanto ao prazo de entrega, o 
mercado está extremamente aquecido. Então, nós 
precisaríamos que a Petrobras garantisse, através de um slot 
de prazo, que nós fecharíamos já esses slot...” 
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O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – A Sonda nº 
1.766. Essa daí eu me lembrei, doutor. Não precisei 
consultar. Mil, setecentos e sessenta e seis. Então, nós 
vamos bloquear essa reserva para a Petrobras. Mas para 
mim poder fazer isso, porque eles podiam bloquear e 
amanhã a Petrobras simplesmente diz: “Olha, não quero 
mais. Paciência e tal”, e ele talvez tivesse perdido uma 
oportunidade no mercado internacional. Então, ela pediu 
U$ 10 milhões como garantia, dessa garantia desse prazo de 
entrega que ela estava oferecendo. 
 
O Sr. Procurador da República- Isso foi quando, mais ou 
menos, que o Fernando procurou o senhor, nessa 
oportunidade? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Isso foi 
aproximadamente seis meses depois do... Depois do 
fechamento da primeira sonda. 
 
O Sr. Procurador da República- Certo. E foi acertado? 
Como é que foi as tratativas (00:19:20 - Inaudível)? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Foi bom. Foi 
até um pouquinho mais rápido, porque já havia o exemplo 
da primeira. Então, a discussão técnica, ela foi muito mais 
breve do que foi a primeira. Segundo, não havia a 
ingerência da Mitsui e, portanto, não houve uma discussão 
sobre a sociedade entre Mitsui e Petrobras, de maneira que 
foi uma negociação que foi mais fácil. Acabou a primeira 
sonda que foi 586 milhões, e a segunda sonda 616 milhões. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Disse: “Olha, 
Fernando, aparentemente, não obstante eu reconhecer que a 
Samsung tem algumas vantagens, mas aparentemente me 
parece um valor alto, que eu não achei na primeira, mas na 
segunda estou achando um pouco alto. E acabamos fazendo 
um pacote onde eu, do meu lado, conversei com a Samsung 
e consegui aumentar um pouco a comissão da primeira 
sonda, ajustando na segunda. Então, ficou uma comissão da 
Samsung para a minha empresa de U$ 53 milhões, sendo 
U$ 13 milhões quando da entrega da sonda, das duas 
sondas, e o Fernando, nós fizemos um fechamento entre a 
primeira e a segunda de U$ 35 milhões. 
 
O Sr. Procurador da República- Então, dos U$ 53 
milhões, o senhor repassaria U$ 35 milhões? 
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O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Trinta e cinco. 
 
O Sr. Procurador da República- Para o Fernando Soares? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Exatamente. 
 
O Sr. Procurador da República- Ele em algum momento 
disse que esses valores de U$ 35 milhões facilitaria a 
aprovação, que com esses valores a sonda seria aprovada? 
Ele comentou com o senhor isso? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Não. Ele me 
disse o seguinte: “Julio, com esses valores que estamos 
acertando”, porque da primeira não tinha mais o que 
conversar, estávamos falando já na segunda. 
 
(...) 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Entendi. Mas o 
valor dessas comissões o senhor sempre recebia fora do 
país? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não. Nunca 
recebi nada fora do país. O único que eu recebi fora do 
país foi da Samsung.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Nesse caso aqui 
das sondas? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Das sondas.  
 
(...) 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor, em 
algum momento, o senhor forçou levar um vice-presidente 
da Samsung ao Cerveró com o objetivo de demonstrar 
prestígio na Diretoria Internacional? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não. Era 
necessária a dele para que a gente pudesse iniciar as 
negociações. Eu era um representante. A minha missão, 
conforme eu falei, era coordenar as operações dentro da 
coordenação era chamar as pessoas que tivessem poder 
de decisão para que comparecessem a uma reunião para 
tomar as decisões. E assim eu fiz. E assim veio o vice-
presidente. Porém, sem nenhuma pressão. 
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O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Sabe o 
nome do vice-presidente? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Harrys Lee.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Depois disso, o 
senhor já respondeu então, houve a facilidade na tratativa 
do aumento das comissões ou não? Voltando aqui para a 
questão da sonda. A sr. mencionou que começou com 15 
milhões. O senhor chegou com esse valor primeiramente 
negociado com o Fernando Soares: “Oh, já está negociado, 
é 15 milhões”. E aí ele pediu 15 milhões pro senhor, não foi 
isso? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Isso. (...)”. 
 
 

Além disso, o próprio delator FERNANDO SOARES, 
em seu depoimento, chegou a asseverar que os representantes das empresas 
estrangeiras, dentre eles a Samsung e a Mitsui, sabiam da suposta 
destinação ilícita dos recursos recebidos por JÚLIO CAMARGO no 
exterior, senão vejamos: 
 

 
“O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Exatamente. 
Cada pagamento que ele recebia tinha um percentual que 
deveria ser repassado, ou melhor, cada pagamento que a 
Samsung recebia havia um percentual que deveria ser 
repassado pra gente. Então era assim, por pagamento. Ele 
recebeu, porque quando a Petrobras assina um contrato 
desse, ela faz um cronograma de pagamento. Cada etapa da 
construção que é atingida, a Petrobras paga. Então a gente 
recebia daí, de cada pagamento.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Então você tinha 
uma porcentagem sobre cada pagamento até o final até 
completar os 100%.  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Exatamente. 
(...) 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – A relação do Júlio 
Camargo com a Samsung. Isso é um negócio que está um 
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pouco confuso, pelo menos pra mim. Inicialmente ele 
ligado à Mitsui. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Ele nunca com 
a Samsung. A relação do Júlio foi Mitsui. Quem trouxe a 
Samsung foi a Mitsui. Quem tinha força junto à Samsung 
era a Mitsui. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor sabe 
dizer, que essa confusão Samsung, Mitsui, quem pagava as 
comissões? Era a Samsung ou a Mitsui? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Que eu saiba 
era a Samsung. Ele me apresentava um contrato dele com a 
Samsung. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Isso que eu ia te 
perguntar. Então você pagava via Júlio e depois o Júlio 
repassava, não é? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Hum, hum.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – A Samsung e/ou 
a Mitsui sabia que esse dinheiro seria repassado a 
agentes públicos.  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Eu acredito 
que de alguma forma sim.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ele emitia nota 
para recebimento dessas comissões? O senhor sabe 
dizer se o Júlio emitia nota contra as empresas pra 
receber as comissões? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Ele deve ter 
emitido em voice, porque ele recebia lá fora, pelo que eu 
sei. (...)” 

 
 

Diante do exposto, fica devidamente comprovada a 
imprescindibilidade da oitiva dos representantes das referidas empresas 
– tidas como centrais e como a fonte do numerário supostamente inserido na 
prática dos crimes de corrupção ativa e passiva -, pois se trata de 
esclarecimentos imprescindíveis sobre a própria entabulação da destinação 
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de parte do numerário que, segundo os delatores e a acusação, teria chegado, 
fantasiosamente, ao ora defendente. 

 
A importância das oitivas é tamanha que, sem elas, não há 

como compreender de formar adequada a origem do suposto esquema 
criminoso que deu origem à imputação em desfavor do defendente. 

 
Sobre o requerimento de expedição de ofício à Câmara dos 

Deputados para requisição do depoimento prestado na CPI Petrobras pelo 
Presidente da Mitsui, esta defesa informa, com amparo nos princípios da 
boa-fé e da lealdade processual, que encontrou as referidas declarações no 
seguinte link: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-
legislatura/cpi-petrobras/documentos/notas-taquigraficas/nt050815-ptr.  
 
 
F.2) DA NECESSIDADE DE JUNTADA DO CELULAR DE 
FERNANDO SOARES 
 
   Esta defesa também requereu “seja fornecido o celular de 
Fernando Antônio Falcão Soares, mencionado pelo colaborador em 
audiência havida no dia 01/08/2016”, sob o argumento de que FERNANDO 
SOARES teria supostamente trocado mensagens com o ora defendente. O 
delator comprometeu-se, aliás, a fornecer tal celular à defesa técnica. 
Confira-se: 
 

“(...) O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – 
Fique à vontade. Mas vamos fazer o seguinte, doutor, você 
vai mostrar o vídeo e depois fazer as perguntas, tá? Não no 
meio ali. 
 
 Exibição do vídeo (Alguns pontos inaudíveis) 
 
 “Tem alguma coisa que o senhor, que assim, a nossa maior 
dificuldade o senhor sabe, não é? A gente tem que provar 
que de alguma forma, alguma coisa que o senhor pode e 
ache que pode comprovar essas entregas?” “É isso que eu 
estou tentando ver se consigo resgatar, porque os meus 
celulares determinado eu tive que trocar, essa coisa toda, e 
quando começou essa história de Operação Lava Jato, essa 
coisa toda, aí eu me desfiz de muita coisa. Então eu estou 
tentando ver como é que eu consigo resgatar. Eu falei até 
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ao Marcelo, eu falo, que é até possível que eu consiga 
encontrar o último celular que eu trocava mensagens com 
ele, mas que nesse momento aí com certeza eu já não me 
comunicava com ele pelo ICAR...” 
 
 O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – É só 
isso, doutor?  
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Da minha parte é 
só esse. Apesar que tem outro trecho que é muito bom 
também.  
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Doutor, 
pode fazer as perguntas. 
 
 O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – A minha pergunta 
é: o senhor achou o celular? O sr. achou mais algum 
elemento de prova, alguma coisa, mais algum não, 
algum elemento de prova? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Eu encontrei um 
celular. 
 
 O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – E cadê o celular? 
  
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Entreguei ao 
Ministério Público.  
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – E apareceu alguma 
coisa? Porque a acusação até agora não entregou nada? 
 
 O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Não sei.  
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Doutor, 
os comentários sobre a acusação. ” 
 
 

   Desse modo, considerando o dever de colaborar do 
referido delator, bem como a notícia de que teria encontrado tal celular e 
fornecido às autoridades públicas, requereu-se a disponibilização de tal 
material à defesa técnica, para exercício do contraditório diferido mediante 
perícia inclusive. 
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   Este Juízo Federal entendeu, na decisão de 12/12/2018, 
que “sendo Eduardo Cunha um dos interlocutores das mensagens, o acesso 
às eventuais mensagens prescinde do fornecimento do celular de Fernando 
Soares. Além disso, não foi devidamente esclarecida a relevância do acesso 
ao referido celular, sendo mera especulação da Defesa o pedido”.   
 
   Entretanto, é fora de dúvida que a aludida prova tem 
elevadíssima pertinência para o processo, pois o acesso ao celular de 
FERNANDO SOARES teria o condão de comprovar (ou desmentir) as 
alegações infundadas do delator. Não se trata aqui de mera especulação ou 
inconformismo da parte, pois o celular foi, inclusive, entregue ao Ministério 
Público e, desde então, a defesa não teve acesso a esse elemento.  
 
   Também se mostra estapafúrdia a alegação de que, como 
EDUARDO CUNHA seria um dos interlocutores das mensagens, o acesso 
ao conteúdo delas dispensaria o fornecimento do celular de FERNANDO 
SOARES. Ora, se o defendente busca exatamente confirmar a NÃO 
existência dessas mensagens – para comprovar mais uma vez a sua inocência 
– como se poderia dispensar a perícia do celular do interlocutor que alega a 
suposta ocorrência delas? Nesse sentido, é absolutamente imprescindível que 
seja esclarecido onde se encontra esse aparelho celular e seja realizada a 
perícia técnica, para que, ao final, fique clara a inocorrência dessa troca de 
mensagens entre os alegados interlocutores.  
 
 
F.3) DA OITIVA DE ROBERTO CHAGAS E DE ROBERTO SERUR 
 
   Ainda nos termos do art. 402 do CPP, o defendente 
“requereu a oitiva de seus chefes de segurança Roberto Chagas e Roberto 
Serur, a fim de que esclareçam se o requerente estava ou não no local 
apontado pelos colaboradores Julio Camargo e Fernando Soares como o da 
reunião havida no dia 18 de setembro de 2011”.  
 
   Por sua vez, este Juízo houve por bem considerar que “já 
há acervo probatório considerável a respeito de tais fatos. A reunião foi 
apontada pelo MPF já em sua denúncia. Assim, questões probatórias a seu 
respeito deveriam ter sido requeridas na resposta à acusação, sob pena de 
serem intempestivas. Assim, por não ser prova própria do art. 402 do CPP, 
indefiro o requerido”.   
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   Em relação a essas diligências, cabe esclarecer alguns 
pontos importantes. Na ótica acusatória, teria supostamente ocorrido uma 
reunião, no Rio de Janeiro, em 18 de setembro de 2011, a qual foi relatada 
no bojo da instrução, de forma desencontrada, pelos colaboradores 
FERNANDO SOARES e JÚLIO CAMARGO, e teria contado com a 
presença dos dois delatores e do ora defendente. Vejam-se os depoimentos: 
 
 

“O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – E aí tive com 
o... Pedi ao Fernando, então, que marcasse uma... Uma 
reunião com Eduardo Cunha. E ele marcou, então. Voltou 
a mim, e disse: “Olha, Júlio, o Eduardo vai conversar com 
você”. E marcamos em um domingo, no Rio de Janeiro, 
num edifício que chama-se Leblon Empresarial, na Rua 
Afrânio de Melo. E marcou às dezoito horas ou dezoito e 
trinta horas, e nós nos encontraríamos na porta do edifício. 
Eu me dirigi ao Rio de Janeiro, sai de São Paulo, um avião 
de minha propriedade na época, prefixo PT-EVG. Eu havia, 
no primeiro depoimento, dizia que era o prefixo XIBE, mas 
depois verificando, até entreguei a Procuradoria o plano de 
voo, conversei com os comandantes, e verifiquei que havia 
ido no PT-EVG, onde tem horário de saída e horário de 
chegada no Rio. 
 
O Sr. Procurador da República - Você se recorda que 
horário que era? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Eu devo ter 
chegado no Rio antes das seis horas. 
 
O Sr. Procurador da República - E retornando? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – E retornei 
depois dessa reunião. Começou mais ou menos sete horas 
da noite, e foi uma reunião de uma hora, uma hora e meia. 
De maneira que eu devo ter decolado do Rio, vinte e uma 
horas, vinte e uma horas e pouco. 
 
O Sr. Procurador da República - Era comum o senhor ir 
ao Rio aos domingos? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Nunca fui. Eu 
nunca fui. 
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O Sr. Procurador da República - Certo. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Não me recordo 
de ter ido. E a minha... A minha sistemática era ir ao Rio de 
Janeiro geralmente às terças-feiras, variava muito também, 
mas normalmente ia às terças, voltava às quintas. 
 
O Sr. Procurador da República - Você tinha escritório lá 
também, não é? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Tinha escritório 
lá, na rua da Assembleia. Então, eu ia na terça e voltava na 
quinta. E no final de semana, como a minha família é aqui 
de São Paulo, eu normalmente permanecia em São Paulo. 
 
O Sr. Procurador da República - Certo. Nesse caso foi 
num domingo. E como que o senhor foi até o Edifício Rio 
Leblon? (01:03:08 - Inaudível) 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Eu fui... Eu fui 
com um veículo, um outro Camery, com um outro 
motorista, chama João Carlos, apelido Joca, que me 
apanhou no aeroporto e me levou até... Até esse edifício. 
Chegando lá, não vi ninguém na porta, edifício fechado. 
Liguei ao Fernando Soares, que atendeu e: “Fernando, já 
cheguei”. Falou: “Julio, nós também já estamos indo para 
aí. E devemos chegar nuns uns vinte minutos”. Realmente 
nesse prazo eles chegaram. O deputado Eduardo Cunha, 
junto com o Fernando, no carro do Fernando, que eu havia 
citado também que era uma Toyota, mas depois verifiquei 
que era uma Land Rover. Eu desci do meu carro, me 
aproximei da garagem, que era a entrada... Como a entrada 
principal estava fechada, entrei pela garagem, pelo edifício 
garagem que fica anexo ao prédio, e por onde é a entrada de 
serviço do prédio. Cumprimentei o deputado, cumprimentei 
o Fernando, e entramos juntos e subimos no elevador 
juntos. E fomos para uma sala, diria uma sala média, 
conjunto médio, vamos dizer assim, onde tivemos essa 
conversa. 
 
O Sr. Procurador da República - O senhor disse que era 
um domingo e estava fechado. Como que os senhores 
conseguiram entrar no edifício? 
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O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Existia lá um 
porteiro, acho que de... Um porteiro de... Estava de plantão, 
e que abriu a porta de serviço. Porém, que abriu a porta do 
escritório foi o próprio Fernando. 
 
O Sr. Procurador da República - Certo. E o que 
aconteceu na reunião? O senhor podia narrar? Só estavam 
os três, não é? Isso? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Só estavam nós 
três. 
 
O Sr. Procurador da República – O senhor, Eduardo 
Cunha e o Fernando Soares. 

 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – É. Eu tinha 
combinado com o Júlio que quando, essa reunião iria ser 
por volta de 19 horas, eu tinha combinado com o Júlio que 
quando ele aterrissasse, ele estava vindo de São Paulo, no 
Rio, ele me avisaria e eu estaria me deslocando pra lá. Aí 
eu peguei o deputado na casa dele, fomos juntos no meu 
carro.  
 
O Sr. Procurador da República – Qual que foi o carro que 
o senhor foi? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Eu tinha uma 
Range Rover preta, a placa é IZ 8877. Chegando lá o Júlio 
já estava esperando lá na porta. Eu parei o carro ao lado no 
estacionamento do Rio Design, ali no Leblon, e a gente 
subiu. Fez a reunião. 
 
O Sr. Procurador da República – O senhor tinha chave 
desse escritório? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Não, eu não 
tinha chave, ele deixou a chave comigo por causa dessa 
reunião. 
 
O Sr. Procurador da República – E aí como é que foi a 
reunião? Subiram, chegou lá... 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Subiram, 
chegou lá, foi uma reunião tranquila, aonde o Júlio fez as 
explicações dele, do problema que estava havendo, não sei 
o quê, houve uma divergência de valores, porque pelas 



   

149 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

minhas contas o Júlio devia ainda 16 milhões, pelas contas 
do Júlio ele devia 12 milhões. E aí depois de muita 
discussão ali ele disse que naquele momento ele só poderia 
pagar 10 milhões que ele pagaria naquele momento e ele 
estava entrando com uma ação ou já estava entrando com 
essa ação contra a Samsung na Corte de Londres e ele 
recebendo, ele ganhando essa ação e recebendo, ele pagaria 
o valor remanescente, o restante. 
 
O Sr. Procurador da República – Certo. E ai vocês, o 
senhor e o deputado aceitaram? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Aceitamos. Aí, 
quer dizer, num primeiro momento, o Júlio sempre com 
aquele jeito dele, ele queria pagar inicialmente a parte do 
deputado... 
 
O Sr. Procurador da República – Que o senhor disse pra 
ele que o deputado tinha metade pra receber... 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Exatamente, 
exatamente, tinha metade pra receber. Ele queria pagar a 
parte do deputado e depois ele acertaria comigo. E aí eu não 
aceitei. E o deputado também se manifestou dizendo que 
não era esse o acordo, que ele tinha que resolver as duas 
partes, e aí ele queria também que num primeiro momento 
que eu emitisse notas das minhas empresas pra receber e daí 
repassar. Eu disse: “Cara, não tenho como fazer isso. 
Primeiro que eu nunca fiz isso e o valor é muito alto pra eu 
ficar sacando esses valores, eu não tenho como”. Aí ficou 
acertado que ele iria encontrar uma forma de entregar parte 
do deputado em espécie e a minha, sim, seria através de 
emissão de notas fiscais de prestação de serviços das 
minhas empresas.  
 
O Sr. Procurador da República – E aí ficou acertado 
então 10 milhões de dólares? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – 10 milhões de 
dólares. 
 
O Sr. Procurador da República – 5 para o senhor e 5 pro 
deputado? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Exatamente. ”  
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   Como se vê, os delatores afirmam categoricamente que, 
na referida reunião, houve o acerto do montante que seria pago a título de 
vantagem indevida, o que, sem sombra de dúvida, é de assaz relevância 
para a versão acusatória – e, com efeito, para o exercício da ampla 
defesa e do contraditório. 
 
   À época do fantasioso encontro, EDUARDO CUNHA 
exercia a notável condição de Deputado Federal. O ora defendente, aliás, já 
havia sofrido nada menos que dois assaltos44. O segundo atentado, a 
propósito, tornou de conhecimento público o fato de que o ora defendente 
jamais se locomovia desacompanhado de uma equipe de segurança e andava 
sempre de carro blindado. 
 
   Nesse contexto, com o objetivo de provar que 
EDUARDO COSENTINO DA CUNHA estava em local diverso no dia da 
referida reunião mencionada pelos delatores, requereu-se a oitiva dos chefes 
da equipe de segurança que trabalhava com o ora defendente à época dos 
fatos alegados.  
 
   Sabe-se que a suposta reunião foi narrada com “inúmeros 
detalhes” pelo Parquet em sua inicial acusatória. Apesar disso, os 
requerimentos das referidas oitivas não podem ser considerados 
intempestivos por não terem sido apresentados na resposta à denúncia, haja 
vista que em seu interrogatório, ocorrido no dia 31/10/2018, o ora defendente 
afirmou categoricamente que não esteve com o Senhor JÚLIO CAMARGO 
no ano de 2011, quando supostamente teria ocorrido a reunião sobre o acerto 
do montante que seria pago a título de vantagem indevida. Observe-se: 
 

“Defesa Eduardo Cunha: - Bom, agora vamos para 
aquela suposta, alegada, reunião que o Fernando 
Baiano disse que teria havido no Leblon. Ele disse que 
teria ido no carro, o senhor teria ido no carro dele. O 
senhor saía em carro de terceiros? 
 
Eduardo Cunha: - Jamais. Primeiro lugar eu tinha 
equipe de segurança que trabalhava comigo, policiais 
militares, inclusive eu tive que levantar isso depois, tenho 
a figura de quem está responsável pela minha segurança no 

                                                            
44 Informações disponíveis em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0310200006.htm Acesso: 
06/09/2018 e em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/01/eduardo-cunha-afirma-que-sofreu-
tentativa-deassalto-no-rio.html Acesso: 06/9/2018. 
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dia, que era o Sargento Roberto Siru e eu não... Sargento 
Roberto Siru, sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 
Eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, eu não saía 
nem só, eu saía com motorista, policial, carro blindado 
e com escolta. Não só pela notoriedade como também já 
tinha sido vítima de pelo menos uns três assaltos com 
vítima entre segurança, eu tenho vítima de segurança 
em assalto sofrido por mim em período de noite. Então 
basicamente não haveria hipótese eu sair em carro de 
terceiros, essa hipótese ela é fantasiosa. Mas mesmo 
admitindo que eu tivesse saído em carro de terceiro, 
jamais eu sairia sem os seguranças. O próprio Baiano 
no depoimento dele, ele fala que eu andava com 
seguranças, mas que não viu seguranças naquele dia.  
 
E aí vem um detalhe, que desmascara completamente a 
alegação dele, primeiro lugar a prova que ele faz é do carro 
dele no estacionamento do shopping, aquilo ali é Rio 
Design no Leblon, é um shopping movimentado, que no 
domingo é bastante movimentado, o qual eu frequento, eu 
conheço o shopping. Do lado do estacionamento tem uma 
churrascaria bastante conhecida, ou seja, é bem 
movimentado. Então não havia hipótese de eu chegar em 
uma churrascaria daquela ali, em um estacionamento que é 
ao lado da churrascaria e não ser reconhecido pela 
notoriedade que eu tinha. Então não tem testemunha da 
minha presença, o carro que ele apresentou o recibo é o 
carro dele, não é o meu carro. Em segundo lugar nós 
pedimos isso, não há uma chamada telefônica minha, nem 
dos telefones celulares nem do nextel que tenha sido gerada 
no Leblon naquele dia, não é só no horário da reunião não, 
durante o dia inteiro e nem depois, todas as minhas 
chamadas são geradas da Barra da Tijuca que é minha 
residência. E mais, se eu tivesse saído no carro dele eu 
teria... Eu me comunicava com meus seguranças pelo 
nextel, porque eu tinha um grupo grande do nextel, o 
que eu fazia quando chegavam as equipes de segurança 
que não era uma, porque... 
 
Defesa Eduardo Cunha: - Sobre a segurança, o senhor 
tinha uma planilha de controle? 
 
Eduardo Cunha: - A segurança tinha uma planilha de 
controle para me cobrar, era bico. Assim que eu 
identifiquei o Roberto Siru e que no dia que ele chegou no 
dia foi uma equipe que trabalhou, que ele chegou na minha 
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residência às 18:00 foi embora às 24:00 e eu não saí da 
residência. Então esse eu dispensei ele a meia-noite. 
 
Defesa Eduardo Cunha: - O senhor saiu de casa naquela 
noite? 
 
Eduardo Cunha: - Não saí naquela noite, inclusive o 
próprio relatório dele diz isso, ele chegou às 18:00 e eu 
não saí entre 18:00, 17:00 e não saí até as 24:00 e 
dispensei ele. Só se eu dispensei ele e saí depois de 24:00 
porque a reunião, pelo que me consta, está entre 19:00 e 
21:00. Então eu para poder sair eu avisaria ele pelo nextel, 
ele estaria com o nextel. Se eu fosse para um local de uma 
reunião que ele estivesse, eu quando saía do local antes de 
descer eu avisava ele pelo nextel para ele se posicionar, ele 
ou qualquer equipe que estivesse lá. Então não haveria 
hipótese de não ter tido uma chamada de nextel, mesmo que 
admitisse a hipótese, que não é verdadeira, que eu fui no 
carro do Baiano eu não iria sem os seguranças e teria que 
ter um contato, como que ele ia saber, ele ia parar o carro 
ali, ele não ia parar no estacionamento, ia ficar em um local 
próximo, eu tinha que avisar que estava saindo para ele 
poder me acompanhar. Da mesma forma em casa, estou 
saindo, se prepara. Quando eu estou dentro de casa e ele 
está na rua: “Vou sair agora.”, ele se prepara para minha 
saída.”, é assim que a gente se relacionava pelo contatos de 
nextel. E o meu nextel não tem uma chamada fora gerada 
da Barra da Tijuca, então ele não tem nenhuma prova 
objetiva que eu estava fora do reduto da minha residência 
da Barra da Tijuca. O carro era dele, ele não tem uma 
testemunha que eu estava na reunião, a reunião é entre Júlio 
Camargo e ele, não há um testemunho que eu estava na 
reunião, não há um testemunho que eu fui naquele local. O 
meu eleitorado é um eleitorado humilde, basicamente 
voltado para os funcionários ali do shopping, do 
estacionamento, ia ser muito pouco provável que não ia 
ter ninguém que não ia me reconhecer ali, que não me 
reconhecesse. Então não há hipótese de eu ter ido 
naquele local. ” 

    
  
   Ante o exposto acima, é evidente que a questão da equipe 
de segurança de EDUARDO CUNHA foi suscitada na fase de instrução do 
processo (no interrogatório ocorrido em 31/10/2018, portanto, posterior ao 
período de recebimento da denúncia e resposta à denúncia), de modo que é 
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devida a realização de novas diligências com vistas a dirimir as controvérsias 
em relação à suposta presença do ora defendente na reunião que, em tese, 
seria o único elemento acusatório que o “posicionaria” no contexto 
criminoso. 
 
   Aliás, cumpre ressaltar que o requerimento das oitivas é 
prova própria do art. 402 do CPP, pois, conforme a instrução foi 
avançando, foram surgindo novos questionamentos acerca da veracidade da 
alegação de que EDUARDO CUNHA teria realmente participado da reunião 
no prédio “Leblon Empresarial”, no intuito de ajustar hipotéticos 
pagamentos de propina.  
   
   Em resumo, os testemunhos dos Senhores ROBERTO 
CHAGAS e ROBERTO SERUR podem esclarecer que EDUARDO 
CUNHA nunca participou da mencionada reunião, desmantelando, por 
completo, as delações falaciosas dos colaboradores premiados. Tal 
requerimento é tão relevante que pode inclusive levar à absolvição do 
defendente!!!  
 

Excelência, suprimir do acusado o direito de produzir 
provas cabais, que dizem respeito – diretamente – a ponto fulcral da 
denúncia, isto é, a imaginosa reunião em que o defendente teria, em tese, 
solicitado vantagem indevida, constitui nítido cerceamento de defesa. Até 
mesmo porque são as únicas pessoas, a despeito da versão mentirosa dos 
colaboradores, que podem esclarecer os fatos.  
 
F.4) DO PEDIDO DE PERÍCIA RELACIONADO AOS 
REQUERIMENTOS 114/2011 – CCFC E 115/2011 - CCFC 
 
 

Pois bem. A defesa quer mostrar documentos a este juízo 
que “falam por si só” (fl. 21 das alegações finais ministeriais): 
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Tal imagem representa um documento cujos metadados 
foram modificados por um usuário mediano, com o fim de se demonstrar a 
imprestabilidade da prova à Vossa Excelência. 

 
Confira-se, agora, Excelência, outro documento que nem 

data de criação terá: 
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É evidente, Excelência, que a defesa faz referência à 

afirmação constante das alegações finais ministeriais, às fls. 21-22, em que 
o MPF reproduz um print dos “metadados” dos arquivos e assevera que “os 
documentos analisados falam por si só”45; que corroboraram “os relatos dos 
colaboradores sobre o caso”. Datissima maxima venia, as afirmações não 
podem ser sérias.  

 
Alterar as propriedades de qualquer arquivo não exige 

nada mais do que clicar nas propriedades do arquivo e digitar o que quiser, 
até mesmo com alteração do campo da data de criação/modificação do 
arquivo. A defesa chega a desconhecer um método tão inseguro de se tentar 
provar a autoria de um arquivo. 

                                                            
45 Para que não se diga que há descontextualização, por parte da defesa: “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: (...)” (fl. 21, grifos no original). 
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Com relação ao ponto de o ora defendente supostamente 

constar como “autor da versão em “.pdf dos documentos”, os quais, se 
analisados, falariam “por si só”, a defesa, com o fim de evitar tautologia, faz 
remissão às considerações iniciais deste subtópico. 

 
De todo modo, com relação aos metadados, no campo 

“autor”, do documento em formato word (.doc), a defesa reproduzirá um 
documento criado nesse instante, também com o fim meramente 
demonstrativo: 

 

 
 
 
Aliás, a defesa trouxe (petição do evento nº 378) que o 

depoimento de Luiz Fernando Eira, testemunha compromissada de acusação, 
afirmou ser possível saber em que computador(es) foram elaborados os 
requerimentos em questão. Tal prova simplesmente demonstraria que não 
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foi em um computador do defendente. Prova absolutamente pertinente e 
relevante que, entretanto, foi indeferida. 

 

Noutro giro, a defesa consultou assistente técnico-pericial 
sobre a relevância da prova que pretendia produzir. O experto apontou nada 
menos do que 17 (dezessete) graves inconsistências técnicas – concluindo 
pela necessidade de exame no ambiente computacional da Câmara: 

 
“ (...) 1. Conforme se pode verificar pelas IMPROPRIEDADES 
reportadas no presente documento, os trabalhos de busca e 
apreensão realizados (preservação das evidências originais, coleta, 
guarda e cadeia de custódia) estão repletos de falhas e desacordos 
às normas vigentes e boas práticas adotadas para procedimentos 
dessa natureza;  
“2. Em adendo, as rasas evidências e análises apresentadas não 
permitem seja formado quadro técnico consolidado sobre a 
entrada, processamento e saída de informações nos sistemas de 
informação da Câmara dos Deputados, em particular o “SILEG” e 
seu módulo “Sistema Autenticador de Proposições”; 
3. De forma geral, todo o cenário técnico apresentado foi feito de 
trás para frente (visualização de peças .pdf publicadas no sítio 
internet e, supostamente, com metadados herdados de arquivos 
.doc), não tendo sido abordadas, de forma objetiva e tecnicamente 
adequada, questões como a própria origem dos arquivos 
originais. 
 
 
“Dessa forma, diante de todo o exposto, RECOMENDA-SE que 
seja reiterada a solicitação para realização de PERÍCIA JUDICIAL 
no ambiente computacional da Câmara dos Deputados, tendo como 
pontos técnicos contraditórios, no mínimo, os que seguem:  
 
1. Seja examinado o ambiente computacional da Câmara dos 

Deputados de forma a evidenciar a forma, localização, 
métodos, procedimentos e trilhas de auditoria envolvidos com 
a produção e armazenamento de arquivos compartilháveis; 
 

2. Seja examinado o sistema de informação “SILEG”, bem como 
seus módulos componentes – com destaque para o ‘Sistema de 
Autenticação de Proposições’, em suas arquiteturas de acesso, 
processamento, armazenamento, código de programação e 
trilhas de auditoria sobre alterações e versões desenvolvidas e 
disponibilizadas.  
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3. Os procedimentos periciais deverão ter por norte, no mínimo, a 
norma publicada pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT NBR ISO/IEC 27037 – Tecnologia da 
informação – Técnicas de segurança – Diretrizes para 
identificação, coleta, aquisição e preservação da evidência 
digital.” 

 
Pois bem.  
 
De início, impende lembrar que o Ministério Público 

Federal arrolou como testemunha o Sr. LUIZ ANTÔNIO SOUZA DE EIRA, 
ex-diretor do Centro de Informática da Câmara dos Deputados, tendo sido 
realizada sua oitiva em 28/07/2016.  
 
   Ao ser questionado pela defesa e pelo Juízo acerca dos 
computadores que geraram e gravaram os arquivos dos requerimentos n.  114 
e 115 de 2011 em formato word, esta foi a resposta da testemunha: 
 

“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Vou perguntar 
de novo se o senhor responder mais objetivo fica à vontade. 
Então o senhor não sabe dizer em qual computador ele foi 
gerado tampouco qual ele foi salvo? 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Eu, Luiz 
Antonio Souza da Eira, não sei. Pode haver algum login na 
Câmara dos Deputados que traga essa informação, sim, mas 
a informática e o diretor da informática não usam esses 
logins, eles são arquivados... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Mas essa resposta 
do senhor foi muito bem. Então pode haver, essa 
informação pode estar dentro da Câmara dos Deputados. 
Uma eventual perícia (Falas simultâneas), deixe eu 
formular a minha pergunta, porque está bem objetiva. Uma 
eventual... O senhor acabou de dizer que as informações 
estão lá na Câmara, então... 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Dá 
licença um pouquinho. O senhor pode me corrigir, fica à 
vontade. A pergunta é bem objetiva. O que o doutor gostaria 
de saber é que o senhor falou tanto em metadados e aqui 
para a gente, a gente é leiga, a gente entende um pouco de 
Direito, é se lá na Câmara existe uma informação que o 
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senhor saiba ou não saiba, porque o senhor acabou de 
sugerir que pode existir... 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Pode 
existir. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Que uma 
perícia pode revelar qual o computador que foi produzido e 
salvo isso. O senhor só vai me responder: sim ou não.  
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – 
Excelência, me permitiria dizer o seguinte: pode haver isso 
em algum login? Se a pergunta é essa, pode? Pode.  
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – O senhor 
tem conhecimento da existência disso? 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Não, não 
tenho. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - A resposta então 
da pergunta feita pelo juiz é sim? É isso? 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Pode 
haver, mas não tenho conhecimento disso, mesmo porque, 
só para acrescentar, esses arquivos de logins, eles ficam lá. 
No dia a dia a informática não fica trabalhando nesse tipo 
de informação.  
(...) 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - O senhor sabe 
dizer, o senhor já disse que os computadores foram 
trocados. Mas o senhor sabe dizer a origem, o local onde 
esse requerimento foi criado no formato Word? 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Não, não 
sei.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Mas é possível 
obter essa informação junto à Câmara dos Deputados? 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Se é 
possível é como eu falei. Pode haver algum registro, a 
palavra certa é ‘pode’. Há algum registro, eu não saberia 
dizer.  
(...) 
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O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Outro 
aspecto que o doutor colocou aqui que eu gostaria de fazer 
um esclarecimento, essa questão que o senhor falou que 
“pode”. O senhor me corrija, por favor, pois estou falando 
aqui como leigo. Nós temos nessas estruturas, a gente 
chama de pontos. Aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto. 
É possível então, pelo que eu entendi, identificar do ponto 
físico se saiu da sala de audiências do Supremo Tribunal 
Federal a autenticação? Isso é possível. Isso o senhor disse 
que está lá guardado? 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Está lá 
guardado.  
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Isso o 
senhor tem certeza que existe? 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Tenho. 
Inclusive faz parte do... 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Agora, 
a criação do documento que o senhor não sabe? 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Não.  
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – É 
possível, mas o senhor não sabe se existe, é isso?  
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Exato.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Teria que oficiar 
lá para saber. 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – 
Exatamente. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Quer 
dizer, a autenticação ele tem certeza que existe. E a criação, 
pode existir ou não. ”  
 
 

Veja-se, portanto, que o depoimento de LUIZ ANTÔNIO 
EIRA, testemunha compromissada de acusação, afirmou ser possível saber 
em que computador (es) foram elaborados os requerimentos em questão. Tal 
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prova simplesmente demonstraria que não foi em um computador do 
defendente. Prova absolutamente pertinente e relevante. 

 
Como se observa, no curso da instrução processual, 

originou-se diligência relacionada a fatos e a circunstância diretamente 
ligados ao depoimento do Sr. LUIZ ANTÔNIO EIRA e ao cerne da acusação 
formulada pelo Parquet Federal, a saber, em qual computador foram criados 
e originalmente salvos os requerimentos n. 114/2011-CCFC e 115/2011-
CCFC (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).  

 

Dessa forma, a fim de complementar a instrução deste 
processo, com fulcro no art. 402 do Código de Processo Penal, requereu-se 
a expedição de ofício à Câmara dos Deputados, com o objetivo de questionar 
acerca da existência ou não da informação supramencionada, pugnando-se, 
desde já, em caso de resposta positiva, pela realização de perícia técnica para 
identificação em qual computador foram criados e armazenados os arquivos 
em formato “word” dos requerimentos n. 114/2011-CCFC e 115/2011-
CCFC. 

 
Por outro lado, a 13ª Vara Federal de Curitiba entendeu 

que, embora a testemunha LUIZ ANTÔNIO EIRA tenha feito menção aos 
requerimentos, “evidentemente não se trata de diligência cuja necessidade 
surgiu no decorrer da instrução. Não se trata, pois, de prova própria da fase 
do art. 402 do CPP. O requerimento é assim intempestivo. ” Além disso, não 
teria ficado esclarecida a relevância dos documentos solicitados.  

 
Pois bem. Faz-se necessária a demonstração dos motivos 

que justificam a pertinência do presente requerimento. 
 
Primeiramente, o requerimento não é intempestivo, eis que 

já havia sido formulado por ocasião da defesa prévia e, portanto, é 
tempestivo.  

 
Em segundo lugar, porque a prova solicitada é totalmente 

pertinente e relevante. Aliás, é difícil imaginar, diante da hipótese acusatória, 
uma prova tão pertinente e relevante. Senão vejamos. 
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No interrogatório do 31/10/2018, o Juiz Federal SÉRGIO 
MORO questionou o defendente acerca da origem dos arquivos dos 
requerimentos n.  114 e 115 de 2011: 

 
“Juiz Federal: - Perfeito. Consta aqui no processo, esse é 
objeto da acusação, que ela teria apresentado dois 
requerimentos, requerimento 115 2011 e requerimento 114 
na comissão de fiscalização financeira e controle da câmara 
dos deputados. Esses dois requerimentos, não fala 
amplamente dele na denúncia, tratam aí de apurações 
relacionadas ao Grupo Mitsui e o Senhor Júlio Camargo. O 
senhor teve conhecimento na época sobre esse 
requerimento? 
 
Eduardo Cunha: - Excelência, obviamente que eu vou 
dizer agora que eu não conheço os requerimentos porque já 
foi amplamente debatido. ” 
 

Em seguida, houve uma longa discussão acerca do fato de 
que o ora defendente supostamente seria o autor dos requerimentos 
mencionados. Leia-se: 

 
“Juiz Federal: - O senhor sabe me explicar por que esses 
requerimentos com arquivos que foram recuperados consta 
o senhor como autor desses requerimentos? 
 
Eduardo Cunha: - Eu não sou autor, é muito claro, 
inclusive o depoimento do Senhor Luiz Eira que era o 
chefe do CNIC que eu demiti. O Senhor Luiz Eira fala 
que antes de ser protocolado na câmara é tudo menos 
proposição. Ele usa essa expressão, é minuta, é qualquer 
coisa, mas não é proposição. Só passa a existir quando é 
protocolado e ele foi protocolado pela própria deputada 
Solange, pelo login dela, pelo assessor dela. Então não 
foi protocolado por mim, o que está se discutindo aí, o 
que se discutiu é os meta-dados da origem da confecção 
do requerimento, então... 
 
Juiz Federal: - Que aponta o senhor, não é? O senhor pode 
me explicar? 
 
Eduardo Cunha: - Excelência, eu vou explicar, já tentei 
fazer prova disso, mas antes eu quero dizer uma coisa bem 
clara. A prova objetiva que existe com relação a isso, na 
ação cautelar que foi feita naquele momento que é a 3885... 



   

163 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

Ela diz... Eu não estou com ela aqui para ler exata, mas ela 
diz... Deixa eu ver aqui. Ação cautelar que foi juntada nos 
autos da ação cautelar 3865, em que a Câmara dos 
Deputados responde aos quesitos, o quesito diz o seguinte: 
Certidão positiva ou negativa de que as datas e horas de 
criação dos arquivos originais em formato Doc dos 
requerimentos 114CFFC e 1152011CFFC corresponde a 
datas e horas em que o usuário Eduardo Cosentino da 
Cunha estava locado no sistema Active Diretório da 
Câmara dos Deputados. Resposta: certifico que foram 
identificados registros que atestam que o usuário Eduardo 
Cosentino da Cunha esteve logado no sistema Active 
Diretório da Câmara no dia 7/7/2011, não foram entretanto, 
identificado registros de login no horário entre 12:02 e 
12:05, ou seja, no horário de criação dos requerimentos 
a prova objetiva é que eu não estava logado. Isso está na 
ação cautelar, infelizmente na hora de formular a 
denúncia o Ministério Público ignorou essa parte e 
formulou como se eu estivesse... 
 
Juiz Federal: - O senhor tem alguma explicação para o seu 
nome constar lá como, vamos dizer, o autor da produção 
dos arquivos eletrônicos. 
Defesa de Eduardo Cunha: - Excelência. Pela ordem. É 
que da forma como foi feita a pergunta, é só um alerta para 
Vossa Excelência, que Vossa Excelência que é o 
destinatário da prova, então a defesa humildemente lhe 
alertar que a forma como Vossa Excelência faz a pergunta 
acaba por induzir e descumpre o 212, porque não é o autor 
e sim o meta dado do arquivo que deu origem a proposição. 
Só para... 
 
Juiz Federal: - O senhor sabe me explicar por que o seu 
nome consta como autor no meta dados da produção do 
arquivo eletrônico? 
 
Eduardo Cunha: - Bom, Excelência. Em primeiro lugar os 
logins da câmara dos deputados, eu procurei fazer prova 
disso, eles são delegados a seus assessores. Os meus 
assessores tinham delegação de utilização do meu login e a 
assessora Cláudia Medeiros, que depôs aqui como 
testemunha, a Cláudia Medeiros ela trabalhou além da 
liderança do PMDB ela trabalhou nas comissões e a 
localização dela era 2007 - Comissão de Constituição e 
Justiça, 2008 - Comissão de Constituição e Justiça, 2009 - 
Minas Energia, 2010 - Fiscalização Financeira e Controle, 
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2011 - Aviação e Transporte, 2012 - Aviação e Transporte, 
2013 - a liderança do PMDB. Ela usava autorizado por mim 
o meu login, então eu tenho a prova objetiva, que foi 
extraída da minha marcação de presença, que é outro 
equívoco que tem aqui o parlamentar quando ele entra na 
casa ele é identificado e a presença dele é marcada, então 
basta o parlamentar cruzar qualquer dependência da entrada 
da câmara que a presença dele é registrada. Só a presença 
de plenário, quando ele vai votar é que ele tem que colocar 
digital, então existe esse controle em todas as entradas da 
câmara para a gente ter o número da casa. Tanto que a gente 
tem o controle de deputados presentes na casa, que a gente 
só pode abrir uma sessão com deputados presente na casa 
no mínimo de 10 por cento do colégio. Então a medida que 
o deputado entra na casa tem a hora de presença, então o 
relatório que tem desse e de vários deputados que nós 
pedimos para juntar no processo tem o horário de presença 
e o horário que seu login foi acessado. Então no meu 
relatório no ano de 2011, tem 120 acessos do meu login 
feitos através da estação de trabalho Comissão de Aviação 
e Transporte, que foi admitido aqui pela Cláudia Medeiros 
como tendo sido por ela todo o acesso meu, na Comissão 
de Aviação e Transporte que era a lotação dela foi feito por 
ela. 
 
Juiz Federal: - Mas ela que fez esses requerimentos? 
 
Eduardo Cunha: - Não, eu quero só concluir para dizer 
para Vossa Excelência, responder Vossa Excelência. Dos 
120 acessos os quais foi feito o meu login, 102 dos 120 eu 
não estava presente na hora que ele foi acessado dentro da 
casa, sendo que 29 eu nem na casa fui e 73 eu cheguei na 
casa depois da hora que foi acessado o login. Isso é prova 
objetiva, isso não tem discussão, então a Cláudia Medeiros 
trabalhava não só para mim, como trabalhava para os 
deputados do PMDB, da bancada do Rio e do PMDB em 
geral, ela trabalhou para vários deputados, fazia relatório, 
parecer, requerimento. É muito possível que ela tenha feito 
esse requerimento a pedido da Deputada Solange. ” 

 
 
No contexto, pesa sob o ora defendente a gravíssima 

alegação de que ele teria, nas palavras do Ministério Público, “valendo-se do 
poder inerente ao seu cargo”, passado a pressionar pelo “reestabelecimento 
do pagamento das propinas por meio de dois requerimentos perante a 
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Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos 
Deputados. (...). Assim, o denunciado EDUARDO CUNHA elaborou os dois 
requerimentos, logado no sistema Active Directory da Câmara dos 
Deputados”. (fls. 46 e 47 da denúncia). 

 
A partir de uma análise dos autos instrutórios, é evidente o 

surgimento de controvérsias significativas relacionadas à origem desses 
requerimentos, devendo ser esclarecidas para o deslinde desta Ação, nos 
termos do art. 402 do CPP. Portanto, é plenamente tempestivo o pedido desta 
diligência complementar. 

 
Com efeito, a diligência solicitada surgiu de 

esclarecimentos realizados pelo juízo, a quem cabe, na oitiva de testemunha, 
perquirir pontos não esclarecidos. Ora, se o juízo, naquela ocasião, 
considerou relevante e pertinente o tema a ponto de indagar da testemunha, 
mostrar-se-ia contraditório, agora, que fosse negada tal prova à defesa. 

 
 A relevância é, pois, nítida e foi percebida pelo juízo ali 

presente. E, de fato, a pertinência da prova é quase que matemática, visto que 
permitiria confirmar, tecnicamente, em que computador foi realizado o 
requerimento e, portanto, provar a inocência de EDUARDO CUNHA.  

 
Com todas as vênias, afastado o equívoco da 

intempestividade do pedido da defesa, não há como negar a pertinência e a 
relevância de uma prova que surgiu diante de questionamento, pelo Juízo, a 
testemunha compromissada – que já exerceu as seguintes funções na Câmara 
dos Deputados: Diretor do Centro de Informática (por 6 anos), Diretor do 
Departamento de Comissões (Decom) e do Centro de Documentação e 
Informação – que, categoricamente, asseverou ser possível, mediante a 
expedição de ofício à Câmara dos Deputados, descobrir-se em qual 
computador foram elaborados os requerimentos.  

 
A referida testemunha de acusação compromissada é 

reputada, inclusive, como algoz do defendente; e, portanto, sem nenhum 
interesse em tecer qualquer afirmação favorável ao defendente: foi inquirida 
pelo juízo e disse ser tecnicamente possível descobrir em qual computador 
foram elaborados os requerimentos.  
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E que não haja engano: a imputação de que os referidos 
requerimentos são de autoria do ora defendente é feita de maneira incisiva 
não só na denúncia, mas nas alegações finais ministeriais. Leia-se: 
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Aliás, o próprio órgão acusador afirma – deveras em 
grosseiro equívoco sobre o ônus da prova no processo penal – que caberia à 
“defesa do acusado demonstrar materialmente” que não foi o ora defendente 
que elaborou os ditos requerimentos! E é exatamente o que a defesa 
pretende provar. 

 
Nesse cenário, aliás, a defesa consultou assistente técnico-

pericial sobre a relevância da prova. Além de apontar 17 (dezessete) graves 
inconsistências técnicas, o assistente concluiu pela necessidade de exame no 
ambiente computacional da Câmara: 
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“ (...) 1. Conforme se pode verificar pelas IMPROPRIEDADES 
reportadas no presente documento, os trabalhos de busca e 
apreensão realizados (preservação das evidências originais, coleta, 
guarda e cadeia de custódia) estão repletos de falhas e desacordos 
às normas vigentes e boas práticas adotadas para procedimentos 
dessa natureza;  
“2. Em adendo, as rasas evidências e análises apresentadas não 
permitem seja formado quadro técnico consolidado sobre a 
entrada, processamento e saída de informações nos sistemas de 
informação da Câmara dos Deputados, em particular o “SILEG” e 
seu módulo “Sistema Autenticador de Proposições”; 
3. De forma geral, todo o cenário técnico apresentado foi feito de 
trás para frente (visualização de peças .pdf publicadas no sítio 
internet e, supostamente, com metadados herdados de arquivos 
.doc), não tendo sido abordadas, de forma objetiva e tecnicamente 
adequada, questões como a própria origem dos arquivos 
originais. 
 
 
“Dessa forma, diante de todo o exposto, RECOMENDA-SE que 
seja reiterada a solicitação para realização de PERÍCIA JUDICIAL 
no ambiente computacional da Câmara dos Deputados, tendo como 
pontos técnicos contraditórios, no mínimo, os que seguem:  
 
4. Seja examinado o ambiente computacional da Câmara dos 

Deputados de forma a evidenciar a forma, localização, 
métodos, procedimentos e trilhas de auditoria envolvidos com 
a produção e armazenamento de arquivos compartilháveis; 
 

5. Seja examinado o sistema de informação “SILEG”, bem como 
seus módulos componentes – com destaque para o ‘Sistema de 
Autenticação de Proposições’, em suas arquiteturas de acesso, 
processamento, armazenamento, código de programação e 
trilhas de auditoria sobre alterações e versões desenvolvidas e 
disponibilizadas.  

 
6. Os procedimentos periciais deverão ter por norte, no mínimo, a 

norma publicada pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT NBR ISO/IEC 27037 – Tecnologia da 
informação – Técnicas de segurança – Diretrizes para 
identificação, coleta, aquisição e preservação da evidência 
digital.” 
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Aliás, é certo que a prova requerida pela defesa teria de 
ser realizada de forma mandatória, a vista do que determina o artigo 158 do 
Código de Processo Penal: 

 
“Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o 
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo 
a confissão do acusado” (destacou-se).  
 
 
Noutro giro, o próprio art. 564, III, “b” do Código de 

Processo Penal estipula como causa de nulidade a falta do exame de corpo 
de delito: 

 
“Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 
(...) 
III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: 
(...) 
b) o exame do corpo de delito nos crimes que deixam 
vestígios, ressalvado o disposto no Art. 167;” 

 
E como o art. 572 do mesmo Codex não ressalvou tal 

nulidade dentre aquelas que podem ser sanadas, conclui-se que a nulidade é 
absoluta! 

 
Evidentemente, este caso não se amolda à exceção 

prevista no art. 167 do CPP: a prova é técnica, necessária, possível e não 
pode ser suprida pela prova testemunhal – que, aliás, lhe deu causa!  

 
A lei, portanto, impõe a realização de perícia sempre que 

a suposta infração penal deixar vestígio. De todo modo, o acusado pede a 
prova apenas para rechaçar a hipótese acusatória e provar sua inocência. 

 
A doutrina, de há muito, aponta que o direito à prova é 

essencial ao devido processo penal e ao direito à ampla defesa46. E a paridade 
de armas, com efeito, precisa ser respeitada.47 

 

                                                            
46 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. RT, 1997. p. 77-90; 
FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. RT, 2012. p. 79-83. 
47 VIEIRA, Renato Stanziola. Paridade de armas no processo penal. Gazeta Jurídica, 2014. p. 237-239, 289; 
ROBERTO, Welton. Paridade de armas no processo penal. Fórum, 2011. p. 131-137. 
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A defesa, é claro, não olvida que o julgador deve realizar 
um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir 
dos critérios de relevância e pertinência. De todo modo, é certo que nos 
sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à 
prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um 
regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes 
devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta 
irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes48, o 
que nem implicitamente se extrai. 

 
Foi nesse sentido, aliás, que, recentemente, a 2ª Turma do 

Supremo Tribunal Federal, à unanimidade e com parecer favorável da 
Procuradora-Geral da República, confirmou liminar concedida pelo 
eminente Ministro Gilmar Mendes nos autos do habeas corpus nº 
166/694PR.  

 
No caso, o magistrado de primeiro grau havia indeferido 

o pedido de prova da defesa, sob alegação de que a defesa não havia 
demonstrado “a necessidade de intervenção do judiciário para obtenção da 
prova que pretend[ia] a defesa juntar aos autos”. Assim, e diante da 
relevância da prova, o eminente Ministro Gilmar Mendes concedeu a liminar 
pleiteada pela defesa, garantindo à parte a produção da prova49, no que foi 
acompanhado pelo órgão colegiado do Pretório Excelso. 

 
Excelência, prejuízo algum haverá ao processo diante do 

deferimento do pedido. Ao revés: a admissão da prova solicitada pela defesa 
contribuiria à prestação de uma jurisdição efetiva num processo penal 
efetivamente justo, o que inclusive é (ou deve ser) de interesse do órgão 
acusador. De fato, o indeferimento do pedido que pode revelar em qual 

                                                            
48 BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409. 
49 “(...) Há pertinência no requerimento da provas, pois “o paciente informa que estava em sua residência 
no momento dos fatos e que as câmeras que estão na rua da sua residência comprovam esse fato e a versão 
dele (sua inocência)” (eDoc 1, p. 4). Além disso, há relevância, pois as gravações de vídeos podem, 
potencialmente, demonstrar a hipótese sustentada pela defesa.  Prejuízo algum haveria ao processo o 
deferimento do pedido. Pelo contrário: a admissão da prova solicitada pela defesa contribuiria à prestação 
de uma jurisdição efetiva num processo penal efetivamente justo, a que todo e qualquer acusado tem direito.  
O indeferimento do pedido, dessa forma, tem forte e contundente probabilidade de gerar prejuízo ao 
paciente, de modo que a liminar deve ser concedida.  Ante o exposto, concedo a liminar para determinar ao 
Juízo de primeiro grau que intime os representantes dos estabelecimentos/residências abaixo para que 
preservem as imagens do dia dos fatos (1.3.2018, às 13:30), bem como forneçam a cópia das imagens ao 
juízo, nos termos solicitados pela defesa, quais sejam: (...) Publique-se. Comunique-se com urgência. 
Brasília, 1º de fevereiro de 2019” 
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computador foram criados ou autenticados os requerimentos tantas vezes 
mencionados pela acusação – como forma de fantasiosa cobrança de propina 
por parte do ora requerente – acarreta manifesto prejuízo em desfavor da 
defesa. 

 
Posta a questão nesses termos, negar ao réu a 

oportunidade de produzir a prova da sua inocência constitui uma moderna e 
reencarnação das ordálias medievais. Espera-se do acusado que prove a sua 
inocência, sem que lhe seja permitida a produção da prova. Algo semelhante 
a lançá-lo ao fogo e esperar que não seja queimado. 

 
A negativa de produção de prova tempestiva e pertinente 

à defesa constitui hipótese clássica de cerceamento de defesa, que ocasiona 
nulidade absoluta do feito e, nesse caso, deixa a defesa sem condições de 
oferecer as alegações finais. 

 
De todo modo, o defendente, convicto de que a relevante 

prova técnica acima narrada lhe é favorável, nada pode fazer sem a 
intervenção desse juízo. 

 
Conclui-se, portanto, que não se mostra plausível o 

entendimento do Juízo de que os documentos seriam irrelevantes, pois, 
afinal, o próprio órgão acusatório confere grande importância aos 
requerimentos n.  114 e 115 de 2011, no intuito de imputar práticas 
criminosas a EDUARDO CUNHA.  Nesse sentido, nada mais lógico e justo 
que seja aclarado em qual computador foram criados e originalmente salvos 
os requerimentos, a fim de provar a negativa de autoria do ora defendente.  

 
Por tudo quanto foi exposto, requer-se seja afastada a 

intempestividade do requerimento de diligências formulado na peça do 
evento n. 324 e deferida a realização da perícia acima referida, em 
homenagem à ampla defesa e ao contraditório. 

 
Subsidiariamente, requer-se a exclusão dos 

requerimentos de nºs 114 e 115, para que não sejam usados em desfavor do 
ora defendente. 
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F.5) DAS DILIGÊNCIAS DECORRENTES DO DEPOIMENTO DE 
RICARDO GOBBETTI E DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. 
 
 

   De antemão, é importante esclarecer que o Sr. RICARDO 
GOBBETTI é sócio da empresa Global Táxi Aéreo e foi arrolado como 
testemunha pelo Ministério Público Federal.  
 
   A oitiva da referida testemunha, aliás, foi bem relevante 
para que a defesa pudesse suscitar uma série de apontamentos relativos aos 
voos que o delator JÚLIO CAMARGO atribuiu como parte do fantasioso 
recebimento de vantagem indevida por parte do ora defendente no 
aditamento à denúncia que fora recebido pelo Supremo Tribunal Federal.  
 

Além disso, cuida-se de um dos únicos e fantasiosos 
recebimentos de vantagem indevida que não teriam sido feitos em espécie. 
Veja-se: 
 

“JÚLIO CAMARGO também conversou pessoalmente 
com EDUARDO CUNHA sobre esta divergência em uma 
reunião ocorrida em 2014 em São Paulo, no escritório de 
JULIO CAMARGO, situado na Avenida Magalhães de 
Castro, 4.800, Torre II, Conujnto 62. Nessa reunião, 
acordaram que JULIO CAMARGO faria um pagamento 
adicional de R$ 200 mil em dinheiro e R$ 300 mil em 
créditos de voos em táxi aéreo. 
 
JULIO CAMARGO, alguns dias depois da reunião, 
entregou em seu escritório em São Pauo R$ 200.000,00 em 
espécie a um emissário de EDUARDO CUNHA. 
 
Parte do restante do valor que lhe tocava, JULIO 
CAMARGO comprometeu-se a pagar a EDUARDO 
CUNHA em horas de voo, por meio do afretamento de táxi 
aéreo para este ou para pessoas por ele indicadas. Assim, 
JULIO CARMARGO autorizou que a empresa Global Táxi 
Aéreo faturasse quaisquer voos solicitados por EDUARDO 
CUNHA no valor de até R$ 300 mil para pagamento por 
meio da empresa Piemonte Empreendimentos Ltda., de 
propriedade de JULIO CAMARGO. A Global Táxi Aéreo 
foi escolhida por JULIO CAMARGO por ser a mesam 
empresa que administra sua aeronave, de prefixo PT HOF. 
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Deste modo, foram cedidas por JULIO CAMARGO para 
EDUARDO CUNHA, entre 29 de agosto e 11 de setembro 
de 2014, as aeronaves com prefixo PPMIS e PR JET50. 
 
A tabela a seguir elenca, dentre outros dados, a origem e o 
destinos dos voos realizados, suas datas, valores e 
passageiros – dentre os quais o próprio EDUARDO 
CUNHA: 
 

 
 
 
Veja-se que, além do próprio EDUARDO CUNHA, 
pessoas próximas a ele, como LUCIO BOLONHA 
FUNARO e ALTAIR ALVES PINTO, utilizaram as 
aeronaves. 
 
Os voos utilizados por EDUARDO CUNHA custaram R$ 
122.245,00. O valor restante não foi utilizado por 

                                                            
50 Em nota de rodapé à fl. 7: “O colaborador JULIO CAMARGO apresentou três notas fiscais (anexas) 
correspondentes a faturas lançadas contra sua empresa Piemonte Empreendimentos LTDA, que 
comprovam o pagamento total de R$ 122.245. Umas das notas é da empresa Global Táxi Aéreo e duas 
notas fiscais são da empresa Reali Taxi Aéreo.  Segundo esclarecido por JULIO CAMARGO (em seu 
depoimento complementar anexo), a empresa Global Táxi Aéreo possivelmente fez subafretamentos para 
a Reali Táxi Aéreo para poder atender às solicitações de EDUARDO CUNHA” 
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EDUARDO CUNHA em razão do avanço das 
investigações da Operação Lava Jato e das notícias do 
envolvimento de JULIO CAMARGO. 
 
As faturas e comprovantes de pagamentos dos voos feitos 
por EDUARDO CUNHA e pelas pessoas por ele indicadas 
– todos em nome da empresa Piemonte Empreendimento 
Ltda., de JULIO CAMARGO – seguem anexas. ” 

 
 
   Pois bem. Durante a oitiva da mencionada testemunha, 
afiguraram-se indispensáveis diversas diligências estritamente relacionadas 
ao seu depoimento e à acusação, de sorte que a própria testemunha, 
posteriormente, apresentou petição nestes autos, a qual foi protocolada em 
30/08/2016 e autuada sob o n. 0048239.  
 
   De início, especificamente acerca da tabela constante da 
fl. 2.017, apresentada por JÚLIO CAMARGO, aduziu a testemunha em 
questão que havia sido formulada por sua empresa a pedido do referido 
delator. Confira-se: 
 

“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Interessante essa 
história. O senhor reconhece esse documento como tendo 
sido mandato lá da sua empresa pra cá, está nas páginas, 
doutora, 2017. É aquela planilha de Excel. Essas planilhas 
é o padrão das suas empresas, é isso? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Não, acho que foi o 
senhor Júlio Camargo que solicitou essa planilha. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Ah, foi ele que 
solicitou e a sua empresa fez? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Mandou pra ele, sim.” 
 
 

Dessa forma, diante da manifesta necessidade de apurar a 
autoria e, principalmente, a autenticidade da referida planilha que aponta os 
voos realizados e os supostos passageiros, requereu-se a expedição de 
ofício à Global Táxi Aéreo, a fim de que essa empresa forneça o arquivo 
digital em comento, para posterior perícia a partir dos metadados, a fim 
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de se averiguar a autenticidade dos documentos apresentados pelo 
delator.51 

 
Além do mais, o delator apresentou a tabela mencionada 

acima com a indicação dos supostos passageiros dos voos. Por sua vez, a 
testemunha em questão acostou aos autos documentos oriundos da própria 
empresa, emitidos pela Sra. MARTA, nos quais, em alguns casos, constam 
os nomes dos hipotéticos passageiros. 

 
No ponto, não é despiciendo salientar que tais 

documentos aparentemente foram produzidos pela própria empresa para 
controle interno, sem qualquer caráter oficial.  

 
Ocorre que, segundo a testemunha, a empresa, em 

determinadas localidades, notadamente São Paulo e Brasília, envia 
comunicação à Polícia Federal, informando os passageiros que estão 
embarcando. Veja-se: 

 
“O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Nós pedimos, a 
empresa. A Global é necessária ter a relação dos 
passageiros que vão embarcar.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Tá. Mas quem que 
pega, eu ia chegar a esse ponto, mas já que o senhor já 
adiantou, quem pega essa relação? O senhor tem um 
funcionário que pega essa relação? Ou é alguém do 
governo? O senhor tem que apresentar isso pro governo? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Algumas localidades a 
gente manda junto com... Acho que São Paulo e Brasília, a 
gente manda uma comunicação à Polícia Federal dos 
passageiros que estão embarcando. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ótimo. Então, 
São Paulo, nós temos aqui um voo São Paulo 

                                                            
51 A esse respeito, veja-se excerto de degravação da audiência em que a referida testemunha foi ouvida: 
“(...) O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Aproveitando que o senhor falou que essa planilha veio da 
sua empresa, o senhor provavelmente teria esse arquivo ainda salvo lá, não é? O Sr. Ricardo Breim 
Gobbetti - Eu vou entrar em contato, acho que sim. Se foi mandado.  O Sr. Ticiano Figueiredo 
(Advogado) Que o metadado dele, pedir pro senhor ver com a informática quando esse arquivo foi criado 
e nos encaminhar aqui, ou se o senhor quiser autorizar uma perícia para ir lá e checar isso? O Sr. Paulo 
Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Já entendi, doutor. Já entendi. Metadado eu já entendo, doutor, pode 
ficar tranquilo. ”  
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/Congonhas/Salvador/Salvador/São José da Boa vista/São 
José da Boa Vista/Campinas/Guarulhos. Nós temos, o 
senhor falou que foram três voos aqui. Como no primeiro 
voo, slot, não pode nem chamarf slot, porque slot é outra 
coisa. Esse primeiro grupo, nós temos então uma, duas, três, 
quatro. Sendo que dessas quatro, quatro viagens, quatro 
passando por alguma cidade daqui de São Paulo. O senhor 
fez a comunicação dos passageiros para a autoridade 
policial aqui? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - A empresa deve ter feito 
sim. ” 

 
 

Nesse contexto, tendo em vista que o ora defendente teria, 
em tese, voado nos dias 09/09/2014 (São Paulo – Congonhas/Rio de Janeiro 
– Galeão/ Brasília e São Paulo – Congonhas; Aeronave prefixo PR JET) e 
02.09.2014 (São Paulo – Congonhas/ Brasília/ Rio de Janeiro – Jacarepaguá 
e São Paulo – Congonhas; Aeronave PR JET), oportunidades em que houve 
decolagens do aeroporto de Congonhas e de Brasília, requereu-se expedição 
de ofício à Polícia Federal desses aeroportos, com o intuito de que 
informassem os passageiros que embarcaram nos referidos voos. 

 
No mesmo desiderato, requereu-se que seja oficiada a 

Agência Nacional da Aviação Civil para que fornecesse os diários de bordo 
dos referidos voos. 

 
Igualmente, pleiteou-se a requisição das filmagens das 

áreas de embarque dos aeroportos de Congonhas e de Brasília, a fim de 
constatar quem são os passageiros dos referidos voos. 

 
Mas há mais. 
 
Nos documentos juntados por meio de petição 

protocolizada em 30.08.2016, às fls. 3766-3783, há alguns que, conforme 
dito, supostamente, foram emitidos pela Sra. MARTA, nos quais constam, 
em alguns pontos, nomes de passageiros. Veja-se: 
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52 
 
 
 

 
 

 
 
 

Deveras, tais documentos apresentam sempre um 
“caminho” do arquivo, na medida em que retirados de um computador: 

 

53 
 

Desse modo, a defesa requereu que a empresa Global 
Taxi Aéreo fornecesse os referidos arquivos em meio digital e em suas 
versões originais, para posterior perícia a partir dos metadados, a fim de 
se averiguar a autenticidade da inserção dos referidos nomes nos ditos 
“documentos”. 

 
Por fim, consta da petição de juntada de documentos da 

defesa do Sr. RICARDO GOBBETTI, às fls. 3766, 3766-v, que as ditas notas 
fiscais de n. 0011237/10563 e 008896/8606 teriam sido emitidas em 
substituição a outras notas fiscais que “foram canceladas a pedido do 
cliente”. Veja-se: 

                                                            
52 Dos juntado à fl. 3777-v. 
53 Excerto retirado do fim da fl. 3780. 
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Diante disso, a defesa requereu que a empresa Global 
Táxi Aéreo fornecesse os documentos que provam o suposto cancelamento 
das notas a pedido do cliente, sem prejuízo de perícia sobre os metadados 
dos arquivos, a fim de se averiguar quando (e se) ocorreram os ditos 
cancelamentos. 

 
Some-se, ao final, ante a acusação de que o ora 

defendente e LUCIO FUNARO teriam utilizado parte da cota 
disponibilizada por JÚLIO CAMARGO, o pedido de que Global Táxi Aéreo 
forneça a relação de voos em que LUCIO FUNARO, de qualquer forma, 
participou, sem prejuízo de posterior perícia sobre os documentos enviados. 

 
Passa-se, então, à análise da imprescindibilidade de cada 

uma das referidas diligências adicionais.  
 
Segundo a ótica acusatória, após a suposta realização de 

pagamentos de propina, teria ocorrido uma divergência entre EDUARDO 
CUNHA e JÚLIO CAMARGO em relação ao montante ainda devido, de 
modo que teriam conversado pessoalmente no ano de 2014 acerca dessa 
questão. Nessa ocasião, teria sido acordado R$ 300 mil em créditos de voos 
em táxi aéreo para o ora defendente.  

 
A questão foi amplamente discutida no curso da 

instrução, como se pode observar pelo interrogatório do defendente: 
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“Juiz Federal: - O senhor utilizou já, vamos dizer assim, 
serviços de táxi aéreo providenciados pelo Senhor Júlio 
Camargo? 
 
Eduardo Cunha: - Não. Eu... 
 
Juiz Federal: - É uma afirmação dele nesse sentido? 
 
Eduardo Cunha: - É uma afirmação dele nesse sentido, 
afirmação dele está dentro de um contexto, se o senhor 
quiser todos os contextos dele nós podemos falar, mas esse 
contexto dele primeiro lugar, essa reunião 2014 não 
houve, em segundo lugar ele diz que em 2014 ele fez um 
acerto em uma suposta diferença comigo. E dentro dessa 
suposta diferença que ele diz em 2014 ele fala que entre a 
forma que foi feito o pagamento dessa suposta diferença 
seriam horas de voos, doação a igreja e um valor em 
espécie. O valor em espécie ele não diz o montante nem 
como foi entregue. E a doação na igreja foi dois anos antes 
da data da reunião, então em 2014 no depoimento está 
muito claro, ele diz que a doação a igreja foi uma correção 
do valor de um fato dois anos antes. Tem uma 
inconsistência do depoimento dele. Com relação as 
horas de voos, tem muitas contradições entre o que ele 
fala, entre o que o Baiano fala, entre quem inclusive 
depôs aqui da Global o Senhor Ricardo Gorbete. 
Primeiro lugar Senhor Júlio Camargo diz que fez um 
acordo de ceder hora de voos, ele falou um valor 
diferente do que o Baiano fala, ele fala 300 mil reais e o 
Senhor Baiano fala 500 mil reais. Em segundo lugar, se 
entregou notas fiscais que foram trocadas depois porque 
elas não se consumaram, na audiência acabou gerando 
um tumulto, inclusive na audiência em que ele depôs por 
isso, foi dado prazo à Global para apresentar as notas 
que foram substituídas. Segundo, a planilha que ele 
apresentou foi confeccionada a pedido dele pela Global 
em modelo (inaudível) posterior, só tem dados que são 
preenchidos por eles mesmos, não tem comprovação que 
eu embarquei em nenhum desses voos, não há uma 
comprovação que eu embarquei em nenhum desses 
voos.  
 
Inclusive, estamos pedindo oficiando pelo nosso 402, que 
ele disse que tem que oficiar a Polícia Federal, tem que 
oficiar a Infraero, que traga esses ofícios. Em segundo 
lugar tem um voo que ele atribui, teria sido voado pelo 
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sr. Lúcio Funaro e sua esposa. O Senhor Lúcio Funaro 
era cliente da Global, o Senhor Lúcio Funaro foi quem 
me apresento o dono da Global que era o Senhor 
Henrique Constantino, família da Gol. Em terceiro 
lugar o Senhor Lúcio Funaro manda um e-mail, que nós 
temos a cópia aqui e está no processo, pedindo, dizendo 
que teve um equívoco no faturamento desse voo que 
tinha que mandar esse faturamento para ele, então eu 
não tenho nada... Pelo contrário, eu voei e tem a acusação 
disso em outras situações, eu voei cedido pelo Senhor Lúcio 
Funaro, jamais o Senhor Luiz Funaro voou cedido por 
mim, isso não tem o menor cabimento. Agora, eu voei 
em taxi aéreo fretado, voei pela Global, inclusive tem 
um voo que ele atribuiu, Senhor Júlio Camargo, que foi 
o único voo desses atribuídos que fui eu que voei, que foi 
do dia 26 de outubro de 2014 e não está a fatura não foi 
feita em nome da empresa Júlio Camargo e sim na 
empresa intermediária que é a Extra. Então esse voo eu 
voei e meu nome não está na lista do passageiro, por que eu 
tenho certeza, eu provo que eu voei nesse dia, porque era o 
dia do segundo turno da eleição de 2014, eu tinha ido fazer 
o programa da Bandeirante ao vivo e saí de lá para Brasília 
e eu tenho a prova de quem me levou para embarcar no 
avião, quem me buscou em Brasília, eu fretei o avião que 
eu precisava ir para Brasília e não sabia a hora que ia acabar. 
Tanto que o avião ia se deslocar, se passasse a hora de 11:00 
tinha que ir para Guarulhos. Então esse voo eu fretei e eu 
paguei, então não há... E está na lista como voo do Senhor 
Júlio Camargo. 
 
Juiz Federal: - O senhor acabou provavelmente 
respondendo, mas só para então deixar claro, que é uma 
pergunta direta. Então o senhor nunca utilizou serviço de 
táxi aéreo e pago... 
 
Eduardo Cunha: - Pago pelo Senhor Júlio Camargo 
nunca. ” 

 
Salta aos olhos da defesa que este próprio Juízo trouxe à 

baila questões – ressalte-se controvertidas – que apresentam absoluta 
pertinência para com as condutas imputadas a EDUARDO COSENTINO 
DA CUNHA.  

 
Reforça-se que, ao contrário do entendimento consignado 

por esta Vara Federal no evento n. 327, é nítida a estrita relevância dos 
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pedidos em relação ao objeto desta Ação Penal, para confirmar a não 
ocorrência desta suposta reunião no ano de 2014 bem como a não realização 
de alegado acordo no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para voos 
em táxi aéreo.  

 
Ao final, no intuito desta defesa de provar a inocência de 

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, é fora de dúvidas que, sem o 
deferimento das diligências supramencionadas, não há como atestar a 
veracidade dos termos do delator JÚLIO CAMARGO, que incorreu em 
inúmeras declarações falaciosas e/ou contraditórias (o que fica 
exaustivamente demonstrado ao longo de toda esta peça) nos presentes autos.  
 

Sendo assim, pugna-se pelo chamamento do feito à 
ordem, a fim de que se oficie a empresa Global Táxi Aéreo para que forneça 
(i) as informações que dizem respeito ao suposto cancelamento das notas a 
pedido de cliente, sem prejuízo de perícia sobre os metadados dos arquivos; 
bem como (ii) a relação de voos em que LÚCIO FUNARO participou, sob 
pena de nulidade.   
 
 
F.6) DO DEPOIMENTO DE SÉRGIO BRITO. NECESSIDADE DE 
ESCLARECIMENTOS. 
 

No que se refere ao pleito de expedição de ofício à 
Câmara dos Deputados para que fornecesse todos os requerimentos em que 
a testemunha SÉRGIO LUIZ LACERDA BRITO assinou no período das 
legislaturas de 2007-2011, 2001-2015 e 2015-2019, este douto Juízo o 
indeferiu ao argumento de que a defesa não havia esclarecido a relevância e 
a pertinência da prova para o objeto processual.  

 
Contudo, data venia, a decisão merece reforma nesse 

ponto, haja vista que, por meio dessa diligência, se pretende demonstrar que 
o ora defendente não teve qualquer influência sobre o Deputado SÉRGIO 
BRITO ao subscrever os Requerimentos n. 114/2011 e 115/2011 – de autoria 
da corré SOLANGE ALMEIDA –  que, segundo a acusação, teriam sido 
utilizados como instrumento de pressão contra JÚLIO CAMARGO.   

 
Isso porque, a despeito de a Deputada SOLANGE 

ALMEIDA afirmar expressamente que os requerimentos são de sua autoria 
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e o Deputado SÉRGIO BRITO confirmar que também os subscreveu, 
bem como a circunstância de ambos negarem qualquer participação do ora 
defendente nas iniciativas, e o fato de os dois Deputados terem sustentado 
os pedidos junto à Comissão pertinente, a acusação insiste em atribuir a 
autoria de tais requerimentos a EDUARDO CUNHA a partir de ilações 
inconsistentes. 

 
Apesar de o Deputado BRITO não ter sido o autor dos 

referidos requerimentos, o fato de tê-los subscrito não significa que ele teria 
sido compelido a tal por outra pessoa – que, in casu, o Parquet insiste em 
atribuir ao ora defendente.  

 
Pelo contrário – e, conforme se buscou demonstrar por 

meio da oitiva do Deputado SÉRGIO BRITO –, os presidentes das comissões 
precisam, necessariamente, assinar os requerimentos, ainda que tenha sido 
de autoria de outro Deputado. E é exatamente o que se verifica no presente 
caso, que o Deputado SÉRGIO BRITO, Presidente da Comissão, assinou os 
requerimentos n. 114/2011 e 115/2011, de autoria da Deputada SOLANGE 
ALMEIDA. 

 
No entanto, como se pode verificar da transcrição da 

audiência, houve flagrante controvérsia e dúvida acerca da (des) necessidade 
de assinatura dos requerimentos pelos Presidentes das Comissões, bem como 
da praxe adotada pela referida testemunha. Confira-se:   

 
“O Sr. Sérgio Bruno Cabral Fernandes (Ministério 
Público Federal) – Nesse requerimento, o senhor figura 
como um dos subscritores junto com a deputada Solange. O 
senhor tem como explicar rapidamente por quê? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – A deputada Solange, ela 
não era membro da Comissão. E quando chega um 
requerimento na Comissão só quem pode          dar 
andamento e esse requerimento só pode entrar em pauta 
com a assinatura de um membro titular ou de um membro 
suplente. Como chegou um requerimento nas mãos do 
presidente da Comissão de uma denúncia, supostamente 
uma denúncia de fraude, a obrigação do presidente da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle é botar isso 
em andamento e comunicar isso aos membros da Comissão, 
o que foi feito. 
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O Sr. Sérgio Bruno Cabral Fernandes (Ministério 
Público Federal) – O senhor se recorda como era e como é 
hoje a sistemática de encaminhamento desses 
requerimentos? Se os requerimentos são encaminhados 
fisicamente ou eletronicamente? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Eu tenho essa dúvida se na 
época em 2011 já era eletronicamente. 
Hoje com certeza é eletronicamente. Mas eu tenho dúvidas, 
eu não me recordo disso. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Bom, 
requerimentos de não membros poderão ser apresentados, 
desde que fossem ratificados. O senhor acabou de afirmar. 
E o senhor que era praxe o presidente assinar. Não era isso? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Não, praxe o presidente 
assinar ou qualquer membro titular ou suplente. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Mas o presidente 
era praxe também? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Sim, pode ser, que eu sou 
responsável por todos os requerimentos. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – E o presidente não 
poderia presidir a sessão quando ele tava... E o senhor 
defendia os requerimentos que o senhor ratificava? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Sim. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Mesmo quando o 
senhor não concordava com o requerimento? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Sim, porque um 
requerimento que venha de denúncia num presidente de 
Comissão de Fiscalização não pode deixar de apreciá-lo. 
Então todos esses requerimentos inclusive esses dois 
requerimentos, mais os outros 80 requerimentos de 
membros ou não membros ou suplentes, têm que ter a 
chancelaria do presidente. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Então era praxe e o 
senhor também toda sessão deixava a presidência pra poder 
defender um requerimento que já tinha chancelado? 
 



   

185 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

O Sr. Deputado Sérgio Brito – Não todos. Sim, é normal. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – O senhor diria toda 
a sessão? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Não, não toda sessão... 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Saia da presidência 
pra poder... 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Não, toda a sessão. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – O senhor disse que 
era praxe... Estou querendo entender a dinâmica da... 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Não. Vou explicar. 
Vamos lá! Um requerimento que você... 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Não, estou 
querendo entender só a frequência disso. 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Eu não tenho que 
subscrever todos os requerimentos... 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Porque o senhor 
falou que é praxe, eu já entendi a regra regimental, estou 
querendo entender a frequência. 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Por exemplo, quando um 
requerimento é assinado por um titular ou um suplente, eu 
não preciso assiná-lo. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – E quão frequente 
era isso? Porque a gente... Havia muitos requerimentos... 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Doutor, 
o senhor pode fazer a pergunta, vamos deixar ele responder 
também, não é? 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Não, mas é porque 
ele não está respondendo a minha pergunta. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Não, o 
que o doutor quer saber é o seguinte: o senhor disse que era 
hábito o presidente chancelar os requerimentos... 
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O Sr. Deputado Sérgio Brito – Não... 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Foi isso 
que deu pra entender. O doutor queria saber qual a 
frequência dessa chancela e qual a frequência do senhor 
como presidente regimentalmente sair da presidência e ali 
ir fazer a leitura da justificativa que é do seu modus 
operandi, vamos assim chamar, se era toda a sessão, se isso 
era esporádico, não é isso, não é doutor? 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – É isso. 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Vou voltar nesse ponto. 
Quando o requerimento é assinado por um membro da 
comissão, o presidente logicamente não precisa ir lá 
defender o requerimento porque um membro da comissão 
já defendeu o requerimento. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Perfeito, eu já 
entendi. 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Quando o requerimento 
vem externo de um deputado fora ou eu como presidente se 
eu assinar, eu só saio da presidência se eu assinar o 
requerimento para defender esse requerimento. Aí eu saio, 
leio e volto para a presidência. Quando é coletivo, com 
vários deputados assinam, os membros da Comissão é que 
vão defendê-lo, não precisa o presidente largar a 
presidência pra defender. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – O senhor como 
presidente da Comissão durante quase um ano, o senhor 
diria que há requerimentos não membros sem chancela do 
senhor ou de outro membro? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Há requerimentos de um 
ou dois requerimentos, ou três ou quatro talvez, que tenha 
escapado assim. Mas eu não assino, não sou obrigado, 
porque às vezes um não membro pega uma assinatura de 
um membro titular, pode ser, não tenho essa informação de 
cabeça assim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado de Defesa) - Sua 
Excelência fez a pergunta justamente, fez ela, mas ainda da 
Comissão assina ou assinava requerimentos de não 
membro? 
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O Sr. Deputado Sérgio Brito – Não são muitos 
requerimentos de não membros. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado de Defesa) – Então 
é fácil lembrar a frequência. 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Não, não é fácil, porque é 
muito tempo atrás. A frequência é pouquíssima. Pouca, não 
vou dizer que é muito, porque não é muito. O andamento de 
uma Comissão, ela é muito dinâmica. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado de Defesa) – O 
senhor diria que tem mais requerimentos de não membros 
não assinados pelo presidente ou assinados pelo presidente? 
O senhor entendeu a minha pergunta? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Não, eu entendi, entendi. 
Requerimentos de não membros são poucos. Não são 
muitos não. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado de Defesa) – Isso, 
por isso que eu restrinjo o universo. Como é pouco, o senhor 
vai lembrar mais fácil. É mais comum o requerimento de 
não membro ser ratificado pelo presidente ou por um outro 
membro da comissão? Essa é a pergunta. 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Intermediário. Pode ser 
pelo presidente. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Não há 
uma proporção muito maior de um ou de outro? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Não há isso. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Por que não foi 
alguém do partido da Solange que assinou? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Eu não sei. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado de Defesa) – Por 
que o senhor não deixou a própria Solange fazer defesa no 
dia? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Eu não sabia nem que ela 
estava lá. 
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O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Mas ela não marcou 
presença no dia? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Eu não sabia que ela estava 
lá. Eu vim saber que ela estava lá através de um áudio que 
me mostraram, que eu tomei até como surpresa a presença 
dela lá. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Mas na hora lá o 
senhor não ... Ela não foi apresentada? 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Eu ia 
perguntar isso daí, se ela como membro da comissão, ela 
poderia fazer essa defesa? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Não. Ela não poderia. 
Ela não estaria autorizada. Não é que impeditivo não. Ela 
pode fazer. Mas quem tem que fazer isso é quem é membro 
da comissão. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Ela 
poderia fazer, mas teria que ter alguém ratificando, é isso? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Isso. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Mas ela poderia 
fazer a defesa? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Nada impede. Apesar de 
ser raro, mas nada impede. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – O senhor teve 
algum atrito com o Eduardo Cunha quando trocou de 
partido e perdeu a presidência? 
 
O Sr. Deputado Sérgio Brito – Tive. Tive um atrito foi 
justamente nesse mês de outubro, mês de novembro. O 
deputado Eduardo Cunha entendeu regimentalmente de que 
eu não tinha direito de permanecer na presidência da 
comissão tendo mudar de partido. E eu como presidente, 
entendia lendo o regimento e discordei dele e tivemos 
seriíssimas discussões sobre isso, embates sobre isso, com 
áudio, está tudo aqui, de que ele estava errado. Ele como 
vice-líder do PMDB arregimentou os líderes, ele era sempre 
muito falante, muito conhecedor do regimento, ele 
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arregimentou os líderes da Câmara para me tirar da 
presidência da comissão. Eu entrei com o argumento de que 
eu tinha direito, o presidente Marco Maia me tirou da 
presidência e convocou uma nova eleição. Eu entendia de 
que eu tinha direito de participar dessa eleição, e participei 
da eleição. Nessa nova eleição, ganhei novamente contra os 
argumentos do deputado Eduardo Cunha. Ganhei 
novamente. E aí ele não contente ficou, arregimentou mais 
líderes ainda, foi ao presidente Marco Maia, se não me 
engano a vice-presidência era Rose Freitas e não foi o 
presidente que foi dar, o presidente Marco Maia, e cancelou 
a nova eleição que eu tinha ganho novamente. Então quer 
dizer houve um atrito e eu como eu já não tinha esse 
relacionamento com ele, piorou mais ainda, porque eu 
atribuí essa minha saída da presidência a ele, porque ele 
arregimentou os líderes para mim tirar e isso tudo está em 
áudio, isso tudo está comprovado. Saí mais ou menos, se 
não me engano, em outubro, no final de outubro, início de 
novembro, e o deputado do PSC assumiu que foi o deputado 
Felipe Pereira que era o indicado do deputado Eduardo 
Cunha, porque eu aí sai da comissão. Tivemos outro atrito 
também 4 meses depois no Conselho de Ética da Câmara 
onde o conselho ele indicou um candidato à presidência do 
conselho e eu indiquei outro candidato a presidente do 
conselho e eu fui e ganhamos as eleições no Conselho de 
Ética. ” 
 
 

Como se vê, a demonstração da necessidade ou não de o 
Presidente da Comissão assinar os requerimentos é o insumo basilar da 
imputação ao ora defendente, principalmente no que se refere aos 
requerimentos em que o presidente não tenha sido o autor.  

 
Com efeito, o fornecimento de todos os requerimentos 

assinados por SÉRGIO BRITO enquanto Deputado possibilitará o 
esclarecimento da questão em deslinde, com vistas a demonstrar que o fato 
de ter sido subscritor de requerimentos de autoria de outro Deputado se trata 
de uma formalidade na Câmara dos Deputados. 

 
E essa circunstância, evidentemente, só poderá ser 

esclarecida com a obtenção de todos os requerimentos já assinados pela 
referida testemunha no período de suas legislaturas como Deputado, 
notadamente as que não tenha sido autor. 
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Por fim, cumpre destacar que não prospera o argumento 

de que tais informações poderiam ter sido obtidas pela defesa, 
independentemente da intervenção do Juízo. 

 
Isso pelo simples fato de que a Câmara dos Deputados 

não disponibiliza uma forma pública de se compilar os requerimentos 
assinados ou não pelos Deputados, se tratando de informações internas à 
referida Câmara Legislativa, e que não pode ser obtida sem a devida 
requisição direta ao órgão.  

 
Assim, tendo em vista a escorreita demonstração da 

imprescindibilidade da diligência, com vistas a provar a inocência do ora 
defendente, requer a expedição de ofício à Câmara dos Deputados, para que 
forneça todos os requerimentos em que SÉRGIO LUIS LACERDA BRITO, 
apesar de não ser o autor, assinou, apenas no período das legislaturas de 
2007-2011, 2001-2015 e 2015-2019. 

 
F.7) DA IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA DE JAYME ALVES 
DE OLIVEIRA FILHO – JAYME CARECA 
 

Quanto ao requerimento de realização da oitiva de 
JAYME CARECA, este douto Juízo indeferiu o pleito ao argumento que não 
se trata de diligência que se originou ao longo da instrução, pois já existiria 
referência a ele desde a denúncia oferecida pelo Ministério Público.  

 
Contudo, a pertinência e relevância da diligência em 

questão não se originou da exordial acusatória, mas sim da própria instrução 
processual, notadamente da oitiva de Fernando Baiano e Alberto Youssef 
perante o próprio Juízo. 

 
Em audiência realizada perante este Juízo, o nome de 

Jayme Careca foi expressamente referenciado por Alberto Youssef e 
Fernando Baiano, notadamente acerca da busca de dinheiro oriundo da 
vantagem indevida. Veja-se:  

 
“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor chegou 
a dizer que esteve de novo com o Júlio Camargo e aí tratava 
sem a presença do deputado os detalhes do pagamento. Foi 
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ou foi lá naquela reunião, aquela primeira reunião vocês não 
acertaram detalhes de pagamentos, não é? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Só que o 
deputado receberia em espécie através de mim, que ele me 
repassaria e eu repassaria ao deputado. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Quando o 
Youssef te procurou, ele falou assim: “Fernando, você quer 
o dinheiro do Eduardo Cunha?”. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Não. A primeira 
vez o Youssef esteve comigo pra dizer que o Júlio tinha um 
pagamento a fazer e que iria fazer e que ia ser através dele. 
Só que ele ainda estava esperando a transferência. Na 
segunda vez foi que ele veio trazer o dinheiro. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Entendi. Mas 
nunca falou o nome do deputado? 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Quando 
ele entregava esse dinheiro destinado ao deputado, esse 
dinheiro era daquele acerto? O doutor quer saber se... 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Não. Ele veio 
me falar isso posteriormente quando começou a questão dos 
atrasos que eu comecei a pressionar o Júlio, aí o Youssef 
veio dizer: “Ah aqui realmente está tendo dificuldade de 
trazer o dinheiro, eu sei que o deputado está cobrando”, não 
sei o quê, aí o Youssef ali sabia, mas nas entregas, porque 
ele só veio trazer uma vez, as outras vezes quem veio foi 
a pessoa indicada por ele que foi o Jaime Careca. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O Youssef não 
mencionou que estaria estado com o deputado Eduardo 
Cunha? Acho que até já fiz essa pergunta. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – A mim não.” 
 
 
“O Sr. Alberto Youssef – Sim. Aí eu garanti ao Fernando 
que os pagamentos seriam retornados e que o Júlio faria 
esses pagamentos através de mim. Basicamente isso 
aconteceu em junho mais ou menos, julho e agosto e aí por 
volta, eu não me lembro se setembro ou outubro o Júlio me 
fez uma transferência de R$ 2,350 milhões aonde eu 
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indiquei a conta pra ele, salvo engano foi uma conta do 
Leonardo Meireles no HSBC ou DZX ou ARFY. E aí eu 
transformei esses valores em reais, pedi que um funcionário 
meu, funcionário meu não, um terceirizado que muitas 
vezes prestava serviço pra mim que era o Jaime, Careca, 
entregasse uma parte desses valores no Rio de Janeiro para 
o Fernando Soares e eu mesmo, pessoalmente fiz o 
complemento e entreguei para o Fernando Soares lá no Rio 
de Janeiro, na Rio Branco, no escritório dele. 
 
O Sr. Sérgio Bruno Cabral Fernandes (Ministério 
Público Federal) – Uma parte foi entregue pelo Jaime, pelo 
pessoal do Jaime? 
 
O Sr. Alberto Youssef - Sim. 
 
O Sr. Sérgio Bruno Cabral Fernandes (Ministério 
Público Federal) – E a outra parte do senhor, o senhor... 
 
O Sr. Alberto Youssef – Sim, eu e o próprio Jaime. 
 
O Sr. Sérgio Bruno Cabral Fernandes (Ministério 
Público Federal) – As duas foram no escritório 
 
O Sr. Alberto Youssef – Eu acredito que tenha sido no 
escritório do Fernando, a que eu estive junto foi no 
escritório do Fernando, na Avenida Rio Branco. 
 
O Sr. Sérgio Bruno Cabral Fernandes (Ministério 
Público Federal) – O senhor pode explicar o que é 
inscrição Careca, o que significa? 
 
O Sr. Alberto Youssef – Isso a gente numa contabilidade 
que a gente tinha no escritório como se o Careca tivesse 
feito um transporte de xis valores para tal cidade. 
 
O Sr. Sérgio Bruno Cabral Fernandes (Ministério 
Público Federal) – Essa é a relação das entregas que o 
Jaime Careca fazia? 
 
O Sr. Alberto Youssef – Isso.” 
 

 
Como se vê, atribuiu-se a JAYME CARECA, ao longo 

da referida audiência, um papel fundamental na imputação em desfavor do 
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ora defendente: a fantasiosa entrega de valores ao ora defendente ou a 
interposta pessoa. 

 
Mas mais que isso, observa-se do trecho acima transcrito 

que o interesse no deslinde da questão adveio tanto do Ministério Público 
quanto do próprio Juiz Instrutor, que fizeram questionamentos a Fernando 
Baiano e Alberto Youssef exatamente no que se refere à participação de 
Jayme Careca na entrega dos valores.  

 
Com efeito, é evidente que se trata de uma prova 

completamente atrelada ao cerne da imputação de corrupção passiva e 
lavagem de ativos, a influir, diretamente, nas condutas inseridas nos verbos 
típicos, e cuja necessidade foi, indiscutivelmente, originada de 
circunstâncias da instrução criminal.  

 
Por fim, cumpre destacar que o requerimento da 

diligência em questão não está precluso pelo simples fato de constar da 
denúncia – brevíssima – referência a Jayme Careca.  

 
O fato de a exordial acusatória fazer referência a seu 

nome não implica que a defesa deva, desde já, requerer diligências em 
decorrência dessa circunstância. 

 
Frisa-se que, como demonstrado alhures, a pertinência e 

relevância da oitiva de Jayme se originou do depoimento prestado por 
Fernando Baiano e Alberto Youssef perante o Juízo – é dizer, da própria 
instrução processual – preenchendo, assim, os requisitos previstos pelo art. 
402 do CPP. 
 

Dessa forma, a defesa insiste na oitiva de Jayme Careca, 
na condição de testemunha, pugnando por prazo para apresentação de seu 
endereço, haja vista que se trata de diligência comprovadamente originada 
no decorrer da instrução processual.  
 
 
F.8) DA IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA DO SERVIDOR 
“SALMITO”, REFERIDO NO DEPOIMENTO DE MARCELO ARO 
FERREIRA.  
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Ao ser ouvida em Juízo, a testemunha Luiz Antonio Eira, 
à época Diretor do Centro de Informática – CENIN -, apresentou uma versão 
inverídica e incoerente dos fatos, principalmente no que se refere aos 
motivos de sua exoneração do cargo.  

 
Inclusive, o próprio Ministério Público acabou por 

mencionar em suas alegações finais que a exoneração de Luiz Eira teria sido 
a mando do ora defendente, se tratando, todavia, de alegação infundada 
retirada de seu depoimento.  
 

Com efeito, o que se pretende com a presente diligência 
é demonstrar, justamente, que o depoimento de Luiz Eira não condiz com a 
realidade dos fatos, de forma que não pode ser considerado a fins de 
condenação do ora defendente.  

 
Pois bem.  
 
Durante a oitiva do parlamentar Marcelo de Aro Ferreira 

– Evento 167 –, houve a referência a um servidor do Centro de Informática 
chamado “Salmito”. Veja-se:  

 
“Defesa:- O senhor se recorda de... Nessa condição de 
líder, ter pedido a cessão de um analista do CENIN ao então 
presidente da Câmara, Eduardo Cunha? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Sim, pedi uma liberação de um 
servidor lá, o Salmito. 
 
Defesa:- Um analista do CENIN, o Centro de Informática, 
não é? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Isso, isso.  
 
Defesa:- Como é que foi isso, o CENIN propriamente dito 
negou essa liberação? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- É, doutor, pelo seguinte, o 
Salmito é um servidor do CENIN, é servidor de carreira, e 
a liderança do partido é composta por servidores da 
Câmara, de livre nomeações. Então, entre os servidores, a 
gente escolhe sempre dois da casa, cada um de um lugar. 
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Eu escolhi para ser chefe de gabinete da liderança o 
Salmito, Ivan Salmito, que na época trabalhava no CENIN, 
era servidor do CENIN, da informática. 
 
Defesa:- E qual foi a justificativa, o senhor se recorda, que 
o senhor CENIN deu? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Do que, desculpe? 
 
Defesa:- Dessa cessão? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Pelo que eu me lembro, doutor, 
na época eles falaram que tinha muito trabalho acumulado 
dentro do CENIN, tinha muita coisa pra fazer, e não tinha 
como liberar um servidor pela quantidade de tarefas que 
tinha lá no Centro de Informática. 
 
Defesa:- O senhor se recorda de uma reunião em que o 
então presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, 
promoveu com a presença do senhor sobre essa negativa do 
CENIN? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Sim, lembro sim. Lembro. 
Defesa:- O que foi o objeto da reunião, o senhor se recorda 
como é que foi? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Recordo, foi o seguinte, é 
porque... Como que funcionava, era abrangente... Eu, na 
condição de líder, faço um requerimento pedindo a 
liberação do servidor.... eu faço um requerimento, se não 
me engano, direto para o local onde o servidor trabalha... 
Então a gente pediu lá no CENIN a liberação do Salmito. O 
CENIN respondeu a correspondência negando, falando que 
não, que não podia porque lá tinha muito trabalho e não 
tinha como liberar o servidor. Naquela oportunidade, eu fui 
então até o presidente da Câmara, na época o Eduardo 
Cunha, e falei com ele que tinha sido negado o servidor para 
a liderança do PHS. No meu entendimento não era correto 
porque a principal função da casa é legislativa e eu estava 
pedindo para ceder um servidor para ser o chefe de gabinete 
de uma liderança, de uma bancada de um partido. Então eu 
não concordei. Fui e contei isso para o presidente da 
Câmara, na sala da Presidência da Câmara, na época. Aí 
imediatamente ele pegou o telefone, ligou para o diretor, o 
coordenador, não sei qual é a nomenclatura exata, mas é o 
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chefe do departamento, e chamou ele na sala lá para 
conversar sobre o assunto. 
 
Defesa:- E como é que foi, ele cobrou explicações dessa 
negativa? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Cobrou, cobrou, inclusive ele 
foi bem incisivo com o diretor... Eu estou falando aqui 
diretor, mas não sei se é essa a nomenclatura, o chefe né, o 
coordenador, vou pedir licença pra falar diretor, mas eu não 
sei se é a nomenclatura exata, mas é o topo máximo do 
CENIN. Era quem coordenava... Aí ele ligou, chamou a 
pessoa na sala dele, na minha frente, e falou “Olha, o 
deputado líder fez um pedido para ceder um servidor e foi 
negado, qual é o motivo da negativa?” e aí o diretor então 
falou que tinha negado porque tinha muito trabalho a ser 
realizado dentro do CENIN. Eu lembro que o presidente na 
época começou a fazer algumas perguntas, pra ele pra 
conferir se realmente tinha muito trabalho. No final dessa 
conversa, o presidente falou “Olha, a prioridade da casa é 
atender as bancadas, as lideranças, e o servidor vai sim ser 
cedido para o PHS”. Foi uma reunião bem dura, assim, foi 
uma conversa dura. 
 
Defesa:- O senhor se recorda se foi tratada a questão da 
carga horária reduzida dos funcionários do CENIN? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Foi, foi. Foi o seguinte, 
quando eu pedi a liberação do Salmito, e foi negado, o 
Salmito veio até mim e me contou como que era o 
trabalho dentro do CENIN. O Salmito na época falou 
“Olha, Marcelo, o pessoal não bate ponto, tem muita 
gente que não trabalha na carga horária que tem que 
trabalhar”, que é o tempo do concurso que eles 
prestaram, “O cara chega a hora que quer, sai a hora 
que quer. Tem serviço lá que eles tinham que prestar e 
eles contratam terceiros para prestar... Isso não é 
verdade, o coordenador está é com implicância comigo, 
não quer que eu saia do CENIN porque ele não gosta de 
mim”, enfim. Ele me colocou toda a situação do CENIN, 
que eu reportei para o presidente da Câmara. Eu 
lembro de uma das perguntas que o presidente na época 
fez... Ele perguntou para o Diretor qual era a carga 
horária e aí o diretor respondeu, e ele perguntou “Vocês 
batem ponto?”, aí ele desconversou, falou que não tinha 
ponto, mas que eles cumpriam sim, o horário. Aí, na 



   

197 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

época, o presidente falou que a partir daquele momento 
então era pra todo mundo bater ponto. Eu lembro que 
a partir disso, quando o coordenador saiu, ele contou lá 
para o pessoal do departamento que o Salmito tinha 
passado essas informações. Nos grupos de Whatsapp 
dos servidores, começaram a acabar com o Salmito, 
xingar ele, falar que ele era traíra, que ele tinha passado 
as informações internas do CENIN, dos servidores da 
Câmara, que a partir de então ia ter ponto para todos 
os servidores, por culpa dele. Eu, inclusive, com os 
servidores da Câmara, fiquei um bom tempo com uma 
relação muito difícil, porque eles olhavam pra mim e 
achavam que por causa da minha atitude o presidente 
não tinha antes. 
 
Defesa:- O senhor se recorda se nessa reunião foi falado 
que o número de analistas de informática era muito elevado, 
comparável até com empresas da área de tecnologia? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Verdade, verdade, foi falado 
de... Eu não lembro o nome da empresa, mas compararam 
com grandes empresas de informática. Foi falado que tinha 
mais que o suficiente pra fazer a demanda lá, era 
exatamente o contraponto. O presidente defendeu o nosso 
ponto de vista, que não tinha cabimento deixar de ceder um 
servidor por um pretexto, de que tinha trabalho demais, 
sendo que na verdade não tinha. 
 
Defesa:- O senhor se recorda se ele falou que era 
comparável à Microsoft? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Verdade, exatamente,  
exatamente. 
 
Defesa:- Essa decisão, o senhor já explicou um pouco isso, 
mas só pra checar de forma mais específica, essa decisão 
então gerou um desconforto grande nos servidores como 
um todo, mas especificamente nos de informática, não é? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- É, demais. É o que eu estou 
falando, até em grupo de Whatsapp, porque tem grupos 
dos servidores do Whatsapp, que o Salmito na época me 
mostrou, que faziam artes com o nome do Salmito 
chamando ele de traíra. Também me criticavam no 
grupo, falando que o deputado Marcelo Aro que tinha 
levado informações para o presidente da Câmara, 
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ataques ao presidente da Câmara, a minha pessoa, 
enfim, até hoje ainda tem servidor da informática que 
vira a cara quando cruza no corredor comigo. 
 
Defesa:- Depois disso o senhor se recorda de um 
vazamento de informações que houve no setor de 
informática, da exoneração do diretor? 
Marcelo de Aro Ferreira:- Sim, ele foi exonerado depois. 
 
Defesa:- O senhor recorda como foi essa situação? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Eu não recordo direito não. Eu 
acompanhei, assim, a gente teve notícia que teve a 
exoneração e eu vi a repercussão na mídia. Eu lembro que 
eu comentei com alguns amigos na época falando “Nossa, 
deve ter sido por causa daquela confusão da época da 
liberação do Salmito” e etc. e tal, mas eu não sei contar os 
detalhes desse processo de exoneração. ” 
 

 
Como se verifica do teor do depoimento acima transcrito, 

o servidor SALMITO teria informado que os servidores do Centro de 
Informática não cumpriam com a carga horária de trabalho, o que era de 
conhecimento e, inclusive, oportunizado por Luiz Eira. 

 
Com efeito, um dos motivos que teria levado à 

exoneração do Diretor do CENIN seria, justamente, o seu descumprimento 
das normas regulamentares a respeito do cumprimento de carga horária pelos 
servidores do setor.   

 
Deveras, a oitiva do servidor Salmito na condição de 

testemunha será assaz esclarecedora para refutar, diretamente, a versão 
apresentada pela testemunha Luiz Antônio Eira, que não narrou, 
devidamente, os motivos de afastamento, bem como o real funcionamento 
da dita carga horária reduzida dos funcionários da CENIN e as normas 
regulamentares a esse respeito. 

 
Assim sendo, refutando-se a versão dos fatos 

apresentadas pela referida testemunha, busca-se produzir prova que poderá 
demonstrar que o depoimento prestado não poderá ser considerado em 
desfavor do ora defendente para fins de condenação.  
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Desta forma, pugna-se pela expedição de ofício à Câmara 
dos Deputados, para a requisição do servidor público Salmito, a fim de que 
seja ouvido perante esse juízo na condição de testemunha.  
 
    
F.9) DA IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA DE RENATO 
DUQUE E HAMYLTON PADILHA.  
 

Durante a oitiva do delator JÚLIO CAMARGO, 
RENATO DUQUE e HAMYLTON PADILHA foram expressamente 
mencionados como partes envolvidas na entabulação prévia sobre quem 
deveriam ser os representantes da Samsung nas operações envolvendo as 
sondas. Confira-se o trecho referente à colaboração:  
 

“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Com relação à 
Pride, o senhor disse que não representa? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não a 
represento e já reportei uma história que depois veio a 
terceira oportunidade que o Fernando me trouxe que era 
uma sonda, que a Petrobras precisaria de mais uma sonda. 
Chamei a Mitsui, expliquei a ela, uma sonda, porque, na 
verdade, nesse caso, quando eu comecei a atuar o Fernando 
me disse que era pedido do dr. Nestor. Porque havia um 
preço na Samsung para a Pride pelo qual, como era um 
preço alto, o mais alto, o senhor sabe que no preço do 
equipamento sai o preço do afretamento, evidentemente, 
como um leasing de carro, não é? O carro custa 100, o preço 
custa 200 é outro. Bom, então o que acontecia?  
 
A Pride ia lá no dr. Nestor e dizia: “Olha, a taxa de 
afretamento é tanto”. O dr. Nestor: “Por essa taxa não 
consigo, não passa na diretoria”. E aí o dr. Nestor pediu para 
o Fernando me chamar, estive lá com ele, talvez nesse 
momento o Fernando tivesse comigo, e disse: “Júlio, você 
precisa me dar uma ajudada com a Samsung, porque, pô, eu 
não consigo fechar porque o preço da Samsung não fecha”. 
Resultado: falei com a Samsung, veio aqui agora outra 
pessoa da Samsung que chama-se Geu Park (?) veio aqui ao 
Brasil, sentamos com o dr. Nestor e adequamos o preço que 
a Samsung precisaria fazer para a Pride para que a Pride 
pudesse dar uma taxa de afretamento para a Petrobras que 
pudesse fechar o negócio.  
 



   

200 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

Quando saímos da reunião, evidentemente, 
comemorando que tínhamos resolvido mais uma, a 
secretária do dr. Nestor falou que o dr. 
Duque queria conversar comigo e com o representante 
da Samsung, Jay Park (?). Bom, deve ser algum 
complemento, de descemos fomos ao gabinete do dr. 
Duque, nos recebeu muito bem e disse: “Olha, sr. Jay 
Park (?) o Júlio não pode ser o representante nesse caso, 
porque a Pride tem um representante aqui no Brasil 
junto à Petrobras e o senhor vai me causar um problema 
se o senhor nomear outro representante”. O Jay Park 
respondeu a ele, dizendo assim: “Dr. Duque, não é a 
Pride tem um representante. Mas essa é uma operação da 
Samsung vendendo a um terceiro. O contrato de 
afretamento entre Pride e Petrobras o Júlio não tem nada a 
ver. Mas a venda da Pride para a Samsung é mérito do 
Júlio”. E o dr. Duque dizia: “Eu lamento mas pode me 
trazer uma série de problemas, eu já recebi uma ligação 
da diretoria da Pride pedindo pra eu resolver esse 
problema e eu vou pedir para o Júlio que se retire dessa 
operação e vou pedir pra você  Samsung que nomeie o 
Hamylton Padilha, que é o representante da Pride 
como...”. Eu disse: “Pô, Duque, nós já fizemos tudo, já 
fizemos todo o trabalho, a operação está fechada”. “Júlio, 
você aqui nós temos vários contratos e esse contrato estou 
pedindo pra você sair fora”. 
E eu não tive outra alternativa a não ser sair fora. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Tá. Aí vamos 
voltar aqui então com o pagamento dessa comissão. O 
senhor chega a mencionar... 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Que comissão, 
desculpe, doutor? 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – A comissão das 
sondas, não é? São as únicas que estamos... 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Ah, sim, as duas 
sondas. ” 
 
 

Como se vê, Júlio Camargo assevera Renato Duque e 
Hamylton Padilha como pessoas que deveriam ser nomeadas na própria 
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representação dos negócios prévios ao recebimento de vantagens oriundas 
das sondas.  

 
Nessa senda, busca-se esclarecer o motivo pelo qual Júlio 

Camargo teria sido nomeado o representante da Samsung – e não Duque ou 
Padilha, como o próprio Júlio Camargo aponta em sua delação –, e mais, 
com base em qual circunstância o Ministério Público imputa a Camargo o 
papel de representante da Samsung, haja vista que esse fato não é elucidado 
pela acusação.  

 
Com efeito, faz-se imperiosa a oitiva de Renato Duque e 

Hamylton Padilha, para que esclareçam a negociação mencionada pelo 
delator Júlio Camargo, que se insere como elemento essencial na imputação 
em desfavor do ora requerente como representante da Samsung.  

 
Ante o exposto, requer-se seja deferida a oitiva de Renato 

Duque e Hamylton Padilha, para que, após, reabra-se o prazo de alegações 
finais, de modo que a defesa possa aditar a presente peça na posse de 
elementos probatórios essenciais ao deslinde da causa, em atenção aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.  

 
 
F.10) DA INDISPENSABILIDADE DE ACAREAÇÃO ENTRE OS 
COLABORADORES. FLAGRANTES CONTRADIÇÕES.   
 

Como se sabe, a presente ação penal decorre de delações 
premiadas que, com o passar do tempo, foram se seguindo: Paulo Roberto 
Costa, Júlio Camargo, Fernando Baiano, Alberto Youssef, Nestor Cerveró. 

 
No entanto, ao analisar os depoimentos prestados pelos 

colaboradores, observa-se a existência de flagrantes contradições entre eles, 
que, ao contrário do que se entendeu na decisão que indeferiu as diligências 
do art. 402, não se tratam de contradições circunstanciais, mas sim de 
questões que levam a uma errônea interpretação dos fatos e que, portanto, 
devem ser clarificadas. Senão vejamos.  

 
A primeira contradição diz respeito à versão narrada por 

Júlio Camargo a respeito dos pagamentos e das transferências realizadas em 
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2010, antes dos requerimentos oriundos da Câmara dos Deputados, no que 
foi contrariado por Fernando Baiano. Confira-se: 
 

Fernando Soares Julio Camargo 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) 
– É só aqueles requerimentos de 2011, o 
Júlio ainda tinha medo daqueles 
requerimentos, por isso ele continuou 
insistindo em fazer os pagamentos. Em 
2010 o Júlio fez algum pagamento dessa 
dívida do senhor? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão 
Soares – 2010 fez o pagamento de que 
dívida? 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) 
– Desta aqui. Da sonda. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão 
Soares – Pra mim? Que eu me lembre 
não.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) 
– Eu precisaria pegar o Termo de 
Declaração nº 2 do Júlio que nele ele faz 
uma referência a um pagamento que ele 
teria feito pro senhor e ao Youssef no 
exterior 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão 
Soares – Em 2010? Então, por favor, 
um dos dois tem que me pagar, porque 
não chegou a mim. Ou o Júlio ou o 
Youssef. Parou em algum lugar.  

O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Ah, sim, as duas sondas. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
O senhor chega a mencionar nos 
depoimentos que o senhor retomou o 
pagamento para o Fernando em 2010. O 
senhor confirma isso? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Confirmo. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Mas a Samsung não retornou os 
pagamentos em 2010? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Não, não retornou. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Por que o senhor pagou do seu bolso? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Porque havia uma defasagem 
de pagamento e eu usei recursos meus 
para pagar o Fernando. Era válido. 

 

Excelência, os próprios delatores entram em contradição 
direta sobre pagamentos e recebimentos de vantagem indevida. É evidente a 
necessidade de esclarecimento de tal ponto, que repercute, sobremaneira, na 
acusação pública em desfavor do defendente. 

 
Como segunda contradição erigida pela defesa, está a 

divergência entre os valores supostamente recebidos e repassados pelos 
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delatores. A contradição está entre a própria MOEDA (reais ou dólares) 
utilizada. Veja-se: 

 
Fernando Soares Julio Camargo 

O Sr. Fernando Antonio Falcão 
Soares – Não. Os 300 mil reais que eu 
fiquei a pagar, eu não cheguei nem a 
pagar. Mas eu acredito que em tudo isso 
acontece aí, o deputado deve ter recebido 
alguma coisa em torno de 5 milhões de 
reais. É alguma coisa entre 4 e 5 milhões 
de reais.  
 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
O senhor relatou algumas transferências 
feitas a Youssef em dólares que, segundo 
o senhor, teriam totalizado 5 milhões de 
dólares que seriam, supostamente, para 
pagamento para Eduardo Cunha. Até aqui 
estou correto? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Sim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
No entanto, em outros depoimentos dados 
por Baiano, por exemplo, se chegou que o 
valor pago para ser supostamente passado 
a Eduardo Cunha teria sido de entre 4 e 5 
milhões de reais. O Fernando Baiano aqui 
afirmou isso explicitamente. Falou assim: 
“Olha, Eduardo Cunha recebeu entre 4 e 5 
milhões de reais e eu recebi um pouco 
mais de 4”, se não me engano, não 
chegava a 10, ele falou. De reais, não de 
dólares. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Eu mantenho o meu 
depoimento, doutor.  

 

A terceira contradição versa sobre o fato de Nestor 
Cerveró, delator e à época Diretor da Petrobrás, narrar quantia absolutamente 
distinta daquelas mencionadas por Julio Camargo e Fernando Soares, no que 
diz respeito ao suposto pagamento de propina da 1ª e da 2ª sonda. Veja-se: 

 

Fernando Soares Julio Camargo Nestor Cerveró 
O Sr. Fernando Antonio 
Falcão Soares – Essa 
primeira sonda a gente fez 
um acerto de 15 milhões 
de dólares que seria pago 

O Sr. Ticiano Figueiredo 
(Advogado) – Entendi. 
Então ele como agente 
público pediu para o senhor 
procurar um privado, 

O Sr. Nestor Cerveró – 
Sim.  Na primeira, nós, vou 
citar só os números, depois 
se o senhor quiser mais 
detalhes, foi a primeira 
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a mim e daí eu destinaria 
uma parte disso... 
O Sr. Procurador da 
República – O senhor 
seria o responsável por 
distribuir essa propina de 
15 milhões? 
O Sr. Fernando Antonio 
Falcão Soares – Isso. (...) 
 

mesmo assim o senhor não 
desconfiou do pagamento 
de propina. Então só pra eu 
fechar esse raciocínio. O 
senhor cobrou 15, ele 
cobrou 15. Aí o senhor 
convenceu ele na primeira 
sonda baixar para 10? 
O Sr. Julio Gerin de 
Almeida Camargo– Isso. 
(...) 
O Sr. Julio Gerin de 
Almeida Camargo– Na 
primeira sonda ficou 15 pra 
mim e 10 pro Fernando. 
O Sr. Ticiano Figueiredo 
(Advogado) – Tá. Então 
não teve negociação de 20 
com a Samsung? 
O Sr. Julio Gerin de 
Almeida Camargo– Não 
me lembro se teve ou não.  
O Sr. Ticiano Figueiredo 
(Advogado) – Deixe eu 
pegar o depoimento dele 
aqui, em todos os seus 
depoimentos mencionou o 
valor de 20.  
O Sr. Julio Gerin de 
Almeida Camargo– 
Então, é isso, é 20 

grande sonda desse tipo 
que a Petrobras alugou, 
feita na Coreia, de águas 
ultraprofundas, até 10 mil 
metros de profundidade, 
profundidade total, água 
mais profundidade do 
poço, então essa sonda, nós 
acertamos uma propina que 
foi paga pelo lobista Júlio 
Camargo de 15 milhões de 
dólares. A Petrobras 
10.000. Na segunda sonda, 
que a Samsung nos 
ofereceu uns lotes uma 
oportunidade num estaleiro 
de construção, foi acertada 
que seria paga uma propina 
de 20 milhões de dólares. 
Propina essa que nunca foi 
paga pelo Júlio Camargo.  
(...) 
O Sr. Ticiano Figueiredo 
(Advogado) – A primeira 
pagou quanto? 
O Sr. Nestor Cerveró – 
15. E nessa segunda foi 
acertada uma propina de 
20. Na verdade, foram 
pagos 2 milhões de 
adiantamento e ficou, o 
Júlio ficou devendo 18 
milhões que nunca pagou.” 

 

Ademais, Nestor Cerveró asseverou que soube por 
Fernando Baiano que a suposta “pressão” fantasiosamente feita pelo ora 
defendente não seria na forma de requerimentos, e sim por uma suposta 
ameaça de “nunca mais trabalhar” na Petrobrás. Veja-se: 
 

Fernando Soares Nestor Cerveró 
O Sr. Fernando Antonio Falcão 
Soares – Ele ficou de pensar ainda 
efetivamente qual seria a forma mais 
eficaz de cobrar o Júlio e depois de me 
dizer alguma coisa. Aí depois de um 

O Sr. Procurador da República – O 
Fernando chegou a descrever como o 
deputado Eduardo Cunha obteve êxito em 
levar (17:02 ininteligível)? 
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tempo a gente se encontrou novamente e 
foi quando ele me veio com a, que ele 
tinha pensado uma solução que seria 
entrar com uns requerimentos para 
pressionar o Júlio, os requerimentos 
pedindo informações sobre a atuação do 
Júlio e das empresas que o Júlio 
representava junto à Petrobras. Foi aí que 
veio essa ideia. Aí eu pedi algumas 
informações a respeito dos negócios do 
Júlio, eu passei essas informações... 

O Sr. Nestor Cerveró – Pelo que o 
Fernando me descreveu foi uma pressão 
do tipo que ele deixaria, de certa forma, eu 
tinha feito essa pressão na época em que 
eu era diretor na linha, tanto que o Júlio 
nunca mais trabalhou na Área 
Internacional comigo e nem depois com o 
meu sucessor, porque ele criou esse ranço. 
Eu me lembro de ter conversado, uma das 
últimas ou a última conversa que eu tive 
com o Júlio... Só para complementar, a 
maneira de pressioná-lo era dizer que 
ele nunca mais trabalharia com a gente. 
E que ele estava se aproveitando de eu ter 
sido substituído, eu passei para a BR na 
Diretoria Internacional, então já não tinha 
o poder da caneta. Eu me lembro de usar 
essa expressão com ele. Se eu tivesse 
ficado lá, ele nunca mais trabalharia com 
a Petrobras. A informação que o Fernando 
me deu é que o deputado teria usado 
algum tipo de pressão nesse sentido, ou 
seja, que eu usaria do prestígio dele para 
evitar que o Júlio voltasse a trabalhar na 
Petrobras, não sei até que ponto. Mas, de 
qualquer maneira, acho que isso comoveu 
o Júlio e ele pagou pelo menos parte do... 

 

 
Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa entraram em 

direta e franca contradição a respeito da suposta participação do ora 
defendente sobre o recebimento de vantagem indevidas na hipótese 
acusatória:  

 
Alberto Youssef Paulo Roberto 

O Sr. Alberto Youssef (Testemunha) – 
Olha, a questão deste contrato do... Da 
Samsung, é: O Paulo Roberto Costa 
deixou claro que era por intermédio que 
ele estava representando o Eduardo 
Cunha. Até porque o Paulo Roberto 
também tinha valores a receber deste 
contrato que o Julio Camargo não tinha 
pago a ele. E que pediu também para mim 
cobrar. 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - 
O senhor chegou a receber algum valor 
referente à venda dessas sondas? 
O Sr. Paulo Roberto Costa 
(Colaborador) – Que eu me lembre não. 
Não sei se, o Fernando me passou alguns 
valores, agora se era referente à sonda, eu 
não me lembro, não me recordo.  
(...) 
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 O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - 
O senhor sabe se o Eduardo Cunha teve 
participação ou promessa de vantagem 
indevida nesse caso? 
O Sr. Paulo Roberto Costa 
(Colaborador) – Não sei, porque não era 
da minha área e as pessoas não 
comentavam isso. 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - 
Ninguém chegou a comentar isso com o 
senhor? 
O Sr. Paulo Roberto Costa 
(Colaborador) – Não. 

 

Há contradição direta, ainda, sobre a ciência do ora 
defendente de destinação de valores ilícitos direcionados a Paulo Roberto 
Costa. Veja-se: 

 
Fernando Soares Paulo Roberto 

O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares 
– Eu fiquei um ano preso, certo? Depois 
eu resolvi fazer acordo de colaboração e 
quando você começa a fazer os 
depoimentos, são muitas perguntas, é 
muita coisa, horas, horas, horas. E muitas 
vezes você fala uma coisa que você às 
vezes não está lembrando e que depois se 
recorda dos fatos, inclusive datas, valores, 
alguma coisa que você vem depois 
rememorando. Inclusive em alguns 
momentos dos meus termos de 
colaboração, eu digo: “Eu não tenho 
certeza disso, eu vou ter que levantar esses 
fatos, não sei o quê”. Então, o que eu estou 
dizendo a você foi que naquele momento, 
eu posso ter falado que não falei a ele 
explícita ou implicitamente, e depois eu 
corrigi. Porque para o deputado me ajudar 
eu tive que explicar toda a história a ele. 
Inclusive falo que o Paulo Roberto Costa, 
ele presenciou no momento da negociação 
com o Júlio Camargo que eu pedi pra 
incluir um milhão de dólares do Paulo 
Roberto Costa e o Júlio disse que ele 
responsabilizaria por esse pagamento. 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Se eu falar então os números vamos ver se 
o senhor se recorda. O Fernando teria dito 
que o senhor teria direito a um milhão de 
dólares. Mas que ofertou aumentar para 
cinco milhões de dólares para que o 
senhor cobrasse de Júlio Camargo. Isso é 
verdade? 
O Sr. Paulo Roberto Costa 
(Colaborador) – Não me recordo disso. 
Não me recordo, sinceramente, não me 
recordo.  
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
O senhor se lembra se o nome do deputado 
Eduardo Cunha foi mencionado nessa 
conversa? 
O Sr. Paulo Roberto Costa 
(Colaborador) – Também não me 
recordo do Fernando ter mencionado o 
nome do deputado.  
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Tal como exposto no tópico atinente à necessidade da 

oitiva do representante da Mitsui no Brasil, Júlio Camargo negou a presença 
do Diretor da Mitsui em reunião com Nestor Cerveró acerca da cobrança do 
suposto pagamento de propina em atraso. Veja-se: 

 
Julio Camargo Nestor Cerveró 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) 
– O senhor sabe quantas vezes houve 
esse tipo de reunião lá? 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Teve uma reunião.  
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) 
– Tinha mais alguém? 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Que eu me lembro não, só eu 
e ele. 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) 
– O diretor Mitsui Hinagaki não estava 
não? 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Que eu me lembre não.  
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) 
– Porque o Cerveró afirmou que ele 
estava e que vocês trataram do assunto 
de propina na frente dele. 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Não me lembro dessa 
reunião, doutor.  
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz 
Instrutor) – Doutor, o senhor não se 
lembra dessa reunião? Porque o senhor 
disse que da reunião o senhor lembra? 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– A reunião eu me lembro que 
estive com o Nestor Cerveró... 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz 
Instrutor) – E eu que colhi o 
depoimento do Cerveró, que o doutor 
está fazendo essa referência, e 
efetivamente lá ele disse que estavam 
reunidos o senhor, como é que é o nome? 
Doutor, desculpa... 

O Sr. Nestor Cerveró –Eu estive com o 
Hinagaki, por isso que eu já fui mais 
adiante, já depois de eu ter saído da Área 
Internacional, numa conversa que eu tive, 
o Júlio tem um apart hotel ali na Vieira 
Souto, eu morava na Garcia nessa época, 
e eu tive umas duas ou três reuniões num 
hotel do Júlio.  
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Vocês trataram desse assunto? 
O Sr. Nestor Cerveró – Não, eu estive 
justamente pra tratar do recebimento que 
o Júlio não pagava. 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
E o Hinagaki estava? 
O Sr. Nestor Cerveró – O Hinagaki 
estava presente em duas dessas reuniões e 
ele falou que de forma nenhuma que a 
Mitsui é uma empresa muito séria e que 
não deixaria de cumprir seus 
compromissos e tal.  
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O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) 
– Mitsui Hinagaki, o diretor da Mitsui, o 
nome é Hinagaki. Pode ser Hinagaki e 
alguma coisa... 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz 
Instrutor) – E que vocês trataram nessa 
reunião especificamente sobre valores e 
que essa pessoa da Mitsui teria 
conhecimento. Eu quero ouvir a sua 
versão sobre isso. Não sei se o Cerveró 
está falando a verdade... Eu quero ouvir 
o que o senhor tem a declarar sobre isso.  
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Doutor, não me lembro. E 
acho muito improvável que isso tenha 
acontecido, porque os japoneses nunca 
iriam a uma reunião dessa para este tipo 
de propósito.  
 

 
Acerca do suposto saldo a receber de Júlio Camargo, 

Fernando Baiano narrou a quantia de 16 milhões de dólares; Cerveró, 18 
milhões de dólares: 

 
 

Fernando Soares Julio Camargo Nestor Cerveró 
O Sr. Fernando Antonio 
Falcão Soares – 
Subiram, chegou lá, foi 
uma reunião tranquila, 
aonde o Júlio fez as 
explicações dele, do 
problema que estava 
havendo, não sei o quê, 
houve uma divergência 
de valores, porque pelas 
minhas contas o Júlio 
devia ainda 16 milhões, 
pelas contas do Júlio ele 
devia 12 milhões. (...) 

O Sr. Procurador da 
República- Só uma 
questão. Quanto o senhor 
devia, nesse momento, 
daqueles U$ 35 milhões? 
Quanto o senhor devia a 
ele? 
O Sr. Julio Gerin de 
Almeida Camargo – Eu 
devia mais ou menos acho 
que eram U$ 10 milhões, se 
não me engano.” 
 

O Sr. Nestor Cerveró – 
Não, eram 20. O acordo era 
20 milhões. E o Júlio pagou 
logo na assinatura do 
acordo e foi distribuído 
entre os participantes. Os 
outros 18 o Júlio enrolou 
com essa alegação que eu 
disse da necessidade de 
colocação de uma série de 
aditivos é mais ou menos 
aos famosos aditivos que 
são usados pelas 
construtoras, empreiteiras 
para encarecer a obra. 
Então a gente segurou, 
porque não fazia sentido 
simplesmente uma coisa é 
a propina ou uma comissão 
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paga por uma compra 
normal. Outra é você 
colocar uma série de 
equipamentos não 
necessariamente que 
fossem necessários para 
operação da sonda para 
justificar um pagamento 
desse montante. Porque as 
sondas são exatamente 
iguais. Então, não fazia 
sentido a gente colocar 
uma série de equipamentos 
na segunda que não tinham 
sido colocados na primeira. 

 
 

Acerca da indicação de Alberto Youssef para participar 
do suposto ilícito, Fernando Baiano narra que sua ciência a respeito desse 
fato se deu somente após suposta reunião com o ora defendente, ao passo 
que Júlio Camargo afirma que comentou sobre Youssef na dita reunião: 

 
Fernando Soares Julio Camargo 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) 
– Foi a única vez que você foi além da 
sala de reuniões foi para a sala de estar 
ao lado. Bom, aí nessa reunião lá com o 
Júlio Camargo, vocês acertaram pra 
pagar aos dois ao mesmo tempo. O Júlio 
que mencionou que colocaria o Alberto 
pra fazer o repasse? Como foi a entrada 
do Alberto?  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão 
Soares – Nesse primeiro momento, o 
Júlio disse que ia ver como ele 
disponibilizar esse dinheiro em espécie. 
E na semana seguinte o Júlio me chamou 
ao escritório dele e disse que quem ia 
fazer esses pagamentos em espécie seria 
o Youssef que o Youssef iria me 
procurar.  
 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Naquela reunião em que ficou definido 
que o... Quer dizer, o senhor mencionou 
que o Youssef pagaria o Eduardo. Foi no 
dia 18? Foi naquela reunião do domingo 
que o senhor mencionou o nome do 
Youssef? Na primeira... Quer dizer, 
quando o senhor conheceu o deputado? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo 
– Não. Naquele momento o deputado me 
perguntou: “Como é que você vai 
operacionalizar esses pagamentos”? Eu 
disse: O senhor conhece... Possivelmente 
eu vou fazer com o Alberto Youssef, que 
é a pessoa com quem eu estou acostumado 
a operacionalizar esse tipo de pagamento. 
Alguma coisa contra? O deputado falou: 
“Não, não tenho nada contra”. Também 
não me disse se conhecia ou não 
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O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) 
– Essa foi a primeira vez que o Alberto 
entrou no circuito desse caso das sondas? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão 
Soares – Sim. Foi. Que eu me lembre 
sim.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) 
– O Júlio chegou a mencionar que... O 
senhor sabe se o Alberto Youssef 
conhecia o Eduardo Cunha?  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão 
Soares – Desconheço isso. pelo menos 
até quando a gente teve preso junto lá, 
ele nunca comentou comigo que 
conhecesse o deputado. 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Isso já declarou. 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo 
– Já, já foi declarado. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Mas eu só queria afirmar, então, que 
naquela reunião o senhor chegou a 
mencionar, então, o nome do Alberto, não 
é? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo 
– Mencionei. 

 
Há contradição, ainda, sobre o carro supostamente 

utilizado por Fernando Soares para ir à uma reunião com Júlio Camargo. 
Fernando Soares assevera que se trata de uma “Hilux” que foi comprada 
depois de uma “Range Rover”. Júlio Camargo assevera, contudo, que a 
“Hilux” foi comprada antes da “Range Rover”: 
 

Fernando Soares Julio Camargo 
O Sr. Fernando Antonio Falcão 
Soares – Não é verdade. Eu fui numa 
Range Rover.  
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) 
– O senhor já teve uma Hign Lux? 
O Sr. Fernando Antonio Falcão 
Soares – Tenho. Mas que não foi 
comprada em 2010. Foi em 2011, essa 
Hign Lux foi comprada posteriormente.  
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) 
– O senhor chegou a estar com o Júlio 
Camargo em outra oportunidade com 
essa Hign Lux? 
O Sr. Fernando Antonio Falcão 
Soares – Não me recordo. Acho 
estranho, porque quando a gente chegou 
lá o Júlio estava dentro do carro com o 
motorista dele. Então... 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
O senhor mencionou agora que o carro 
era uma Rand Rover. Eu verifiquei e 
verifiquei que na verdade o carro era uma 
Rand Rover. Onde o senhor verificou 
isso? Que o carro do Fernando era uma 
Rand Rover? 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Eu me lembrei que não era 
uma, conforme eu tinha relatado, porque 
ele teve antes dessa Rande Rover, uma 
perua dessa que eu descrevi, da mesma 
maneira como eu descrevi no início que 
achava que o Fernando tinha ido me 
apanhar no aeroporto, como poderia ser 
uma hipótese. Mas depois me lembrei 
que foi o meu motorista mesmo que me 
lembrou e corrigi a informação.  
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  O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Pois é. O Fernando então teve uma High 
Lux antes dessa Rand Rover, não é isso?  
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Sim.  
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
O senhor chegou a estar com o Fernando 
na época que ele teve a High Lux? 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Sim,acho que eu andei uma 
vez com ele sim.  
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Foi antes dessa reunião de 2011? 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Foi. Foi. 

 
As contradições ocorrem, como se vê, sobre fatos 

extremamente relevantes e que fragilizam, sobremaneira, a mentirosa e 
combinada versão dos delatores. 

 
Com efeito, não há que se falar que tais contradições são 

meramente circunstanciais, pois tratam de questões que repercutem 
diretamente na busca pela verdade real, notadamente no que se refere à 
participação do ora defendente nos fatos tidos como criminosos.  

 
Dessa forma, considerando que a ação penal em questão 

decorre exatamente dos depoimentos de colaboração premiada, e os quais, 
por sua vez, apresentam gritantes e consideráveis contradições, sua 
acareação é medida que se impõe.  
 
G) PREJUÍZO DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE MANIFESTA 
E NECESSIDADE DE REINTERROGATÓRIO. 

 
Como exposto alhures, na audiência em que se realizou o 

interrogatório do defendente, exsurgiram diversas arbitrariedades que 
claramente prejudicaram o acusado em seu exercício de auto-defesa.  
 

Primeiramente, a defesa arguiu questão de ordem para 
requerer, mesmo que nas dependências do fórum, entrevista reservada com 
seu cliente antes do ato começar. Algo elementar, Excelência.  
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Contudo, o pleito defensivo restou indeferido. O 
magistrado aludiu que a defesa não foi diligente em não ter se encontrado 
com o defendente em momento anterior. Um absurdo sem tamanho: o 
processo dura há anos; a defesa frequentemente se comunica com seu 
constituinte, mas é claro que a estratégia defensiva deve ser repassada antes 
do ato derradeiro da instrução. 

 
Ora, o Código de Processo Penal se remete à entrevista 

reservada na iminência da oitiva do acusado como algo salutar, vez que a 
memória humana não é robotizada54. De nada adiantaria a entrevista 
reservada muito tempo antes do interrogatório, para que no dia do ato o 
acusado nem se lembrasse mais do que fora orientado anteriormente por seu 
patrono.  

 
Não só por isso. A complexidade dos presentes autos é 

manifesta. Há inúmeros depoimentos testemunhais, acordos de 
colaboração, documentos, isso tudo no meio de vários volumes, apensos e 
mídias. Todos referenciados pela acusação, confusa nos próprios fatos que 
imputa.  

 
Em seguida, o magistrado passou a interrogar o 

defendente sem ao menos narrar qual seria a acusação em seu desfavor, 
nitidamente em afronta ao art. 186 do Código de Processo Penal55: 

 
Juiz Federal: - Talvez devesse ter sido mais diligente 
então, doutor. E não transferir a culpa para o Estado. 
Vamos aqui começar, então. Então, Senhor Eduardo 
retomando. O senhor foi acusado de um crime pelo 
Ministério Público, na condição de acusado o senhor 
tem o direito de permanecer em silêncio, se o senhor 
fizer uso desse direito pela nossa lei isso não lhe traz 
nenhum prejuízo. 
 
Eduardo Cunha: - Eu vou falar. 
 

                                                            
54 § 5o  Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e 
reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais 
telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na 
sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.  
55 Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será 
informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não 
responder perguntas que lhe forem formuladas. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
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Juiz Federal: - Certo. É oportunidade que o senhor tem de 
falar, tudo que o senhor falar vai ser considerado para o 
julgamento. Certo? Vou pedir só para o senhor puxar o 
microfone um pouco mais próximo, já que a audiência é 
gravada. Senhor Eduardo, antes de começar com só os 
questionamentos próprios aqui da acusação, alguns fatos 
notórios relativamente a sua carreira política, eu tenho 
informação aqui, o senhor só me confirma, que o senhor foi 
deputado estadual do Rio de janeiro a partir de 2001, isso? 
 
Eduardo Cunha: - Fui deputado estadual de 2001 a 2003 
e deputado federal de 2003 a 2016. 
 
Juiz Federal: - Perfeito. O senhor também exerceu a 
presidência da câmara dos deputados. 
 
Eduardo Cunha: - Exerci a presidência da câmara dos 
deputados. 
 
Juiz Federal: - Qual foi o período mesmo? 
 
Eduardo Cunha: - 1º de fevereiro de 2015 a 7 de julho de 
2016. 
 
Juiz Federal: - Melhor nós irmos aqui direto ao ponto, 
Senhor Eduardo. Consta na acusação a afirmação do 
Ministério Público que o senhor teria recebido recursos 
provenientes de um acerto de corrupção envolvendo 
contratos na Petrobrás. Existe alguma... Em relação a 
essa acusação ela se consta verdadeira ou... 
 
Eduardo Cunha: - Ela é falsa. 
 
Defesa de Eduardo Cunha: - Excelência, só pela 
ordem. Vossa Excelência vai cumprir o 186 do 
CPP que fala que tem que haver a cientificação 
do inteiro teor da acusação? Eu não estou nem 
dizendo para ler a denúncia inteira, mas é só 
esse... 
 
Juiz Federal: - Doutor, ele já não conhece? O 
senhor conhece a acusação, Senhor Eduardo 
Cunha? Que está sendo formulada contra o 
senhor. Não, eu não sei, doutor. Quer que faça 
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o interrogatório normal, a defesa vai ficar 
perturbando a condução do ato? 
 
Defesa de Eduardo Cunha: - Eu só estou pedindo 
(inaudível) no Código de Processo Penal. 
 
Juiz Federal: - O Juízo conhece o Código de Processo 
Penal, doutor. O senhor conhece a acusação? Tem 
alguma dúvida sobre algum ponto dela? 
 

A despeito da postura impaciente adotada em face do 
defendente e de sua defesa, o magistrado, sabedor da ilegalidade que estava 
sendo perpetrada, tentou corrigi-la: 

 
Juiz Federal: - Certo. Consta aqui no âmbito dessa 
acusação, que o Senhor Fernando Soares e o Senhor 
Júlio Camargo teriam, vamos dizer assim, 
disponibilizado ao senhor recursos provenientes de um 
acerto de corrupção em contratos da Petrobrás 
envolvendo aqui o Navio Sonda Vitória 10.000 e o 
Petrobrás 10.000. O senhor conhece o Senhor Fernando 
Soares? 

 
No entanto, somente conseguiu agravar a situação ainda 

mais, pois narrou ao defendente acusação que sequer foi recebida pelo 
Supremo Tribunal Federal quando do acórdão que recepcionou a denúncia. 
Diante disso, o próprio defendente tentou explicar ao magistrado a situação: 

 
Eduardo Cunha: - Conheço, Excelência. Agora é 
importante realçar que a recepção da denúncia pelo 
Supremo Tribunal Federal não abrangeu a contratação 
das sondas, então toda essa parte relativa à contratação 
das sondas não foi recepcionada na denúncia, então 
deixar isso bem claro. 
 
Juiz Federal: - Certo. O senhor pode me descrever o seu 
relacionamento com o Senhor Fernando Soares? 

 
Ora, Excelência, de fato o defendente estava com a 

razão. Para que isso fique evidente, basta a leitura do seguinte trecho do 
voto proferido pelo saudoso Min. Teori Zavascki: 
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Portanto, nota-se que, inicialmente, o magistrado que 
presidiu a audiência deixou de narrar ao defendente as imputações objeto 
da instrução criminal. Por conseguinte, após ser alertado pela defesa da 
patente ilegalidade, não logrou corrigir o vício. 

 
Mas ainda tem mais! 
 
Também causou espanto que, no decorrer das perguntas 

formuladas ao interrogado, o Juiz começou a aludir sobre as mensagens 
constantes no aparelho telefônico Blackberry, supostamente de uso do ora 
defendente, que teria sido objeto da perícia narrada acima. E diante da 
manifesta afronta à ampla defesa, o patrono do acusado reafirmou ao 
magistrado que não foi franqueado o acesso à mídia correta, de modo que 
sequer conheceu do conteúdo original das conversas capturadas e 
periciadas, tal como inclusive restou expresso no próprio laudo oficial 
juntado no evento 303.  

 
Mais uma vez, de nada adiantou: o magistrado ainda 

pediu ao interrogado para confirmar a autoria das mensagens.56  
  

                                                            
56 27’18 a 28’17 – 1ª parte. 
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A postura contendora do magistrado foi se agravando no 
decorrer da audiência. Em dado momento, quando a defesa se manifestou, 
de maneira escorreita e cortês, a impugnar a forma indutiva com que 
determinada pergunta havia sido feita ao interrogado, o destinatário da 
prova, em um ato de impaciência, parou de fazer as perguntas ao 
requerente e asseverou: “Ah, eu não tenho mais perguntas. É inviável 
interrogar o seu cliente”57. 

 
O magistrado se esqueceu, contudo, que a condução da 

audiência cabe ao juiz que a preside, detentor do poder de império no ato, 
ao contrário da defesa, cuja palavra pode ser cassada a qualquer momento, 
se tida como impertinente. 

 
O prejuízo, neste ponto, ficou cristalino: o destinatário 

da prova simplesmente não quis ouvir os esclarecimentos do acusado. Por 
impaciência; por parcialidade. 

 
Talvez por já ser sabedor de seu futuro e, assim, 

mentalmente envolvido com as funções a serem exercidas como Ministro, 
não mostrou o necessário interesse em ouvir do acusado a sua versão dos 
fatos, até mesmo porque não seria mais o responsável pela elaboração da 
sentença.   

 
De todo modo, é certo que o interrogatório realizou-se 

ainda na pendência do contraditório diferido sobre a prova pericial juntada 
de forma extemporânea pela acusação – acerca da integridade das cópias 
que foram extraídas dos arquivos existentes no suposto celular utilizado 
pelo acusado. 

 
O refazimento do ato, por todas as razões, é essencial.  
 
Como é elementar, o interrogatório é a chance do 

requerente, enquanto réu, no exercício de sua autodefesa – evidentemente, 
com a orientação de sua defesa técnica acerca de todos os elementos que 
embasam as imputações em seu desfavor – esclarecer a acusação que pode – 
ilícita e ilegalmente, aliás – lhe render o cumprimento de pena pública. 

 

                                                            
57 28’30 a 28’34 – 2ª parte.  
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De mais a mais, é certo que o que a defesa pede é 
elementar: tão somente a efetivação de um direito do acusado, ainda em 
tempo de ser cumprido sem qualquer transtorno processual.  

 
Ante o exposto, a defesa requer o chamamento do feito 

à ordem, para que se propicie ao acusado o direito – essencial – de ser 
ouvido pelo magistrado que realmente tenha a intenção de julgá-lo, isto, é 
claro, de forma imparcial.  

 
H) DO IMPRESCINDÍVEL ACESSO AOS TERMOS DA DELAÇÃO 
PREMIADA DE JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ 
 

Em 22 de fevereiro de 2019, a defesa tomou 
conhecimento de notícia recentemente veiculada pelo editorial “O Globo”, 
em que se narra a existência de sigiloso acordo de delação premiada 
contendo fatos atinentes à Operação “Lava-Jato”, firmado pelo lobista Jorge 
Antônio da Silva Luz. 

 
A defesa se viu, então, surpreendia. Isto porque o 

referido colaborador, de acordo com a reportagem, aponta diversos ilícitos 
penais centralmente relacionados com a presente hipótese acusatória: 
supostos pagamentos de vantagens indevidas pela Samsung Heavy 
Industries aos colaboradores Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró, em 
contratos firmados com a Petrobras para a construção de dois navios-
sonda. 

 
Eis o teor de um trecho da notícia: 

 
“Luz relatou ainda que participou de um acerto de propina 
de R$ 11,5 milhões pagos ao grupo de Renan, em troca do 
apoio do PMDB à permanência de Paulo Roberto Costa e 
Nestor Cerveró em diretorias da estatal. Os recursos 
saíram da empresa sul-coreana Samsung Heavy 
Industries, que construía dois navios-sonda para a 
Petrobras.” 

 
Como se vê, os fatos noticiados encontram-se 

umbilicalmente ligados à presente ação penal. Para que isso fique claro, basta 
a leitura do seguinte trecho constante da exordial acusatória: 
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“o denunciado EDUARDO CUNHA solicitou para si e para 
outrem e aceitou promessa de vantagem indevida no 
montante aproximado de USS 15.000.000,00 (quinze 
milhões de dólares) de JÚLIO GERIM DE ALMEIDA 
CAMARGO (“JÚLIO CAMARGO”), em razão da 
contratação pela PETROBRÁS do navio-sonda 
PETROBRAS 10000 com o estaleiro SAMSUNG 
HEAVY INDUSTRIES CO., na Coreia do Sul, no valor 
de USS 586.000.000,00, para perfuração de águas 
profundas a ser utilizado na África. EDUARDO CUNHA, 
então no exercício de mandato de Deputada Federal, de 
FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES 
(“FERNANDO SOARES”) e de NESTOR CUÑAT 
CERVERÓ (“NESTOR CERVERÓ”) -, este último na 
qualidade de diretor da área internacional da Petróleo 
Brasileiro S.A (“PETROBRAS”), n época e em razão desta 
função exercida, todos agindo em concurso e unidade de 
desígnios. (...)  
 
Ademais, no período entre fevereiro de 2007 e outubro e de 
2012, com condutas praticadas ao menos no Rio de 
Janeiro/RJ e Brasília/DF, o denunciado EDUARDO 
CUNHA solicitou e aceitou promessa, para si e para 
outrem, direta e indiretamente, vantagem indevida no 
montante aproximado de USS 25.000.000,00 (vinte e cinco 
milhões de dólares) de JÚLIO CAMARGO, a fim de que 
fosse realizada a contratação do navio-sonda VITÓRIA 
10000 com o estaleiro SAMSUNG HEAVY 
INDUSTRIES CO., na Coreia, no valor de USS 
616.000.000,00, para perfuração de águas profundas a ser 
utilizado no Golfo do México.” 

 
Chama a atenção, aliás, o fato de o mencionado delator já 

ter sido condenado por este ínclito Juízo nos autos da Ação Penal n.º 
5014170- 93.2017.4.04.7000, em virtude dos supostos ilícitos provenientes 
dos ditos contratos da Petrobras com a Samsung para construção dos navios-
sondas. Veja-se: 
 

626. Condeno Jorge Antônio da Silva Luz: a) por dois 
crimes de corrupção passiva, pela solicitação e recebimento 
de vantagem indevida para si e para outrem no contrato 
celebrado pela Petrobrás para construção do 
NavioSonda Petrobras 10000 e no contrato celebrado 
pela Petrobrás para operação do Navio-Sonda Vitoria 
10000 (art. 317, §1º, do CP); 
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Compulsado os autos de tal ação penal, foi possível 

extrair o seguinte excerto do interrogatório do delator em comento, que 
demonstra o seu envolvimento nas negociações dos navios-sonda: 
 

Juiz Federal:- Da Vedescar? E o senhor teve conhecimento 
que houve acerto de propina para os agentes da Petrobras, 
no Petrobras 10.000 e Vitória 10.000?  
Jorge Antônio da Silva Luz:- Sim, porque eu 
participava de negócios. No nível de reuniões que se 
tratava, apesar deles manterem um sigilo, que eu não 
participei da compra, então eu não tinha nem o direito de 
entrar nisso, mas claro, pela conversa, certamente tinha. 
Juiz Federal:- Por exemplo, assim?  
Jorge Antônio da Silva Luz:- É... falavam: “Ah, o assunto 
da Pedescar, como é que está caminhando? Já pagou, não 
pagou?”. Eu não sabia no início, hoje eu sei, mas até 
determinado momento, eu não sabia de onde vinha esse 
dinheiro, por que? Esse dinheiro do apoio... ele apoiava 
Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró. Paulo Roberto 
Costa não tinha um centavo naquela época. Quem tinha já 
feito alguma coisa tinha sido o Nestor. Então o Fernando 
me disse o seguinte: “Deixa que isso eu faço, em contas 
entre eles”. Por quê? O Nestor Cerveró foi apresentado ao 
Paulo Roberto Costa, pelo que eu soube, pelo Ministério, 
foi pelo Delcídio. Porque na época... depois o Nestor 
Cerveró apresentou o Fernando ao Paulo Roberto Costa e o 
seguinte: “Por que você não usa o Fernando pra fazer a 
mesma coisa que ele me ajuda?”. Isso o Fernando me 
contou.  
Juiz Federal:- Tá. E o senhor tem conhecimento se agentes 
da Petrobras receberam vantagem indevida na contratação 
da Schahin, pra operação do navio sonda Vitória 10.000? 
Jorge Antônio da Silva Luz:- Sim. Foi o que eu acabei de 
falar para o senhor, que foram aqueles 300 mil dólares, que 
eu repassei, que o Fernando dizia que era ele e o pessoal da 
Petrobras. 

 
Percebe-se, assim, que o referido colaborador possui 

relevantes informações acerca das imputações narradas na exordial desta 
ação penal, aptas até mesmo a demonstrarem, cabalmente, o claro propósito 
escuso dos delatores Fernando Soares e Júlio Camargo, ao engendrarem toda 
a trama mentirosa em que incluíram – ardilosamente – o defendente. 
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Ademais, a versão fática do colaborador se mostra 
igualmente importante após a leitura das alegações finais apresentadas pelo 
próprio Parquet, que lançou mão da sentença condenatória em desfavor do 
delator como forma de tentar demonstrar a prática criminosa por parte do 
defendente: 
 

“O contexto do presente caso se relaciona ao pagamento de 
propina pela empresa sul-coreana SAMSUNG HEAVY 
INDUSTRIES nos contratos de construção de dois 
naviossondas, 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° 508383859.2014.4.04.7000, na qual o 
exDiretor 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.” 

 
Bem se vê, portanto, que o Ministério Público Federal 

detinha conhecimento da condenação do referido delator – em razão dos 
mesmos fatos versados no bojo destes autos. Mais importante ainda, é o fato 
de que o órgão acusatório também detém o teor dos depoimentos e dos 
elementos corroborativos apresentados por Jorge Luz em seu acordo de 
delação, ainda sigiloso. 

 
É elementar, também, que a defesa tenha acesso a todos 

os elementos de prova que possam, ou não, beneficiar o defendente. Tanto 
os elementos prejudiciais como os benéficos são de suma importância para 
a demonstração da tese defensiva. 
 

Inclusive, a prova também serve ao Juízo, isto porque a 
colaboração de Jorge Antônio da Silva Luz e os respectivos elementos de 
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corroboração poderão levar Vossa Excelência a obter esclarecimentos 
fáticos necessários a preencherem as inúmeras lacunas acusatórias. 

 
Diante disso, a defesa requereu a juntada do acordo de 

colaboração em comento, com vistas a angariar elementos que corroborem a 
inocência do defendente. Contudo, este eminente Juízo entendeu por bem 
indeferir o pleito, sob o argumento de que a delação referida agravaria a 
situação do defendente, tornando-se impróprio o requerimento. Confira-se: 

 
Tais fatos, que invariavelmente devem também ser objeto 
de exploração em eventual colaboração, a bem dizer, 
aparentam corroborar a tese acusatória do MPF e somente 
agravariam a situação do acusado, o que torna impróprio o 
requerimento da Defesa. 
 
Assim, considerando que a instrução do feito já se encerrou 
desde 12/12/2018, não cabendo a sua reabertura, indefiro o 
pedido de sobrestamento do feito até a juntada de cópia do 
acordo de Jorge Luz nos presentes autos. 

 
Com efeito, a suposição do magistrado, além de 

equivocada, claramente afronta o direito elementar que o acusado possui de 
acessar o teor de todos os elementos de prova que possam influenciar sua 
situação jurídica, independentemente de serem benéficos ou não.  

 
Apesar disso, tem-se que a delação do lobista Jorge Luz 

trará aos autos substrato probatório que possa demonstrar o quão falaciosas 
são as declarações prestadas por Júlio Camargo e Fernando Soares.  

 
Inclusive, no excerto em que o magistrado citou para 

tentar demonstrar que a dita delação prejudicaria o defendente, consta que o 
colaborador informou que “tinha deixado de falar com o Fernando”. Isso, 
no mínimo, pode demonstrar o real caráter do delator Fernando Soares, que 
elucubrou uma fantasiosa tese acusatória – amparada em uma suposta 
influência do defendente – de modo a usufruir benesses jurídicas.  

 
No mais, a delação permitirá que se esclareça a infundada 

tese da acusação, que narra em desfavor do defendente condutas que se 
amparam, unicamente, em pretensões de pessoas que buscaram, a todo 
instante, angariar concessões jurídicas às custas de uma pessoa pública 
notoriamente conhecida: Presidente da Câmara dos Deputados.  
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Afigura-se demasiado absurdo negar acesso a eventuais 

elementos de corroboração que, in casu, justamente podem dar suporte às 
alegações defensivas do defendente e que já estão em poder do Estado 
Acusação. 

 
Para que isso fique ainda mais evidente, a defesa cuidou 

de colher elementos no direito comparado, de país cujo sistema processual 
penal é demasiadamente mais rigoroso que o brasileiro. Vejamos: 

 
A Suprema Corte dos Estados Unidos, no famoso caso 

Brady vs. Maryland #490, 373 U.S.83(1963), estabeleceu expressamente que 
“os procuradores têm o dever de divulgar todas as provas de defesa 
conhecidas para o acusado em um processo criminal, sendo uma questão de 
direito constitucional”. E, assim, esclarece que prova de defesa “é qualquer 
evidência que esteja na posse do governo que possa ser favorável ao 
acusado”. Com isso, o termo prova de defesa passou a ser chamado Brady58. 

 
Além disso, as Cortes têm declarado que essa obrigação 

do Ministério Público é contínua, se estende além de apenas uma constatação 
de culpa em um processo criminal. “Um promotor que tem em sua posse ou 
possui ciência de provas de defesa após o julgamento, deve divulgá-las ao 
réu ou seu advogado, o qual poderá usá-las no contexto das ações 
pósjulgamento, apelações de uma condenação ou sentenças, e na busca por 
habeas corpus em cortes estaduais ou federais”. 

 
As consequências da não divulgação das provas de 

defesa, no contexto de um processo criminal, podem ser severas. É por isso 
que a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Kyles vs. Whitley, #93-
7927,514 U.S 419 (1995), determinou que “a não divulgação das provas de 
defesa faz com que uma condenação não possa ser acolhida, se há uma 
probabilidade razoável de que aquela prova poderia ter levado a um 
diferente resultado no julgamento”. 

 
Por fim, em outro caso, em que a prova de defesa não 

estava com o promotor, mas sim na posse da agência de aplicação da lei, 
caso Unites States vs. Branco, #03-10390, 2004 U.S. App. Lexis 26815, 392 
F.3d 382 (9th Cir. 2004), a Corte decidiu que: 
                                                            
58 Disponível: < http://www.aele.org/law/2009all09/2009-09MLJ101.pdf> Acesso em 22fev.2019. 
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“provas de defesa não podem ser mantidas fora do alcance da 
defesa do réu só porque não estão na posse do promotor, visto 
que uma agência de investigação as possui. Isso iria minar Brady, 
permitindo que a agência de investigação impedisse a produção 
de provas não entregando o relatório ao promotor até que 
decidam se ele deve tê-las, e/ou permitindo que o promotor diga 
aos investigadores que não entreguem certos matérias a menos 
que ele os peça.” 

 
Portanto, Excelência, não pode o órgão acusador subtrair 

do acusado elemento de prova essencial, em sua posse, e que pode corroborar 
a tese defensiva. A tentativa de não franquear o acesso do acordo 
colaborativa à defesa só faz crer, ainda mais, que seus termos contêm 
elementos que elucidarão os fatos mentirosos narrados nos presentes autos.  

 
E para além disso, Excelência, com a devida vênia, não 

cabe ao Juiz e à acusação decidirem em nome dos advogados do réu 
acerca de qual prova é ou não relevante! Tudo deve ser franqueado ao 
acusado.  

 
Por fim, ressalte-se que os trechos colacionados no 

decisum de Vossa Excelência expressam, inequivocamente, um 
conhecimento de fatos posteriores a terem se tornado públicos. Ou seja, 
nenhuma corroboração exisiu de fato.  

 
Ante o exposto, requer-se que o chamamento do feito à 

ordem, a fim de que o Ministério Público promova a juntada, aos presentes 
autos, do acordão de delação do Sr. Jorge Antônio da Silva Luz, para que, 
somente após, seja concedida à defesa a possibilidade aditar suas alegações 
finais, isto em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
evitando-se o reconhecimento posterior desta grave nulidade, com manifesto 
prejuízo à correta apuração dos fatos.  

 
III - MÉRITO 

 
Imputa-se ao defendente o “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”. 
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A parte da denúncia que foi recebida pelo Plenário do 
Supremo Tribunal Federal refere-se ao suposto “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 de finalidade, perante o Congresso 
Nacional”. 

 
Pois bem. 
 
O Ministério Público Federal, em suas alegações finais, 

narra 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 (...) os 
crimes perpetrados pelos investigados [são] de difícil prova”. 

 
Em seguida, o órgão ministerial, em inegável confissão 

da calamitosa situação do vazio probatório, tece, às fls. 35-41, considerações 
em que objetiva concluir o seguinte: a prova indiciária merece “dignidade” 
e pode amparar um decreto condenatório; que deve se ter maior flexibilidade 
em casos de crimes complexos, cuja prova é difícil. 

 
O fato é que o Ministério Público Federal, em qualquer 

que seja a perspectiva adotada no que diz respeito ao ônus da prova no 
processo penal, não cumpriu seu ônus de demonstrar e provar a existência 
de um fato típico, ilícito e culpável. E a tentativa de fixação de ilegais 
standards probatórios é, rogando as mais respeitosas vênias, uma vã tentativa 
de justificar o descumprimento do ônus que Candido Rangel Dinarmarco 
assevera como absoluto59 - do Parquet  - e que conduz, fatal e 
invariavelmente, à seguinte consequência: a absolvição do ora defendente. 

 
Deveras, tem-se uma omissão injustificável pelo órgão 

ministerial na elaboração de premissas teóricas para a valoração da prova: 
numa ação penal em que se tem como insumo basilar a colaboração 
premiada, não se discorreu sobre o valor probatório das declarações 
prestadas por quem busca um prêmio legal. Aliás: pode alguém ser 
condenado com base em depoimentos de delatores e indícios? Se sim, o que 

                                                            
59 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1994, 
p. 202. 
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os indícios têm de provar? Esse sim é um questionamento útil ao processo, 
que será abordado ao fim do cotejo exaustivo de todos os elementos 
mencionados pelo Parquet. 

 
a) Do valor probatório da colaboração premiada 

 
Embora a colaboração premiada já exista no ordenamento 

jurídico brasileiro há considerável período de tempo, é inegável que a entrada 
em vigor da Lei nº 12.850/13 impulsou o instituto, aumentando sua 
relevância e sua aplicação nas investigações. 

 
Contudo, a disseminação dos acordos de delação 

premiada impõe maior rigor na análise dos elementos fornecidos, dos 
benefícios concedidos e na força probante dos depoimentos prestados e dos 
supostos elementos de corroboração fornecidos. 

 
O acordo de colaboração premiada é o meio pelo qual o 

coautor ou o partícipe de um suposto delito, visando à obtenção de um 
prêmio, coopera com os órgãos responsáveis pela persecução criminal, 
fornecendo informações privilegiadas e eficazes quanto a algumas 
consecuções determinadas em lei.60  

 
Dessa forma, nos termos do eminente professor Afrânio 

Silva Jardim, o instituto possui clara natureza de negócio jurídico processual, 
voltado para obtenção de prova, e não um meio de prova propriamente dito.61 

 
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal firmou 

posicionamento no mesmo sentido, verbis: 
 

“(...) a colaboração premiada seria meio de obtenção de 
prova, destinado à aquisição de elementos dotados de 
capacidade probatória. Não constituiria meio de prova 
propriamente dito. Outrossim, o acordo de colaboração não 
se confundiria com os depoimentos prestados pelo agente 
colaborador. Estes seriam, efetivamente, meio de prova, 
que somente se mostraria hábil à formação do 
convencimento judicial se viesse a ser corroborado por 

                                                            
60 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime organizado. 2ª ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. p.115 
61 Em prefácio do Livro: MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime organizado. 2ª ed. rev., atual e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
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outros meios idôneos de prova. Por essa razão, a Lei 
12.850/2013 dispõe que nenhuma sentença condenatória 
será proferida com fundamento exclusivo nas declarações 
do agente colaborador.”62 

 
 
Como se vê, somente os depoimentos prestados e 

eventuais materiais ou documentos fornecidos são classificados como meios 
de prova. Contudo, constata-se que a jurisprudência, a doutrina e o próprio 
diploma legal, notadamente o art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13, abaixo 
transcrito, atribuem a esses elementos informativos valor probatório 
atenuado ou prejudicado, situando-os como meros indícios63, por ter uma 
fonte “impura”64. 

 
§ 16.  Nenhuma sentença condenatória será proferida com 
fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. 

 
Nesse ponto, há incontroversa limitação legal ao livre 

convencimento judicial que, normalmente, é pautado por regras 
epistemológicas e não jurídicas. 

 
Conforme explica o professor Gustavo Badaró: 
 

“Trata-se de um regime de prova legal negativa, no qual se 
determina que somente a delação premiada é insuficiente 
para condenação do delatado. O legislador não estabeleceu, 
abstratamente, o que é necessário para condenar, mas 
apenas, em reforço à presunção de inocência, o que é 
insuficiente para superar dúvida razoável. 
Trata-se de uma regra de corroboração, exigindo que o 
conteúdo da colaboração processual seja confirmado por 
outros elementos de prova. Logo, a presença e o potencial 
corroborativo desse outro elemento probatório é conditio 

                                                            
62 Excerto do Informativo nº 796 do Supremo Tribunal Federal, de 24 a 28 de agosto de 2015. 
63 CARATA, Fabrício Dornas. Colaboração premiada: reflexões sobre o seu valor probatório e a postura 
do magistrado na sua avaliação. Disponível: 
http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/copy3_of_Artigo.pdf.  Acessado em: 
16.11.2016. 
64 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. O valor probatório da delação premiada: sobre o § 16 do art. 
4º da Lei nº 12.850/13. Disponível em:  
http://www.academia.edu/11467576/O_valor_probat%C3%B3rio_da_dela%C3%A7%C3%A3o_premida
_sobre_o_16_do_art._4o_da_Lei_n_12850_2013.  Acessado em: 29.01.2018. 
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sine qua non para o emprego da delação premiada para fins 
condenatórios.”65 

 
 
Como se vê, as declarações prestadas por um delator 

necessitam de outros elementos de prova com potencial corroborativo para 
que seja utilizada em uma sentença condenatória.  

 
E esse regramento possui nítida inspiração no Código de 

Processo Penal Italiano, que determina o confronto das declarações prestadas 
pelo colaborador com outros depoimentos e elementos angariados no curso 
da instrução, a fim de atestar sua credibilidade e idoneidade. 

 
Também no Direito Italiano, a ausência de outros 

elementos que confirmem a idoneidade das palavras do delator faz com que 
tal meio de prova não possa ser utilizado para fins condenatórios66. 

 
Ressalte-se que tanto em nossa legislação quanto na 

Italiana a referida “sanção” não atinge o próprio ato em si, mas apenas o seu 
valor probatório, constituindo, como já visto, um limite ao livre 
convencimento do juiz. 

 
Ainda nesse tocante, imperioso ressaltar que não poderá 

ser utilizada outra delação premiada como elemento de corroboração para 
fundamentar uma sentença condenatória. É o que a doutrina denomina 
“mutual corroboration” ou corroboração cruzada. 

 
Segundo o professor Gustavo Badaró, tal proceder seria 

inadmissível, pois ambas as delações possuem um valor probatório 
inferior, de sorte a corroboração não poderia ocorrer com outro 
elemento com a mesma debilidade, in verbis: 

 
 

“Mas, uma questão interessante é se serão suficientes para 
justificar uma condenação duas ou mais delações com 

                                                            
65 SEIÇA, Antonio Alberto Medina ( conhecimento probatório do coarguido, p. 220) observa, com razão, 
que “a delicadeza” do conhecimento probatório do coarguido reside na presumível proximidade com os 
fatos que caracterizam o thema probandi e, justamente “essa proximidade o coloca na privilegiada posição 
de adulterar a narração, continuando a apresentá-la credivelmente”. 
66 A prova no processo penal italiano. Trad. Alexandra Martins e Daniela Mróz. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 178. 
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conteúdos concordes. É o que se denomina mutual 
corroboration ou corroboração cruzada. Ou seja, o conteúdo 
da delação do corréu A, imputando um fato criminoso ao 
corréu B, ser corroborado por outra delação, do corréu C, 
que igualmente atribua o mesmo fato criminoso a B.  
Cabe observar que a regra do § 16 do art. 4º da Lei 12.850 
não atinge a delação premiada quanto a sua 
admissibilidade. Ao contrário, é uma prova admissível que, 
contudo, recebe um descrédito valorativo, por ser 
proveniente de uma fonte considerada “impura”, o que 
justifica seu ontológico quid minus em relação ao 
testemunho. 
Se assim é, e se o próprio legislador atribui à delação 
premiada em si uma categoria inferior ou insuficiente, 
como se pode admitir que a sua corroboração se dê com 
base em elementos que ostenta a mesma debilidade ou 
inferioridade? 
Assim sendo, não deve ser admitido que o elemento 
extrínseco de corroboração de uma outra delação premiada 
seja caracterizado pelo conteúdo de outra delação premiada. 
Sendo uma hipótese de grande chance de erro judiciário, a 
gestão do risco deve ser orientada em prol da liberdade. 
Neste, como em outros casos, deve se optar por absolver um 
delatado culpado, se contra ele só existia uma delação 
cruzada, a correr o risco de condenar um delatado inocente, 
embora contra ele existissem delações cruzadas.”67 

 
Nesse sentido, o eminente Ministro Celso de Mello, ao 

proferir decisão nos autos da PET 5700/DF, destacou expressamente que “o 
Estado não poderá utilizar-se da denominada ‘corroboração recíproca ou 
cruzada’, ou seja, não poderá impor condenação ao réu pelo fato de contra 
este existir, unicamente, depoimento de agente colaborador que tenha sido 
confirmado, tão somente, por outros delatores”68. 

 
Na mesma esteira foi o voto do eminente Ministro Dias 

Toffoli no bojo do INQ 3994, quando destacou que, “para fins de 
corroboração das ‘declarações heteroinculpatórias’ do agente 

                                                            
67 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. O valor probatório da delação premiada: sobre o § 16 do art. 
4º da Lei nº 12.850/13. Disponível em: 
http://www.academia.edu/11467576/O_valor_probat%C3%B3rio_da_dela%C3%A7%C3%A3o_premida
_sobre_o_16_do_art._4o_da_Lei_n_12850_2013. Acessado em: 29.01.2018. 
 
68 https://www.conjur.com.br/dl/delacao-justifica-investigacao-nao.pdf 
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colaborador, não são suficientes, por si sós, as declarações harmônicas e 
convergentes de outro colaborador”69. 

 
No caso concreto do INQ 3994, “os colaboradores 

premiados teriam feito anotações pessoais que supostamente traduziriam 
pagamentos indevidos aos parlamentares federais”. 

 
Contudo, o referido Ministro destacou que “uma 

anotação unilateralmente feita em manuscrito particular não tem o 
condão de corroborar, por si só, o depoimento do colaborador, ainda que 
para fins de recebimento de denúncia”70. 

 
Prosseguiu: “Se o depoimento do colaborador necessita 

ser corroborado por fontes diversas de prova, evidente que uma anotação 
particular dele próprio emanada não pode servir, por si só, de instrumento 
de validação”71. 

 
Outrossim, vale ressaltar que esse foi também o 

entendimento majoritário da egrégia 2ª Turma do colendo Supremo Tribunal 
Federal.  

 
Posicionamento semelhante foi adotado pela mesma 

Turma quando da análise sobre o recebimento da denúncia do INQ 3998, 
tendo sido consignado na ementa que a exordial acusatória deveria ser 
rejeitada, pois “não se vislumbra a presença de elementos externos de 
corroboração dos depoimentos de colaboradores premiados, mas simples 
registros genéricos de viagens e reuniões”72. 

 
Esse entendimento foi igualmente esposado no bojo do 

INQ 4118 pelo eminente Ministro Dias Toffoli: 
 
 

“Ora, se o relato do colaborador Ricardo Pessoa de que o 
parlamentar federal lhe solicitou vantagem indevida não se 
reveste, por si só, de credibilidade, seria mister que outros 
elementos confiáveis de prova o corroborassem. 

                                                            
69 Voto disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/voto-toffoli-inq-3994.pdf. Acesso em: 29.01.2018 
70 Idem. 
71 Voto disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/voto-toffoli-inq-3994.pdf. Acesso em: 29.01.2018 
72 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4728356 
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 Se é incontroversa – haja vista que o parlamentar admite 
tê-las solicitado - a existência de doações oficiais da UTC 
ao Diretório Estadual do Partido Progressista em 
Pernambuco, a ausência de elementos de corroboração 
externos ao colaborador premiado não permite, nem 
mesmo nesta sede de cognição sumária, que tais doações 
sejam consideradas como oriundas da mercancia do 
ofício parlamentar.” 

 
Bem se vê, portanto, que as provas de corroboração 

devem ser de fonte autônoma, externa e diversa dos colaboradores, sob pena 
de que outros elementos tidos como “impuros” passem a corroborar os 
depoimentos para fins de condenação, sem que sejam revestidos de 
densidade probatória para tanto.  

 
De todo modo, é certo que há um ponto nodal para a 

aferição do valor probatório das colaborações premiada: harmonia e 
coerência. 

 
Concretamente, o órgão ministerial pouco ou nada fez 

para comprovar o que os delatores disseram. São vários fatos narrados em 
que não há um único elemento de corroboração – fatos, aliás, relativos às 
próprias condutas nucleares dos tipos penais imputados. 

 
Soma-se, pois, à ausência de elementos de corroboração, 

um sem número de contradições absolutamente gritantes – e não 
meramente“circunstanciais”73. Há contradições manifestas sobre: os valores 
das vantagens indevidas; quem teria recebido ou sido pago; quais pessoas 
estariam presentes nesta ou naquela reunião em que se teria entabulado o 
ajuste de vantagens indevidas. A manutenção da mentira é, evidentemente, 
mais difícil que sua criação, conforme demonstrado alhures. 

 
Aliás, importantíssimo registrar que o Supremo Tribunal 

Federal, ao julgar improcedente a denúncia oferecida nos autos da Ação 
Penal nº 1003/DF, entendeu pelo não acolhimento da teoria dos indícios 
somada (e fundada) a (em) delações contraditórias e divergentes. Naquele 
caso, aliás, as divergências eram MUITO mais sutis e circunstanciais do que 
as que ocorrem neste caso, em que, seguramente, os delatores estão mentindo 

                                                            
73 A defesa se refere ao termo utilizado pela magistrada que anteriormente conduziu o feito, notadamente 
na decisão constante do evento nº XX. 
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sobre as próprias condutas que deveriam compor o núcleo das ações típicas. 
A defesa voltará ao voto condutor do referido acórdão ao fim do cotejo das 
provas. 

 
De todo modo, é certo que tal aspecto não pode, data 

venia, ser desconsiderado pelo destinatário da prova: delações sem 
elementos de corroboração e, ainda, contraditórias, devem ter o tratamento 
devido: lixo probatório. 

 
À inépcia do órgão ministerial em produzir provas – 

confessada no tópico em que se roga a este ínclito Juízo uma estranha 
conjugação da teoria dos indícios com a soma de delações divergentes e sem 
elementos de corroboração idôneos – soma-se à inverossimilhança da 
hipótese criada pelos delatores e, o que é muito pior, a ocultação dos 
verdadeiros destinatários das vantagens indevidas. 

 
De fato, os meios de obtenção de prova(leia-se: delações) 

falharam miseravelmente: seja por sua falsidade intrínseca, seja pelo 
descumprimento do ônus da prova por parte do órgão ministerial.74 
 
a.1) Das consequências do açodamento das investigações e do 
cerceamento de defesa 
 

Nesta persecução penal, a investigação, conduzida de 
forma açodada, somada ao sistemático cerceamento de defesa do defendente, 
deixou sem resposta uma série de perguntas.  

 
O primeiro buraco na investigação que decorreu do 

açodamento da Procuradoria-Geral da República à época do oferecimento da 
denúncia tem a ver com a não investigação de vários outros políticos – e na 
não compreensão dos fatos.  

 
Aqui, diga-se que o defendente não tem por intenção 

incriminar quem quer que seja. Busca, apenas, a equânime elucidação dos 

                                                            
74 Chama muito a atenção a absurda pretensão do órgão ministerial de, aliás, inverter o ônus da prova com 
relação a alguns fatos narrados na denúncia (v.g. autoria dos requerimentos de nºs 114 e 115, em que houve 
o indeferimento de provas inclusive). Cuida-se da técnica da lógica do absurdo, em que, por sua teratologia 
intrínseca, o leitor cede à proposta, julgando-a verossímil (“não é possível que digam isso sem que se seja 
verdade”). A defesa tem a certeza de que tal técnica de manipulação será rechaçada por este ínclito Juízo. 
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fatos, sem que o processo usado de forma açodada contra uns e outros 
quedem sem nenhuma investigação. 

 
É evidente, neste ponto, que a defesa não pretende fazer 

as vezes do órgão acusador, afirmando o que deveria ou não ser feito, 
buscando, em último caso, a incriminação de terceiros. Não é disso que se 
cuida. Absolutamente. 

 
Na verdade, foram as contradições dos delatores que 

demonstraram um fato inexorável: se de fato houve propina com relação às 
sondas, vê-se que os verdadeiros destinatários das propinas foram 
absolutamente acobertados pelos delatores, o que certamente explica(rá) a 
razão pela qual Fernando Soares mente da forma que mente.  

 
A sucessão de delações demonstra uma espécie de buraco 

na narrativa dos delatores: há uma parte da história da contratação dos navios 
sonda cuja explicação é absolutamente necessária e ignorada pelo órgão 
ministerial – por revelar a completa ausência de participação do defendente. 

 
O fracasso do órgão ministerial com relação à quase 

totalidade da denúncia – rejeitada em grande parte pelo Supremo Tribunal 
Federal – fez com que o MPF apostasse todas as suas fichas em uma delação 
mentirosa, que claramente oculta e dissimula fatos – o quê e quanto teria ido 
para quem. Não querer saber o que de fato aconteceu é, em último caso, não 
querer saber porque o ora defendente é inocente – e o porquê de os delatores 
terem entrado em tantas contradições (mentir durante tanto tempo é difícil). 

 
Melhor – para o titular da ação penal – não explicar os 

fatos imputar tudo ao ora defendente, numa lacunosa e irreal hipótese 
acusatória: não se explicam os pagamentos da primeira sonda e quer-se crer 
que os pagamentos relativos à segunda teriam se limitado ao ora defendente, 
decotando-se a “realidade” para incriminar o defendente. Permite-se, assim, 
uma verdadeira lavagem de dinheiro por meio desta ação penal, data maxima 
venia.  

 
O ora defendente é o bode expiatório dos delatores e, 

ainda, o homem da máscara de ferro da Procuradoria-Geral da República. 
 
Pois bem. 
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Com relação à primeira sonda, Fernando Soares e 

Cerveró foram claros sobre a destinação dos valores: havia propina para 
integrantes de partidos políticos. E vários. Veja-se: 

 
“ O Sr. Procurador da República – Certo. E como é que 
foi o acerto de propina em relação a essa contratação?  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Essa primeira sonda 
a gente fez um acerto de 15 milhões de dólares que seria pago a 
mim e daí eu destinaria uma parte disso...  
 
O Sr. Procurador da República – O senhor seria o responsável 
por distribuir essa propina de 15 milhões?  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Isso.  
 
O Sr. Procurador da República – Como é que funcionaria essa 
repartição?  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Na verdade, a gente 
não chegou nem a ver como é que seria essa distribuição assim 
em termos de percentuais. Como eu desenvolvi o negócio a 
princípio eu ficaria com a parte maior e a divisão do bolo seria 
feita entre eles. Eles me passavam...  
 
O Sr. Procurador da República – Eles quem?  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – As pessoas que 
estavam nesse negócio era o Nestor, o Moreira, o César Tavares, 
depois eu fiquei sabendo num primeiro momento eu sabia, depois 
eu fiquei sabendo que tinha o Demarco e o Eduardo Moura.  
 
O Sr. Procurador da República – Então o senhor ficaria 
com a maior parte dos 15 milhões? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Isso. Só que a 
gente ainda estava conversando como é que ia ser feita essa 
distribuição e aí num primeiro momento surgiu uma 
demanda que não existia a princípio que foi trazida a mim 
pelo Nestor de um dinheiro que teria que ser pago a alguns 
políticos do PMDB. E aí esse negócio que a princípio não 
tinha a participação política de hora pra outra chegou a 6 
milhões de dólares que seria destinada a alguns políticos do 
PMDB, a pedido do Nestor. 
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O Sr. Procurador da República – Tá. 6 milhões de 
dólares. Quem era esse grupo político do PMDB? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Era o Jader 
Barbalho, o Renan Calheiros, ele me disse que essa reunião 
foi uma reunião que estavam esses presentes e também o 
ex-ministro Silas Rondeau. Mas eu não sei como foi feita a 
distribuição aí. E tinha também por parte do PT, o Delcídio 
do Amaral.  
 
O Sr. Procurador da República – Certo. Esses 6 milhões 
o senhor que se encarregou também de repassar? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Não. Quando o 
Nestor me trouxe essa demanda, eu disse a ele: “Ó, Nestor, 
não tenho relação com o PMDB, eu não gosto dessa parte 
de ficar fazendo repasse para político, tem que ter alguém 
que seja nomeado por eles, eu entrego o dinheiro e ele cuida 
de fazer...”, e aí naquele momento, eles escolheram entre 
eles lá, o Jorge Luz que foi a pessoa que cuidou disso. 
 
O Sr. Procurador da República – Sim, mas passava pelo 
senhor; ia para o Jorge Luz; e o Jorge Luz para os políticos?  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Exatamente. 
 
(...) 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Mas então vamos 
voltar lá para a primeira sonda. O senhor mencionou que foi 
15 milhões. Teve uma divergência com outros depoimentos 
aqui que eu queria que o senhor explicasse melhor. Quem 
falou pro senhor que uma parte que o senhor mencionou de 
6milhões de dólares seria para senadores do PMDB? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – O Nestor 
Cerveró.  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – O Cerveró. Ele 
mencionou os nomes dos senadores? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Sim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Foram os que o 
senhor mencionou aqui mais cedo?  
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O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Exatamente.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Aí o senhor falou 
pro procurador da República que o senhor quando foi 
conversar com o Eduardo Cunha o senhor usava o nome do 
PMDB pra cobrar apesar de o PMDB não ter mais nada a 
receber. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – A receber. Já 
tinha recebido os 6 milhões.” 

 
No mesmo sentido – apesar de gravíssimas e 

incontornáveis contradições –, aliás, asseverou Nestor Cerveró em seu 
depoimento em Juízo: 

 
“O Sr. Nestor Cerveró – Sim. Na primeira, nós, vou citar só os 
números, depois se o senhor quiser mais detalhes, foi a primeira 
grande sonda desse tipo que a Petrobras alugou, feita na Coreia, 
de águas ultraprofundas, até 10 mil metros de profundidade, 
profundidade total, água mais profundidade do poço, então essa 
sonda, nós acertamos uma propina que foi paga pelo lobista Júlio 
Camargo de 15 milhões de dólares. A Petrobras 10.000. Na 
segunda sonda, que a Samsung nos ofereceu uns lotes uma 
oportunidade num estaleiro de construção, foi acertada que seria 
paga uma propina de 20 milhões de dólares. Propina essa que 
nunca foi paga pelo Júlio Camargo.  
(...)  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – A primeira pagou 
quanto?  

 
O Sr. Nestor Cerveró – 15. E nessa segunda foi acertada 
uma propina de20. Na verdade, foram pagos 2 milhões de 
adiantamento e ficou, o Júlio ficou devendo 18 milhões que 
nunca pagou. Quer dizer, eu saí da diretoria e...E, 
posteriormente, já adiantando a pergunta, eu soube através 
do Fernando Soares, que inclusive participou das 
negociações dessa propina, que ele tinha feito uma 
aproximação com o deputado Eduardo Cunha que teria, o 
deputado teria pressionado o Júlio Camargo a pagar parte 
dessa propina. Isso foi informação que eu recebi do 
Fernando. Mas isso já 3 anos depois de eu ter saído da 
Diretoria Internacional. Quer dizer, ele levou muito tempo. 
Essa é a informação que eu tenho especificamente sobre a 
sonda Vitória 10.000, foi a segunda sonda que a gente 
alugou.  
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(...) 
 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Eu estou doido 
pra ler esse depoimento do senhor... 

 
O Sr. Nestor Cerveró – Eu não posso... Eu posso dizer o 
que eu falei no meu depoimento. A partir de 2006, eu 
também passei a ser apoiado pelo PMDB, do Senado. E no 
final de 2007... 

 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Quem é o PMDB 
do Senado? 

 
O Sr. Nestor Cerveró – O PMDB do Senado é 
particularmente o senador Renan, o Silas Randeau, o 
senador Lobão, com os quais eu mantive mais contatos, e 
embora não fosse do Senado, mas era membro desse grupo 
que era o Jáder Barbalho, o senador Jáder Barbalho. Mas ao 
final de 2007, iniciou-se um movimento na Câmara que 
uma série de deputados do PMDB pediram o cargo da 
Diretoria Internacional ao presidente Lula em função da 
votação da CPMF, que não votariam a favor da CPMF caso 
não fosse indicado um diretor novo para a Área 
Internacional e que a indicação fosse feita por esse grupo. 
Mas isso já foi ao final de 2007. Quer fizer, durante o 
período de 2003 até o final de 2007 não houve nenhuma... 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Desse grupo que, na realidade, 
esse grupo na época a figura mais proeminente, pelo menos 
acho que das pessoas que conversei era o falecido deputado 
Fernando Diniz, do PMDB de Minas, era a figura mais, que 
fazia mais, bom, a gente ficava sabendo das conversas que 
teria feito maior pressão para indicação do meu sucessor. 

 
(...) 

 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Qual que era a 
sua relação com o Fernando Baiano? Como vocês se 
conheceram? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Nós nos conhecemos na época dos 
projetos térmicos, isso em... Eu fui apresentado ao 
Fernando Soares pelo Delcídio, pelo senador Delcídio. Mas 
isso já foi em 2000, no ano 2000. 
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O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O Delcídio era 
próximo ao senhor e era próximo ao Fernando Soares? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Não era próxima ao Fernando 
Soares. O Fernando Soares apareceu como na Petrobras 
representando algumas companhias espanholas que tinham 
interesse em investir, participar do programa termoelétrico 
na crise de energia no ano 2000/2001.” 

 

 
Posteriormente ao depoimento judicial do referido 

delator, aliás, foi que a defesa pôde consultar seu depoimento prestado em 
sede de colaboração premiada. Veja-se, pois, excertos do anexo nº 1: 

 
“QUE a PETROBRAS formou uma sociedade cem a 
MITSUI para efetuar a compra de navio. senda; QUE e 
navio. senda, posteriormente, seria alugado. à 
PETROBRAS; QUE e declarante solicitou o pagamento. de 
uma propina de US$ l5 milhões de dólares; QUE essa 
solicitação foi repassada a FERNANDO ANTONIO 
FALCÃO SOARES, que era e responsável per tratar da 
propina cem JULIO CAMARGO; QUE geralmente es 
operadores de recebimento. e repasse de propinas celebram 
contratos de consultoria registrados no. exterior para e 
pagamento dos valores; (...) QUE e declarante suspeita de 
que PAULO ROBERTO COSTA não. tenha recebido. sua 
parte da propina, mas tem certeza de que ele fez acordo 
sobre isso.; QUE o declarante, os gerentes e o terceirizado 
da Diretoria Internacional da PETROBRAS receberam a 
parte de propina que lhes cabia, por meio. de contas 
mantidas no. exterior; QUE o controle e da distribuição. da 
propina era feita por meio. de tabelas elaboradas por 
MOREIRA, as quais eram aprovadas pelo declarante; QUE 
essas tabelas usavam codinomes come Paulista, Filé, 
Lindinho, para designar es destinatários da propina; QUE e 
declarante não. se recorda se era designado como Lindinho; 
QUE e declarante não. se lembra quem era designado. como 
Paulista; QUE e declarante se lembra que COMINO era 
designado. como Filé; QUE e declarante recebeu sua parte 
por meio. de contas na Suíça e no. Uruguai; QUE e 
declarante tinha uma empresa de investimentos no. 
Uruguai, denominada FORBAL; QUE e declarante não. 
tem maiores informações sobre as contas bancárias usadas 
peles demais destinatários da propina, mas se lembra que 
MOREIRA comentou que tinha uma negociação da 
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primeira sonda, denominada Petrobras 10.0000, no ano de 
2006, o declarante, necessitando de apoio do PMDB 
para manter-se na Diretoria Internacional da 
PETROBRAS, comprometeu-se a repassar US$ 5,5 
milhões de dólares para RENAN CALH'EIROS e. JADER 
BARBALHO, conforme relatado no Termo de Colaboração 
n. 03; QUE os repasses "para esses políticos ocorreram por 
meio de FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES a 
JORGE LUZ; QUE na época já se estava negociando a 
aquisição do segundo 'navio sonda, denominado Vitória 
10.000; QUE o segundo navio sonda também foi adquirido 
perante a SAMSUNG, com a intermediação de JULIO 
CARMARGO; QUE, diferentemente do primeiro navio 
sonda, a PETROBRAS associou-se à SCHAIN para formar 
uma sociedade destinada à aquisição do equipamento; QUE 
posteriormente o navio sonda seria alugado à 
PETROBRAS tal como ocorreu em relação ao primeiro 
equipamento; QUE em relação ao segundo navio sonda 
também foi acertado o pagamento de propina por JULIO 
CAMARGO; QUE o declarante solicitou, por intermédio 
de FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, uma 
propina de US$ 20 milhões de dólares; QUE o aumento do 
valor solicitado decorreu do fato de que o segundo navio 
sonda havia sido oferecido pela SAMSUNG, ao passo que 
o primeiro navio sonda tinha sido buscado pela 
PETROBRAS; QUE a 'divisão da propina seria 
proporcional à distribuição de propina ,relativa ao primeiro 
navio sonda; QUE JULIO CAMARGO chegou a adiantar 
um pagamento de US$ 2 milhões de dólares; QUE na época 
estavam se aproximando as eleições de 2006; QUE US$ 
500 mil dólares foram repassados a RENAN CALHEIROS 
e JADER BARBALHO, completando um valor total 
repassado de US$ 6 milhões de dólares; QUE o declarante 
reservou os restantes US$ 1,5 milhão de dólares para 
compromissos políticos; QUE, desses R$ 1,5 milhão de 
dólares, foram repassados cerca de US$ 900 mil dólares a 
DELCÍDIO DO AMARAL; QUE o declarante não sabe se, 
do total de US$.17 milhões de dólares de propina relativos 
aos dois navios sondas, algum valor foi destinado a SILAS 
RONDEAU; QUE é possível que SILAS RONDEAU tenha 
recebido parte da propina repassada a RENAN 
CALHEIROS e JADER BARBALHO, até porque todos 
integravam o PMDB; QUE, a partir de 2007, JULIO 
CAMARGO deixou de efetuar os pagamentos de propina; 
QUE JULIO CAMARGO afirmava que para pagar o 
restante da propina era necessário acrescentar alguns 



   

239 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

equipamentos no segundo navio sonda; QUE chegaram a 
ser aprovados acréscimos de equipamentos no segundo 
navio sonda para possibilitar o pagamento da propina; QUE 
o próprio declarante aprovava esses acréscimos, uma vez 
que o assunto não precisava ser submetido à Diretoria 
Executiva da PETROBRAS; QUE, no entanto, JULIO 
CAMARGO continuava sem honrar o compromisso; QUE 
em 2008, depois da saída do declarante da Diretoria 
Internacional da PETROBRAS, o substituto do declarante, 
JORGE ZELADA, chegou a aprovar outros acréscimos de 
equipamentos no segundo navio sonda para viabilizar o 
repasse de propina; QUE, todavia, JULIO CAMARGO não 
retomou o pagamento das vantagens indevidas(...)” 

 
Mas há mais. É que a delação de Delcídio do Amaral 

trouxe versão nova, a indicar o pagamento de vantagens indevidas relativos 
às sondas era algo que envolvia todo um aparato político – e não apenas a 
fórmula reducionista de que “PMDB = Eduardo Cunha”. Veja-se, pois, 
excertos dos anexos de nºs 6 e 11 de sua colaboração premiada, a destacar 
que as negociações envolvendo as sondas absolutamente não foram 
esclarecidas, mencionando novas razões e agentes inclusive: 
 

“(...) De todas as ações ilícitas de BUMLAI, uma das mais 
relevantes e a aquisição/operação, pela PETROBRAS, da 
sonda Vitória 10.000, cujos desdobramentos políticos e 
financeiros são muito maiores do que os divulgados. Ao 
que se sabe, a aquisição/operação da Sonda teria sido 
feita com a finalidade, entre outras, de quitar dívida de 
BUMLAI com o BANCO SCHAHIN, dívida essa que 
era de R$ 12 milhões. O contrato girou em tomo de US$ 
1.6 bilh6es. O negocia não atendeu única e exclusivamente 
o contrato bancário citado. A realidade, e que a compra da 
sonda não só quitou os R$ 12 milhões de dividas de 
BUMLAI com a SCHAHIN, como serviu, entre outras 
coisas, para pagar dívidas da campanha presidencial de 
LULA em 2006, bem como para financiar a campanha do 
Or. HELIO DE OLiVEIRA SANTOS para a prefeitura de 
Campinas/SP, entre outros interesses. Muito provavelmente 
o valor da operação Sonda Vitória 10.000 alcançou R$ 20 
milhões, de forma a atender diversas frentes ilícitas que o 
Governo necessitava atender. 
 
(...) 
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DELCIDIO DO AMARAL participou da reunião com 
LULA e ZECA do PT, em que foi sacramentada a 
nomeação de NESTOR CERVERO para Diretoria 
Internacional da PETROBRAS. Antes da nomeação para a 
Diretoria, NESTOR CERVERO era gerente da área de 
energia junto à presidência da PETROBRAS. Ao ser criada 
a Diretoria de Gás e Energia, a gerencia que NESTOR 
ocupava foi deslocada para a nova Diretoria, foi quando 
DELCIDIO conheceu CERVERO. Com o enfraquecimento 
política de DELCIDIO DO AMARAL, por conta de ter 
presidido a CPMI dos Correios em 2005, cujas 
investiga~6es atingiram severamente o PT, NESTOR 
CERVERO passou a ser apadrinhado pela PMDB, como 
uma "espécie" de contraprestação pelo apoio política dado 
pela PMDB na campanha eleitoral de LULA em 2006 . 
DELCIDIO DO AMARAL tem conhecimento de que 
NESTOR CERVERO, a partir do apadrinhamento pela 
PMDB, passou a arrecadar grandes quantias para os 
representantes do referido partido. Em 2008, o atual Vice-
Presidente MICHEL TEMER, teve grande influência na 
substituição de NESTOR CERVERO por JORGE 
ZELADA, sendo que na mesma oportunidade, CERVERO 
passou a ser Diretor Financeiro da BR DISTRIBUIDORA, 
situação narrada em anexos anteriores.” 

 
Como se não bastasse, Excelência, Antônio Palocci, 

recentemente, reforçou a delação de Delcidio do Amaral, mencionando 
Nestor Cerveró e Jorge Zelada. Veja-se: 

 
“QUE, na Diretoria Internacional, NESTOR CERVERO 
representava os interesse do então Senador DELCIDIO DO 
AMARAL GOMEZ; QUE, posteriormente, liderada pelo 
então Deputado FERNANDO DINIZ, o PMDB exigiu a 
Diretoria Internacional; QUE FERNANDO DINIZ era 
notadamente corrupto; QUE inicialmente houve a recusa da 
nomeação de JOÃO HENRIQUES; QUE o então Deputado 
FERNANDO DINIZ, líder da bancada do PMDB mineiro, 
com apoio de HENRIQUE ALVES. EDUARDO CUNHA 
e MICHEL TEMER conseguem fazer LUIZ INÁCIO 
LULA DA SILVA nomear JORGE ZELADA para a 
diretoria;” 

 
Depois de tudo isso, Excelência, a defesa tomou 

conhecimento da delação dele mesmo: Jorge Zelada, que pode explicar o que 
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de fato aconteceu e apontar a ausência de participação do ora defendente 
inclusive. Os fatos estão se esclarecendo – ainda que tardiamente. 

 
Não é crível, que não tenha havido a participação de 

políticos no recebimento de propinas na segunda sonda, Excelência. Se a 
soma de delações é considerada, pelo MPF, o nec plus ultra da construção 
da verdade processual, é evidente que não há como decotar parte do que os 
delatores asseveram, deixando que fiquem livres de explicações sobre a real 
destinação do dinheiro e, ainda, sobre quem de fato se beneficiou dos ajustes 
ilícitos feitos por Julio Camargo, Fernando Baiano e Nestor Cerveró. 

 
Ora, é dever do órgão acusador seguir o caminho do 

dinheiro diante dos ditos “meios de obtenção de prova” (leia-se, delações) 
que trouxe.  

 
Se há algo que está provado, pois, é que o(s) verdadeiro(s) 

destinatário(s) das propinas permanecem ocultados. 
 
O pior de tudo é que, a todo tempo, esta defesa técnica 

procurou esclarecer tais pontos, a revelar o quão irreal é a narrativa 
combinada e (mas) contraditória dos delatores.  

 
É o que se pode verificar do acervo probatório constante 

nos autos, principalmente de trechos de depoimentos dos delatores em que 
esta defesa os questionou acerca do pagamento e recebimento de propinas 
relativos à primeira sonda. Vejamos os depoimentos. 

 
Depoimento prestado por Julio Camargo: 

 
“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Tá. Então, o 
senhor não sabia que o Fernando ia repassar dinheiro 
para agente público em razão desses contratos? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Eu não sabia 
não.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Não sabia? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não sabia. O 
Fernando nunca me disse isso. 
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O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – E o senhor nem 
desconfiou? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não. Doutor, 
desconfiar é um termo... Não perguntei e toda vez que 
iniciei essa conversa o Fernando foi evasivo, até digo num 
depoimento para ser bastante transparente, na segunda 
sonda eu tentei falar com o Cerveró, porque achei que as 
demonstrações da primeira sonda foram muito evidentes, as 
coisas aconteceram muito, não facilitaram, acho até hoje 
que não houve preço excessivo, nada, mas achei que a coisa 
desenvolveu muito bem, o que na Petrobras é difícil, e tentei 
fazer uma aproximação com ele, dizendo: “Olha, Nestor, 
está aqui”, eu tinha representação da primeira sonda, pra 
segunda sonda a Samsung me levou e eu levei a ele, marque 
uma reunião e falei: “Doutor, está aqui a minha nomeação 
pra representante dessa negociação, o senhor não acha que 
ficaria mais fácil falar diretamente, talvez seja mais 
rápido?”. Ele falou: “Júlio, time que está ganhando não 
simula, continue falando com o Fernando”.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Entendi. Então 
ele como agente público pediu para o senhor procurar um 
privado, mesmo assim o senhor não desconfiou do 
pagamento de propina. Então só pra eu fechar esse 
raciocínio. O senhor cobrou 15, ele cobrou 15. Aí o senhor 
convenceu ele na primeira sonda baixar para 10? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Isso. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) –O senhor não 
convenceu a Samsung aumentar para 20 então não? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Doutor, foram 
tantas negociações depois com a Samsung... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Não, mas eu 
estou perguntando só da primeira. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Tem dois, ou 
três ou quatro aditivos por contrato. Depois desses dois, três 
ou quatro aditivos ficou um total a ser recebido por mim de 
53 milhões... 
 



   

243 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ah, não, mas 
espera aí, eu quero, depois a gente chega nos 53, eu 
quero ficar nos 15 e 10 aqui só para entender.  
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Na primeira 
sonda ficou 15 pra mim e 10 pro Fernando. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Tá. Então não 
teve negociação de 20 com a Samsung? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não me lembro 
se teve ou não.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Deixe eu pegar o 
depoimento dele aqui, em todos os seus depoimentos 
mencionou o valor de 20.  

 
Depoimento prestado por Alberto Yousseff: 
 

O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Era uma 
questão da imagem dele perante toda a Petrobras com os 
contratos que tinha. Ou estou equivocado? 
 
O Sr. Alberto Youssef – Não. Não está equivocado, 
Excelência. O que eu quis dizer é realmente isto: que ele 
não estava preocupado com aquele contrato que a Samsung 
teria que parar de pagar e, sim, estava preocupado com a 
representação que ele tinha das outras empresas que ele 
tinha, não por conta deste contrato e, sim, pela Mitsui, pela 
Toyo, pela Pirelli, e a própria imagem dele, da pessoa física 
dele.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Pelo que entendi, 
no meu entendimento, isso só o prejudicaria se ele parasse 
de receber a comissão... 
 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Tá ótimo. 
Quando o senhor ficou sabendo que o valor dessa propina 
seria repassado para o deputado Eduardo Cunha? 
 
O Sr. Alberto Youssef – Quando o Júlio me chamou e me 
externou essa situação. 
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O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Mas essa situação 
específica. Como é que foi? Se o senhor puder explicar de 
novo isso? 
 
O Sr. Alberto Youssef – Aconteceu os requerimentos, o 
Júlio me chamou no escritório, me contou a história de 
como havia acontecido que eu já relatei aqui para o doutor 
e para Vossa Excelência, Procurador, e, nesse momento ele 
já me disse que o Fernando Soares tinha que repassar 
valores para Eduardo Cunha. Agora o tamanho dos valores 
que ele tinha que passar, se ele tinha combinado isso com o 
Eduardo Cunha, naquele momento ele não tinha me dito 
nada.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – E ele te disse que 
repassaria esse dinheiro diretamente ao Eduardo Cunha? 
 
O Sr. Alberto Youssef – Não. Esse dinheiro teria que ser 
entregue ao Fernando Soares para que o Fernando Soares 
repasse isso ao Eduardo Cunha. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor já 
presenciou algum encontro do Fernando Soares com algum 
deputado do PMDB? 
 
O Sr. Alberto Youssef – Não.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Então quando o 
senhor afirma que o Fernando Soares representava o 
Eduardo Cunha, o senhor valeu apenas das informações que 
foram fornecidas ali pelo Júlio, por outras pessoas, o senhor 
nunca chegou a presenciar então o encontro entre eles. 
 
O Sr. Alberto Youssef – Eu nunca presenciei ninguém do 
PMDB conversando com o Fernando Soares. Mas vou 
deixar claro aqui como colaborador que como eu operava a 
Área de Abastecimento e cuidava de alguns recebimentos e 
de alguns contratos na Diretoria de Abastecimento do dr. 
Paulo Roberto Costa, o dr. Paulo Roberto Costa era o 
diretor e sempre me colocou que o Fernando Soares era 
o operador do PMDB e que o Fernando Soares estaria 
operando alguns contratos na nossa área para que ele 
pudesse repassar valores ao PMDB.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Quer dizer, fora 
disse-me-disse, o senhor não consegue indicar nenhuma 
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outra prova que o Fernando Soares teria repassado esse 
dinheiro para Eduardo Cunha.  
 
O Sr. Alberto Youssef – A única coisa que eu posso dizer 
é que o Júlio me contratou para colocar esse dinheiro no Rio 
de Janeiro para que fosse entregue ao Eduardo Cunha. E o 
Fernando Soares deixou claro que iria entregar esse valor 
ao Eduardo Cunha.  
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – O senhor 
não participou da entrega? 
 
O Sr. Alberto Youssef – Eu não participei da entrega 
efetiva... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Na verdade, eu 
estou perguntando só se tem outra prova, além dessa, essa 
aí ele já falou algumas vezes aí. 
(...) 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor não tem 
nenhuma outra prova além dessa do disse-me-disse que vai 
entregar pra quem entregou? 
 
O Sr. Alberto Youssef – Não.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor chegou 
a determinar ao Jaime que realizasse transportes de valores 
para repassar ao Eduardo Cunha? 
 
O Sr. Alberto Youssef – Não. 
 
(...) 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Falou 
inclusive que a primeira que ele fez, ele tem certeza que foi 
no escritório do Fernando Baiano na Rio Branco, e a do 
Jaime ele acredita que foi, mas não tem certeza porque ele 
não participou. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – E aí? Aí o senhor 
chegou no escritório, como é que foi esse encontro lá com 
o Fernando Baiano? Como é que foi? Se o senhor puder 
narrar o... 
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O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Que ele 
participou? 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Eu quero até 
saber se ele sabe como foi o do Jaime, e depois o que ele 
participou também. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Tá. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Os dois. 
 
O Sr. Alberto Youssef (Testemunha) – Do Jaime, eu não 
sei como é que foi o primeiro encontro dele com o Jaime. 
Mas no segundo eu fui, cheguei no escritório dele, ele não 
estava ainda e demorou um pouquinho. Foi uma secretária 
dele que me recebeu. Me colocou na sala de reunião, e eu 
aguardei ele. E logo em seguida ele chegou. Entreguei os 
valores a ele. Tomamos um café ou... Eu não me lembro se 
estava perto do almoço e a gente acabou comendo um 
lanche, alguma coisa assim nesse sentido, e fui embora. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Como é que foi... 
Ele perguntou referente ao que que era? Ele já sabia? O 
senhor chegou falando o que que era aquele dinheiro? 
 
O Sr. Alberto Youssef (Testemunha) – Doutor, ele já 
sabia. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ele já sabia? 
 
O Sr. Alberto Youssef (Testemunha) – Claro que ele 
sabia. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Mas houve 
algum...  
 
O Sr. Alberto Youssef (Testemunha) – Então, não houve 
uma pergunta. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Mas houve 
alguma...? Doutor, eu quero saber se houve algum 
comentário concreto: “Esse é o dinheiro de fulano de tal? 
Esse dinheiro...” O senhor falava isso? Ou era costume falar 
nessa entrega? 
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O Sr. Alberto Youssef (Testemunha) – Não. Esse 
dinheiro, ele sabia que era o dinheiro vindo do Júlio para 
pagar a sonda, para que ele repassasse isso ao Eduardo 
Cunha. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Esse foi o único 
negócio que o senhor fazia com... Com o Fernando Baiano? 
Era só referente a esse caso que o senhor teve negócio com 
ele? 
 
O Sr. Alberto Youssef (Testemunha) – Eu tive negócio 
com o Fernando Baiano também quando o Paulo Roberto 
Costa pediu que ele me repassasse valores que ele recebia 
da Andrade, para que eu pudesse ajudar na campanha do 
PP, quando faltou dinheiro na campanha do PP. E não me 
lembro de ter feito algum outro negócio com ele. Posso... 

 
Depoimento prestado por Fernando Soares: 
 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Mas então vamos 
voltar lá para a primeira sonda. O senhor mencionou que foi 
15 milhões. Teve uma divergência com outros depoimentos 
aqui que eu queria que o senhor explicasse melhor. Quem 
falou pro senhor que uma parte que o senhor mencionou de 
6milhões de dólares seria para senadores do PMDB? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – O Nestor 
Cerveró.  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – O Cerveró. Ele 
mencionou os nomes dos senadores? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Sim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Foram os que o 
senhor mencionou aqui mais cedo?  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Exatamente.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Aí o senhor falou 
pro procurador da República que o senhor quando foi 
conversar com o Eduardo Cunha o senhor usava o nome do 
PMDB pra cobrar apesar de o PMDB não ter mais nada a 
receber. 
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O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – A receber. Já 
tinha recebido os 6 milhões.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Perfeito. E depois 
o senhor afirmou que o Júlio quando chegou perto da 
contratação da segunda sonda começou a quitar a primeira, 
não é isso? Agora que eu quero entender. O senhor disse 
que teve uma confusão de pagamento da primeira com a 
segunda. O senhor só foi atrás do deputado Eduardo Cunha 
quando ele não pagou mais em relação a qual das duas 
sondas?  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – As duas. Porque 
ele devia as duas ainda.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Porque o Cerveró 
afirmou aqui que a primeira foi paga tranquilamente que 
inclusive que quando foi fechado o negócio da segunda, ele 
deu dois milhões de dólares que ele utilizou para pagar o 
remanescente do PMDB que faltava. Ele acabou de afirmar 
isso aqui pra nós. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – O que estou te 
falando é o seguinte: quem recebia era eu, certo, e 
repassava. Então do valor, a gente não chegou a receber 
tudo, é como eu digo, se misturou os pagamentos em 
determinado momento. A gente não chegou a receber tudo 
da primeira sonda. Esteve com ele da primeira e da segunda 
sonda que se misturaram. Se você chegar assim no valor 
total que foi recebido, se você separar e disser, se fosse só 
a primeira sonda teria recebido. Só que teve coisas que se 
misturaram entre a primeira e a segunda sonda, a partir do 
momento... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O que é coisas 
que se misturaram? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Pagamentos.  
 
(...) 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Então o que 
estou dizendo é isso. É que se você chegar em determinado 
momento e ver, se a gente tinha 35 milhões a receber, certo? 
E, no final, eu ainda tinha 16, certo? Se a gente fosse tirar 
daí, então praticamente a gente tinha pagado a primeira 
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sonda. Mas o que eu estou dizendo é que se misturou os 
pagamentos.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O Cerveró 
chegou a afirmar para a gente aqui, que também está na 
gravação aí, que inclusive os senadores o agradeceram, 
desculpe, os senadores não, mas que alguns políticos o 
agradeceram num jantar após eleição, porque estava tudo 
certo. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Os 6 milhões 
dele.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Então procede a 
informação que ele trouxe? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Que o PMDB 
recebeu. Quando se fechou a história do apoio aos políticos 
do PMDB, a pedido desse jantar que houve, a prioridade 
passou dos recebimentos, como estava em ano eleitoral, 
você pagar os políticos.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Eu não estava 
sabendo desse jantar não. Como é que foi esse jantar? Esse 
jantar não foi mencionado. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – O Nestor me 
disse, o relato do Nestor foi que ele foi chamado a Brasília 
pelo ministro Silas Rodeau. Quando ele chegou lá em 
Brasília, ele a um jantar que estava o ministro... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Isso foi em 2006, 
mas quando... 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Não me lembro 
exatamente... Quando foi e quando ele voltou ele me falou 
que nesse jantar ficou acertado de ele dar uma ajuda de 
campanha, na verdade, ele voltou com uma solicitação. Aí 
eu disse: “Nestor, vai lá oferece 4 milhões para os caras”. 
Porque ele queria oferecer mais. Ele foi, voltou, e quando 
ele voltou, ele disse assim: “Olha, o que eu consegui fechar 
foi 6 milhões de dólares”. Então, os pagamentos iniciais 
foram todos praticamente pra quitar o compromisso que o 
Nestor tinha fechado com eles. Por isso que eles 
agradeceram. Eles receberam tudo. Nós é que não 
recebemos.  



   

250 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

(...) 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Então, agora, eu 
vou fazer só uma anotação pra você me explicar em termos 
de porcentagens pra gente entender como foram esses 
pagamentos, até o colega da Petrobras entrou um pouco 
nessa pergunta que eu ia fazer. 15 milhões da primeira, 20 
da segunda. Nessa primeira, qual era o seu percentual? Isso 
aqui é a (?) milhões de dólares, vamos deixar claro aqui. 
Qual era o seu percentual?  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Num primeiro 
momento, eu ia ficar nesse negócio aí com 4 milhões de 
dólares, desses 15 milhões. E o resto seria dividido entre o 
pessoal lá.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Os 11 iriam para 
quem? Os 6 do pessoal do PMDB, foi 6 de cara ou foi só 
depois do segundo contrato que isso subiu pra 6? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Não, foi 6 de 
cara, no primeiro contrato. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Então sobrava 6 
pro PMDB e 5 ficava pra quem? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Não, os 11 
ficavam distribuído entre as pessoas da Petrobras. Depois 
surgiu o PMDB. Num primeiro momento, eu falei aqui 
desde o começo, não existia o PMDB. Depois que o Nestor 
foi chamado a Brasília que o pessoal pediu apoio para a 
campanha que surgiu os 6 milhões para o PMDB. E aí teria 
que sair de todo mundo. Saiu do bolo de todo mundo. Ou 
seja, não se tinha mais 15 milhões, passou a ter 9 milhões. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Entendi. E aí 
quanto que ficou pro senhor? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – E aí a gente 
começou a cada valor que era recebido a gente sentava e 
distribuía... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Então, deixe eu 
só entender. Quem que dividiu? Foi Fernando Soares, 
Nestor Cerveró, Paulo Roberto ou não?  
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O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Paulo Roberto 
participava também.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Paulo Roberto. 
Quem mais?  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – O Demarco. O 
César Tavares. O Comino. E o Eduardo Musa.  
 
(...) 

 
Depoimento prestado por Nestor Cerveró: 
 

O Sr. Nestor Cerveró – Sim. Eu recebi na primeira sonda, 
nós compramos duas sondas da... Compramos não, minto, 
nós alugamos, a Petrobras alugou duas sondas, não se 
compra sondas, as sondas são alugadas, numa oferta que foi 
trazida pelo lobista Júlio Camargo, junto da Samsung. Na 
primeira, nós, vou citar só os números, depois se o senhor 
quiser mais detalhes, foi a primeira grande sonda desse tipo 
que a Petrobras alugou, feita na Coreia, de águas 
ultraprofundas, até 10 mil metros de profundidade, 
profundidade total, água mais profundidade do poço, então 
essa sonda, nós acertamos uma propina que foi paga pelo 
lobista Júlio Camargo de 15 milhões de dólares. A 
Petrobras 10.000. Na segunda sonda, que a Samsung nos 
ofereceu uns lotes uma oportunidade num estaleiro de 
construção, foi acertada que seria paga uma propina de 20 
milhões de dólares. Propina essa que nunca foi paga pelo 
Júlio Camargo.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – A primeira pagou 
quanto? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – 15. E nessa segunda foi acertada 
uma propina de20. Na verdade, foram pagos 2 milhões de 
adiantamento e ficou, o Júlio ficou devendo 18 milhões que 
nunca pagou. Quer dizer, eu saí da diretoria e...E, 
posteriormente, já adiantando a pergunta, eu soube através 
do Fernando Soares, que inclusive participou das 
negociações dessa propina, que ele tinha feito uma 
aproximação com o deputado Eduardo Cunha que teria, o 
deputado teria pressionado o Júlio Camargo a pagar parte 
dessa propina. Isso foi informação que eu recebi do 
Fernando. Mas isso já 3 anos depois de eu ter saído da 
Diretoria Internacional. Quer dizer, ele levou muito tempo. 
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Essa é a informação que eu tenho especificamente sobre a 
sonda Vitória 10.000, foi a segunda sonda que a gente 
alugou.  
 
(...) 
 
O Sr. Nestor Cerveró – No prazo. Elas foram entregues, a 
primeira foi entregue em 2008 e a segunda acho que em 
2010, não me lembro direito, eu já estava fora, tanto uma 
como a outra, mas o que eu sei, acompanhei de longe é que 
nesse aspecto não há nenhuma reclamação em relação à 
Samsung em termo de prazo, qualidade do projeto. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Foi entregue no 
tempo então? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Isso. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor 
mencionou aí que o Fernando foi falar com o senhor, depois 
disso o Júlio nunca mais atuou lá na Diretoria Internacional, 
não é? O senhor falou isso? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – É. Houve um desgaste muito 
grande... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ai depois o 
senhor disse que o Fernando teria dito que o deputado 
Eduardo Cunha teria pressionado... 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Teria dito não, o Fernando disse. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Isso, o Fernando 
disse que ele teria pressionado pra receber. As sondas já 
tinham sido entregues? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Em 2010, 2011 já. Já tinha sido 
sim.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Está certo. Antes 
disso o senhor nunca tinha visto falar no nome do deputado 
relacionado a essas sondas? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Não. 

(...) 
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O Sr. Nestor Cerveró – Eles foram pra complementar, nós 
tínhamos um compromisso na Petrobras 10.000, lembra que 
eu falei que nós tínhamos recebido, mas eu tinha me 
comprometido a entregar 6 milhões de dólares ao grupo do 
Senado do PMDB, então acho que a maior parte desses 2 
milhões foram usados para complementar os 6 milhões que 
eu tinha me comprometido a entregar para a campanha de 
2006 aos integrantes do grupo do PMDB do Senado.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Que seriam... 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Que seriam o Renan Calheiros, na 
época deputado Jáder Barbalho, o ministro Lobão, na época 
o ministro Lobão não era ministro não, o Silas Rodeau, que 
era ministro.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Então esses dois 
milhões foram todos para esse grupo aí? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Que eu me lembre praticamente 
sim, eu não sei se... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Foi o senhor 
quem repassou? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Não, eu não me encarregava de 
fazer esse tipo de, o Fernando fazia uma parte desse 
trabalho e internamente eu tinha um gerente que fazia essa... 
Porque o grupo, eu tinha 6 ou 7 pessoas que faziam parte 
do nosso grupo responsável pela condução d Área 
Internacional. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Entendi. O senhor 
também tinha um gerente que era responsável por fazer esse 
repasse então esse grupo... 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Não era repasse. Ele fazia, os 
subordinados dele, ele fazia a divisão, trazia pra mim e eu 
aprovava. O repasse era feito pelo Fernando. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Quem foi que 
passou esses dois milhões? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – No caso específico desse grupo do 
PMDB pelo Fernando e pelo Jorge Luz. 
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O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Jorge Luz, então 
foram eles que repassaram todo esse dinheiro para o 
Senado? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Para o Senado.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Para o Senado. 
Tá bom.  
 
O Sr. Nestor Cerveró – Quer dizer, eles receberam do 
Júlio e repassaram para o pessoal do Senado.  

 
Depoimento prestado por Paulo Roberto Costa: 
 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Certo. Bom, então 
se eu perguntar em relação às sondas, o senhor não vai se 
recordar também valores e negociações? 
 
O Sr. Paulo Roberto Costa (Colaborador) – Não, eu não 
vou saber, porque eu não participei da negociação. Não 
tenho como recordar de uma coisa... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - O senhor sabe se 
o Eduardo Cunha teve participação ou promessa de 
vantagem indevida nesse caso? 
 
O Sr. Paulo Roberto Costa (Colaborador) – Não sei, 
porque não era da minha área e as pessoas não comentavam 
isso. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Ninguém chegou 
a comentar isso com o senhor? 
 
O Sr. Paulo Roberto Costa (Colaborador) – Não. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - O senhor saberia 
de algum agente público que recebeu dinheiro 
indevidamente em relação a essa venda das sondas? 
 
O Sr. Paulo Roberto Costa (Colaborador) – Não. Que eu 
sei é da minha área que eu posso falar e eu já falei mais acho 
eu 40 representantes políticos aí que receberam vantagens 
indevidas, mas da área de abastecimento.  
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O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Mas de sonda? 
 
O Sr. Paulo Roberto Costa (Colaborador) – Não, não sei.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Sonda o senhor 
não sabe? 
 
O Sr. Paulo Roberto Costa (Colaborador) – Não, não sei. 

 
E não é só! 
 
Deveras, é incontroverso que, atualmente, a própria 

Procuradoria-Geral da República reconheceu que o PMDB tem núcleos que 
funcionam de modo separado.  

 
Nessa ótica, a própria a denúncia oferecida no bojo do 

Inquérito 4327 – Quadrilhão –, revela essa distinção feita pelo Ministério 
Público Federal. Confira-se:  

 
Além desses denunciados, o núcleo político da referida 
organização era composto também por integrantes do 
Partido Progressista - PP e do Partido dos 
Trabalhadores - PT, que compunham subnúcleos 
políticos específicos, além de outros integrantes do 
chamado "PMDB do Senado".  
 
Não havia entre os integrantes do PMDB, do PP e do PT 
uma relação de subordinação e hierarquia, a relação 
mantida era de aderência de interesses comuns, marcada 
por uma certa autonomia. Porém, houve por parte dos 
integrantes do PT um papel mais relevante na organização 
no período de 2002 ao início de 2016, em razão da 
concentração de poderes no Chefe do Poder Executivo 
Federal, especialmente no que tange às nomeações dos 
cargos públicos chaves, que, conforme se verá, foi o 
instrumento principal para prática dos crimes de corrupção 
da organização criminosa.  
 
Em maio de 2016, com a reformulação do núcleo político 
da organização criminosa, os integrantes do "PMDB da 
Câmara", especialmente MICHEL TEMER, passaram 
a ocupar esse papel de destaque. 
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Quanto aos demais integrantes do núcleo político dessa 
organização, que pertencem a outras agremiações, como 
PMDB (Senado Federal), PT e PP, suas condutas foram 
objeto de peças acusatórias apartadas. A presente 
denúncia trata especificamente do núcleo da 
organização criminosa composta por integrantes do 
chamado "PMDB da Câmara" que possuem prerrogativa 
de foro ou que suas condutas estão diretamente imbricadas 
às das autoridades com foro. 
 
(...) 
 
Com a vitória de Lula nas eleições presidenciais, a 
princípio, o PMDB ficaria fora do governo. Contudo, como 
Lula não tinha maioria no Congresso, após a sua posse, 
começou a se articular para conseguir obter mais apoio no 
âmbito do Congresso Nacional. 
Nesse contexto, em 2003, Renan Calheiros, Romero Jucá, 
José Sarney e Valdir Raupp acertaram o ingresso do 
PMDB do Senado na base aliada do governo, em troca 
da indicação do diretor da Área Internacional da Petrobras, 
da Presidência da TRANSPETRO, entre outros. 
Quanto ao grupo do "PMDB da Câmara", as 
negociações de apoio passaram a orbitar, por volta de 2006, 
primordialmente em torno de dois interesses: (i) a 
prorrogação da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF), que ficaria nas mãos do 
PMDB, na relataria de EDUARDO CUNHA, e foi utilizada 
como objeto de barganha com o Governo; (ii) a necessidade 
de ampliação da base do governo em razão do processo do 
"Mensalão" que havia enfraquecido o poder político da 
cúpula do Poder Executivo Federal integrada por membros 
do PT. 
Esses temas foram negociados por MICHEL TEMER e 
HENRIQUE ALVES, na qualidade de presidente e líder do 
PMDB, que concordaram com ingresso do "PMDB da 
Câmara" na base do governo em troca de cargos chaves, tais 
como a Presidência de FURNAS, a Vice-presidência da 
VIFUG/CEF (Vice-Presidência de Fundos de Governo e 
Loterias na Caixa Econômica), o Ministério da Integração 
Nacional, a Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB), a Diretoria Internacional da Petrobras, entre 
outros. 
 
(...) 
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MICHEL TEMER, HENRIQUE ALVES e EDUARDO 
CUNHA eram os responsáveis pela obtenção de espaços 
para o seu grupo político junto ao governo do PT. O seu 
poderio advinha da influência que detinham sobre a 
bancada do PMDB na Câmara dos Deputados, 
instrumentalizando-a para criar as condições necessárias ao 
bom posicionamento da organização criminosa: "o PMDB 
da Câmara condicionou a aprovação da CMPF a eles 
indicarem o Diretor da Diretoria Internacional- que  
PMDB do Senado aceitou passar a Diretoria Internacional 
para o PMDB da Câmara. 

 
Ainda, pelo que se extrai do próprio depoimento prestado 

por Júlio Camargo perante o Supremo Tribunal Federal, é possível verificar 
que se trata de uma versão “forçada”, para não dizer enganadora.  

 
Isso porque, estranhamente, o colaborador se refere a 

Edison Lobão como sendo “amigo do PMDB”, como se o referido partido 
fosse um grupo coeso e, pior: como tivesse ascendência ou intimidade com 
o referido Ministro, o que não se coaduna com a própria versão acusatória e 
com as próprias palavras do delator, que assevera que não tinha liberdade 
alguma com o então Ministro de Estado. Veja-se: 

 
“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor 
mencionou aqui pra gente que quando o senhor esteve com 
o Paulo Roberto pra pedir pra chegar até o ministro Lobão, 
o senhor já chegou mencionando as questões do 
requerimento. Não é? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Hum, hum. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ele nos disse aqui 
na audiência que não. O senhor apenas mencionou que 
precisava falar com o Lobão e não declinou... 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Pode ser que o 
diretor tenha razão. Ele disse que tinha um assunto urgente 
a tratar com ele.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor não 
poderia chegar diretamente ao ministro Lobão não? O 
senhor não tinha essa liberdade? 
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O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não, eu não 
tinha liberdade, mas eu poderia chegar a ele, mas na rapidez 
que eu precisava. Então por isso eu fiz esse caminho e que 
estava certo dele, porque consegui falar com o ministro no 
mesmo dia.” 
 
(...)  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Vamos falar um 
pouquinho só da questão, voltando à questão lá da Base 
Aérea, o senhor só tratou de requerimento? Mais nenhum 
outro assunto? O senhor sabe mais ou menos quanto tempo 
o senhor ficou lá? 

 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Eu informei que 
eu cheguei lá com uns 20 minutos, meia hora antes do 
ministro, considerando o momento que entrei e saí uma 
hora, uma hora e quinze porque o ministro tinha um slot de 
decolagem pra Brasília.  

 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ele ligou no 
celular dele? 

 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Ligou do celular 
dele. 

 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ele ligo direto pro 
deputado? 

 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Eu não sei. Se 
ligou, mas sei que ele falou com o deputado... 

 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Parecia ter 
intimidade entre eles? 

 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Bom, chamou 
de Eduardo, não é? E disse pra ele quando o deputado 
tentou talvez fazer alguma argumentação pra aquilo que 
estava fazendo, ele cortou a conversa e disse: “Eduardo, me 
procure amanha no meu gabinete”. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – E nem com essa 
conversa que teria havido entre Lobão e Eduardo, o senhor 
foi atrás pra saber, nem dessa conversa o senhor foi atrás 
para saber se houve, se realmente teria tido? Essa conversa 
que o senhor mencionou: “Eduardo, me procure no meu 
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gabinete”, nem se houve essa conversa, o senhor foi atrás 
pra saber ou... 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Eu nem fui atrás 
porque ato seguinte eu recebi essa mensagem do Fernando 
Soares. Não adianta você falar com o bispo, porque o papa 
é ele. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor chegou 
a fazer algum tipo da interpretação da expressão: “Eduardo, 
você está louco!”. O que ele queria dizer com aquilo? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Eu acho que o 
ministro considerou uma irresponsabilidade um deputado 
pra executar, primeiro de fazer uma coisa não em nome 
dele, não assumindo a responsabilidade. O segundo 
expondo dois nomes internacionais. A Mitsui, parceira 
histórica da Petrobras e do governo brasileiro, a quem fez 
inúmeros financiamentos, através do governo japonês e 
outras coisas, expondo o governo brasileiro e expondo a 
Petrobras e expondo a Mitsui. Acho que o ministro falou, 
realmente deve estar louco e ter a coragem de chegar num 
nível de exposição dessa maneira uma coisa que pode voltar 
contra nós. Essa foi a minha interpretação.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor chegou 
a mencionar para o ministro que o senhor era amigo do 
PMDB? Nessa reunião. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Eu acho que 
falei sim. E me considerava amigo do PMDB... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O que seria 
amigo do PMDB, senhor Júlio? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Eu sempre tive 
uma posição cordial, apesar de não ter negócios, porque 
eu tratava em nível de negócio diretamente com os 
diretores da Petrobras. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ser amigo do 
PMDB significava pagar vantagens a alguém? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não. Eu não 
paguei vantagens ao PMDB, a não ser se quisermos 
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colocar deputado Eduardo Cunha como PMDB sim, 
paguei, nesse caso. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Mas o senhor 
coloca que o senhor chegou se apresentando como amigo 
do PMDB. Mais alguma outra ocasião, o senhor esteve 
lembrando: sou amigo do PMDB? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Só pra entender o 
seguinte. Eu só não entendi onde que o ministro resolveu 
ajudá-lo ou bastou o senhor falar assim: “Sou amigo do 
PMDB”, e aí ele teria resolvido atuar no seu interesse. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não, falei muito 
rapidamente: “Olha, doutor, eu não estou entendendo esse 
requerimento, essa empresa dessa importância, além do 
mais tenho amigos no PMDB e me considero amigo do 
PMDB e como é que faz um requerimento desse contra mim 
e contra essa empresa, empresa que já trouxe tantos 
benefícios à Petrobras”. 

  
Partindo dos trechos acima transcritos, percebe-se que, 

caso seja seguida a hipótese criada pelo douto Ministério Público Federal, 
isso importaria em reconhecer que Edison Lobão teria ascendência sobre 
Eduardo Cunha.   

 
Isso porque, conforme afirmou o colaborador Julio 

Camargo, Edison Lobão teria ligado para Eduardo Cunha na sua presença 
para tratar dos requerimentos enquanto estes eram elaborados perante a 
Câmara dos Deputados.  

 
Ocorre que este fato reforça, em alguma medida, a 

contradição da hipótese ministerial: ora, o PMDB do Senado e da Câmara 
eram grupos estanques, como reconheceu o próprio MPF? Dessa forma, 
como seria possível que Edison Lobão exercesse qualquer tipo de 
ascendência sobre Eduardo Cunha? 

 
Não há dúvidas, portanto, das graves contradições 

existentes entre os depoimentos dos colaboradores e, principalmente, do 
próprio entendimento ministerial com os fatos narrados por Julio Camargo.  
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De todo modo, conforme reproduzido no tópico “b.8”, o 

próprio Edison Lobão, ao ser inquirido em juízo, rechaçou a versão dos 
delatores. 

 
O segundo buraco da investigação tem a ver com a 

participação da Mitsui e da Samsung nos ilícitos narrados pelos delatores. 
As referidas empresas simplesmente foram escanteadas e a persecução penal 
seguiu, como se elas não fossem a própria fonte do dinheiro. 

 
Nesse sentido, vê-se que uma contradição entre os 

delatores pode explicar fatos que exculpam o defendente.  
 
Tal como exposto no tópico atinente à necessidade da 

oitiva do representante da Mitsui no Brasil, Julio Camargo negou a presença 
do Diretor da Mitsui em reunião com Nestor Cerveró acerca da cobrança 
do suposto pagamento de propina em atraso. Veja-se: 

 
Julio Camargo Nestor Cerveró 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
O senhor sabe quantas vezes houve esse 
tipo de reunião lá? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Teve uma reunião.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Tinha mais alguém? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Que eu me lembro não, só eu 
e ele. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
O diretor Mitsui Hinagaki não estava não? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Que eu me lembre não.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Porque o Cerveró afirmou que ele estava e 
que vocês trataram do assunto de propina 
na frente dele. 

O Sr. Nestor Cerveró –Eu estive com o 
Hinagaki, por isso que eu já fui mais 
adiante, já depois de eu ter saído da Área 
Internacional, numa conversa que eu tive, 
o Júlio tem um apart hotel ali na Vieira 
Souto, eu morava na Garcia nessa época, 
e eu tive umas duas ou três reuniões num 
hotel do Júlio.  
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Vocês trataram desse assunto? 
O Sr. Nestor Cerveró – Não, eu estive 
justamente pra tratar do recebimento que 
o Júlio não pagava. 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
E o Hinagaki estava? 
O Sr. Nestor Cerveró – O Hinagaki 
estava presente em duas dessas reuniões e 
ele falou que de forma nenhuma que a 
Mitsui é uma empresa muito séria e que 
não deixaria de cumprir seus 
compromissos e tal.  
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O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Não me lembro dessa reunião, 
doutor.  
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz 
Instrutor) – Doutor, o senhor não se 
lembra dessa reunião? Porque o senhor 
disse que da reunião o senhor lembra? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– A reunião eu me lembro que 
estive com o Nestor Cerveró... 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz 
Instrutor) – E eu que colhi o 
depoimento do Cerveró, que o doutor 
está fazendo essa referência, e 
efetivamente lá ele disse que estavam 
reunidos o senhor, como é que é o 
nome? Doutor, desculpa... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
Mitsui Hinagaki, o diretor da Mitsui, o 
nome é Hinagaki. Pode ser Hinagaki e 
alguma coisa... 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz 
Instrutor) – E que vocês trataram nessa 
reunião especificamente sobre valores e 
que essa pessoa da Mitsui teria 
conhecimento. Eu quero ouvir a sua 
versão sobre isso. Não sei se o Cerveró 
está falando a verdade... Eu quero ouvir 
o que o senhor tem a declarar sobre isso.  
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Doutor, não me lembro. E 
acho muito improvável que isso tenha 
acontecido, porque os japoneses nunca 
iriam a uma reunião dessa para este 
tipo de propósito.  
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Ora, o esclarecimento sobre tal cobrança é essencial, 
Excelência: é justamente por uma espécie de “cobrança” que o ora 
defendente está sendo denunciado! Cobrança, aliás, com o mesmo objeto. É 
a hipótese acusatória! No ponto, convém trazer excertos do depoimento de 
Nestor Cerveró: 

 
“(...) 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Uma pergunta aqui, 
o senhor falou de uma reunião com o Júlio Camargo na 
Vieira Souto? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Sim. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – E o senhor falou 
que o Inagaki era uma pessoa muito séria, que a Mitsui era 
uma empresa muito séria e queria retomar os pagamentos, 
não foi isso? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Não, que ele não poderia deixar de 
honrar. Ele falou até no sentido de pessoal, ele me conhecia 
que ele sempre tinha honrado os compromissos e que nesse 
caso... 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Mas ele se referia 
aos compromissos do Júlio? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Do Júlio.  
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – E com o senhor lá?  
 
O Sr. Nestor Cerveró – Comigo lá. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Então ficou claro 
que era propina aí? 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Nunca foi o escondido, isso aí 
era...Isso aí era... 
 
O Sr. Advogado – Em relação ao Inagaki que eu quero 
dizer. 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Sim, claro. 
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O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Então ficou claro 
para o senhor que o Inagaki sabia que não era uma mera 
consultoria do Júlio e sim propina. 
 
O Sr. Nestor Cerveró – Mas isso eu já sabia. 
 
O Sr. Pedro Ivo Veloso (Advogado) – Ok.” 

 
E o delator JÚLIO CAMARGO, com idêntico dever legal 

de dizer a verdade, apresentou depoimento em sentido oposto, afirmando 
que não havia mais ninguém na reunião ocorrida no Flat localizado na 
Avenida Vieira Souto. E mais, destacou que os representantes da Mitsui 
não participariam de uma reunião com o intuito de debater a suposta 
cobrança de vantagens indevidas.  

 
Tal ponto, por essencial foi objeto de pedido de prova da 

defesa – oitiva dos representantes das empresas estrangeiras. O pedido foi 
indeferido ao argumento de que o acervo probatório “sobre a existência ou 
não do pagamento de propinas é bastante robusto”, bem como de que 
haveria “relevante atraso na tramitação do processo”. Ora: e o caminho do 
dinheiro, Excelência? E o interesse do Estado em provar, de fato, o que 
aconteceu?  

 
Foram vários os questionamentos do Ministério Público 

Federal e da defesa acerca da negociação envolvendo FERNANDO 
BAIANO, JÚLIO CAMARGO e a Samsung, notadamente acerca da 
negociação dos valores das sondas e, ainda, o recebimento de valores no 
exterior por parte dos delatores – a influir, diretamente, na hipótese 
acusatória. Veja-se: 
 

“O Sr. Procurador da República - Certo.  E a negociação 
do senhor com a Samsung, como é que eram feitas? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Então, eu já 
tinha tido uma negociação com a Samsung. Nós tínhamos, 
a princípio, determinado um valor de U$ 15 milhões como 
comissão. Uma comissão absolutamente dentro dos moldes 
de mercado, considerando que o valor do equipamento era 
perto de U$ 600 milhões. Só que depois eu, evidentemente, 
tinha que fazer a minha combinação com o Fernando 
Soares. 
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O Sr. Procurador da República- Quando acontece essa 
combinação? O senhor poderia precisar nesse processo? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Depois... 
Depois de encerradas as comissões... 
 
O Sr. Procurador da República- Aqueles dois grupos de 
trabalho? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Os dois grupos 
de trabalho. Quer dizer, mais ou menos no final de 2004, 
2005, não é. A primeira sonda foi contratada em 2006.  
 
O Sr. Procurador da República- Tá. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Então, em 
2005, mais ou menos. 
 
O Sr. Procurador da República- Acontece isso. O que 
aconteceu? Poderia descrever isso? Pegou o contato do 
Fernando Soares? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Sim. 
 
O Sr. Procurador da República- Como o senhor acertou 
com ele esses valores? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – O Fernando me 
procurou, e disse: “Julio, bom, eu acho que agora está 
praticamente concluído o negócio. E precisamos acertar, 
então, a nossa comissão. A minha comissão”. E me pediu 
uma comissão de U$ 15 milhões. Disse: “Fernando, isso é 
exatamente a comissão que a Samsung está me propondo”. 
Entendi. “Bom, ok, Julio. Eu vou conversar. Deixa eu 
pensar um pouco, e retorno a você”. Retornou. Acertamos 
a primeira sonda, no valor de U$ 10 milhões. O contrato 
com a Samsung foi assinado, entre uma empresa minha, 
Piemonte Empreendimentos e a Samsung Heavy Industries. 
E os contratos começaram a andar. 
 
O Sr. Procurador da República- O senhor foi pagando 
normalmente, não é? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Ainda não, 
porque... 
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O Sr. Procurador da República- Mas eu acho que tem 
uma... O senhor comentou... Antes de chegar nisso. O 
senhor falou que foi U$ 10 milhões o contrato de comissão. 
O Fernando Soares, ele estava... O senhor falou que ele 
não participou das reuniões, mas ele estava sempre a 
par.  
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Estava 
perfeitamente a par da situação. Era uma pessoa que eu 
tinha, nessa época, uma reunião, pelo menos uma reunião 
pelo menos uma vez por semana, para ter uma avaliação 
daquilo que o pessoal de campo, vamos dizer assim, que era 
o pessoal da Mitsui, o pessoal da Samsung, e eu também 
participei de algumas reuniões, da nossa avaliação de como 
estava indo o negócio. E as informações do Fernando se 
coincidiam com o nosso feeling, com o nosso sentimento, 
que realmente o negócio estava andando bem. E os reportes 
dele foram sempre positivos, que estava andando bem, 
como realmente acabaram confirmando. 
 
O Sr. Procurador da República- O senhor falou: “O 
mercado disse que o Nestor Cerveró e o Fernando tinha uma 
proximidade”. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Então, a 
segunda sonda, em vez de eu procura-lo, ele me procurou. 
 
O Sr. Procurador da República- O Fernando Soares? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – O Fernando 
Soares. 
 
O Sr. Procurador da República- Certo. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – E disse: “Julio, 
nós vamos ter... Podemos ter uma segunda oportunidade. A 
Petrobras está precisando de uma nova sonda, também para 
águas profundas, com o mesmo escopo de fornecimento da 
primeira, só que para atuar no Golfo do México. Então, 
queríamos saber se a Samsung tem interesse, porque a 
Petrobras, nesse caso, não quer a sociedade da Mitsui. 
Acredita que já fez uma, e nessa segunda ela acha que deve 
fazer essa operação sozinha”. “Ok, me dá um tempo. Eu vou 
conversar com a Samsung e retorno a você”. Falou: “Julio”, 
o Fernando dizendo para mim: “Atenção em dois aspectos. 
Primeiro, o preço, ele tem que ser muito similar ao preço da 
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primeira sonda. Mas realmente mandatório é o prazo de 
prazo de entrega da sonda, porque nós temos urgência, nós 
ganhamos, temos o empreendimento no Golfo do México e 
nós temos multa caso a gente não performe no prazo 
previsto. Então, esses dois pontos são primordiais”. Muito 
bom. Conversei com a Samsung e disse: “Olha, existe outra 
oportunidade, dentro dessas condições”. A Samsung disse: 
“Olha, Julio”, o momento foi de euforia, porque a Samsung 
estava diretamente com a Petrobras afastada de fornecer já 
há algum tempo, e ela disse: “Olha, nós vamos fazer o 
máximo para atender. Quanto ao prazo de entrega, o 
mercado está extremamente aquecido. Então, nós 
precisaríamos que a Petrobras garantisse, através de um slot 
de prazo, que nós fecharíamos já esses slot...” 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – A Sonda nº 
1.766. Essa daí eu me lembrei, doutor. Não precisei 
consultar. Mil, setecentos e sessenta e seis. Então, nós 
vamos bloquear essa reserva para a Petrobras. Mas para 
mim poder fazer isso, porque eles podiam bloquear e 
amanhã a Petrobras simplesmente diz: “Olha, não quero 
mais. Paciência e tal”, e ele talvez tivesse perdido uma 
oportunidade no mercado internacional. Então, ela pediu 
U$ 10 milhões como garantia, dessa garantia desse prazo de 
entrega que ela estava oferecendo. 
 
O Sr. Procurador da República- Isso foi quando, mais ou 
menos, que o Fernando procurou o senhor, nessa 
oportunidade? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Isso foi 
aproximadamente seis meses depois do... Depois do 
fechamento da primeira sonda. 
 
O Sr. Procurador da República- Certo. E foi acertado? 
Como é que foi as tratativas (00:19:20 - Inaudível)? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Foi bom. Foi 
até um pouquinho mais rápido, porque já havia o exemplo 
da primeira. Então, a discussão técnica, ela foi muito mais 
breve do que foi a primeira. Segundo, não havia a 
ingerência da Mitsui e, portanto, não houve uma discussão 
sobre a sociedade entre Mitsui e Petrobras, de maneira que 
foi uma negociação que foi mais fácil. Acabou a primeira 
sonda que foi 586 milhões, e a segunda sonda 616 milhões. 
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O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Disse: “Olha, 
Fernando, aparentemente, não obstante eu reconhecer que a 
Samsung tem algumas vantagens, mas aparentemente me 
parece um valor alto, que eu não achei na primeira, mas na 
segunda estou achando um pouco alto. E acabamos fazendo 
um pacote onde eu, do meu lado, conversei com a Samsung 
e consegui aumentar um pouco a comissão da primeira 
sonda, ajustando na segunda. Então, ficou uma comissão da 
Samsung para a minha empresa de U$ 53 milhões, sendo 
U$ 13 milhões quando da entrega da sonda, das duas 
sondas, e o Fernando, nós fizemos um fechamento entre a 
primeira e a segunda de U$ 35 milhões. 
 
O Sr. Procurador da República- Então, dos U$ 53 
milhões, o senhor repassaria U$ 35 milhões? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Trinta e cinco. 
 
O Sr. Procurador da República- Para o Fernando Soares? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Exatamente. 
 
O Sr. Procurador da República- Ele em algum momento 
disse que esses valores de U$ 35 milhões facilitaria a 
aprovação, que com esses valores a sonda seria aprovada? 
Ele comentou com o senhor isso? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Não. Ele me 
disse o seguinte: “Julio, com esses valores que estamos 
acertando”, porque da primeira não tinha mais o que 
conversar, estávamos falando já na segunda. 
 
(...) 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Entendi. Mas o 
valor dessas comissões o senhor sempre recebia fora do 
país? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não. Nunca 
recebi nada fora do país. O único que eu recebi fora do 
país foi da Samsung.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Nesse caso aqui 
das sondas? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Das sondas.  
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(...) 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor, em 
algum momento, o senhor forçou levar um vice-presidente 
da Samsung ao Cerveró com o objetivo de demonstrar 
prestígio na Diretoria Internacional? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não. Era 
necessária a dele para que a gente pudesse iniciar as 
negociações. Eu era um representante. A minha missão, 
conforme eu falei, era coordenar as operações dentro da 
coordenação era chamar as pessoas que tivessem poder 
de decisão para que comparecessem a uma reunião para 
tomar as decisões. E assim eu fiz. E assim veio o vice-
presidente. Porém, sem nenhuma pressão. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Sabe o 
nome do vice-presidente? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Harrys Lee.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Depois disso, o 
senhor já respondeu então, houve a facilidade na tratativa 
do aumento das comissões ou não? Voltando aqui para a 
questão da sonda. A sr. mencionou que começou com 15 
milhões. O senhor chegou com esse valor primeiramente 
negociado com o Fernando Soares: “Oh, já está negociado, 
é 15 milhões”. E aí ele pediu 15 milhões pro senhor, não foi 
isso? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Isso. (...)”. 
 
 

Além disso, o próprio delator FERNANDO SOARES, 
em seu depoimento, chegou a asseverar que os representantes das empresas 
estrangeiras, dentre eles a Samsung e a Mitsui, tinham ciência da suposta 
destinação ilícita dos recursos recebidos por JÚLIO CAMARGO no 
exterior, senão vejamos: 
 

 
“O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Exatamente. 
Cada pagamento que ele recebia tinha um percentual que 
deveria ser repassado, ou melhor, cada pagamento que a 
Samsung recebia havia um percentual que deveria ser 
repassado pra gente. Então era assim, por pagamento. Ele 
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recebeu, porque quando a Petrobras assina um contrato 
desse, ela faz um cronograma de pagamento. Cada etapa da 
construção que é atingida, a Petrobras paga. Então a gente 
recebia daí, de cada pagamento.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Então você tinha 
uma porcentagem sobre cada pagamento até o final até 
completar os 100%.  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Exatamente. 
(...) 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – A relação do Júlio 
Camargo com a Samsung. Isso é um negócio que está um 
pouco confuso, pelo menos pra mim. Inicialmente ele 
ligado à Mitsui. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Ele nunca com 
a Samsung. A relação do Júlio foi Mitsui. Quem trouxe a 
Samsung foi a Mitsui. Quem tinha força junto à Samsung 
era a Mitsui. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor sabe 
dizer, que essa confusão Samsung, Mitsui, quem pagava as 
comissões? Era a Samsung ou a Mitsui? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Que eu saiba 
era a Samsung. Ele me apresentava um contrato dele com a 
Samsung. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Isso que eu ia te 
perguntar. Então você pagava via Júlio e depois o Júlio 
repassava, não é? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Hum, hum.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – A Samsung e/ou 
a Mitsui sabia que esse dinheiro seria repassado a 
agentes públicos.  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Eu acredito 
que de alguma forma sim.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ele emitia nota 
para recebimento dessas comissões? O senhor sabe 
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dizer se o Júlio emitia nota contra as empresas pra 
receber as comissões? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Ele deve ter 
emitido em voice, porque ele recebia lá fora, pelo que eu 
sei. (...)” 

 
 
Soma-se, Excelência, nesse contexto, a negativa de JULIO 

CAMARGO de juntar aos autos o processo de arbitragem. Muito embora 
tenha afirmado – em Juízo – que possuía os autos do procedimento de 
arbitragem e que esses seriam de fácil acesso, sua defesa, no evento 337, 
juntou petição afirmando que não os possui, a escancarar o 
descumprimento de seu dever de compromisso com a verdade e com a 
correta condução do processo. 

 
A presente defesa encontra-se, portanto, de mãos atadas 

quanto a prova importantíssima para desconstruir ponto nevrálgico da 
narrativa acusatória, endossada pelo delator, de que existia uma dívida e que 
ela foi cobrada em uma Corte internacional. 

 
Aliás, não é despiciendo salientar que a defesa protocolou 

petição requerendo informações acerca dos autos da arbitragem, mesmo que 
sejam necessárias medidas mais graves para sua obtenção, como solicitação 
à própria Inglaterra ou uma medida de busca e apreensão em endereços 
ligados ao delator (evento 367). 

 
Contudo, a magistrada que conduzia o feito privilegiou, 

data venia, a manifesta contradição que se extrai do comportamento adotado 
por Júlio Camargo e, por entender que “a questão foi resolvida” a partir da 
informação de que “o colaborador não possui cópia do referido 
procedimento arbitral”, indeferiu integralmente os requerimentos da defesa 
(evento 369). 

 
O que se vê, Excelência, portanto, é uma clara tendência 

do Ministério Público Federal em concentrar todos os seus esforços na 
pessoa do ora defendente para fazer sobrar parte de sua hipótese acusatória 
– amplamente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal.  
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Assim ao tempo em que se tem confessada ausência de 
provas de prática dos crimes do ora defendente, apelando-se, 
vergonhosamente, às supostas “provas indiciárias” conjugadas com somas 
de delações, materializa-se a negativa da produção de fartas provas que 
provariam a inocência do ora defendente, revelando, às escâncaras, a tramoia 
encetada pelos delatores, que ocultaram a origem e o destino da propina que 
angariaram. As provas que se negam são de fácil produção, Excelência, e 
deveriam ser interesse do próprio MPF. 

 
Uma persecução penal que se desenvolve nesses moldes, 

data maxima venia, é manifestamente ilegal. 
 
Assim, resta à defesa enfrentar conjugado de delações 

divergentes e inverossímeis, bem como alguns elementos pinçados pela 
acusação e interpretados de forma tendenciosa. 

 
b) DOS FATOS NARRADOS PELO PARQUET. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. 
 

Os delatores narram supostos fatos criminosos que, como 
fatos, são circunstanciados no tempo e no espaço. Os fatos narrados 
necessitam de elementos de corroboração para que possam influir no 
convencimento do julgador: ora precisa(ria) haver justa causa – o que houve 
apenas com o aditamento à denúncia, a rechaçar a maior parte da hipótese 
acusatória –, ora precisa haver provas de fatos típicos, ilícitos e culpáveis 
acima de qualquer dúvida razoável, em termos de autoria e materialidade – 
para a prolação de um édito condenatório.. 

 
In casu, o órgão acusador, em suas alegações finais, 

reproduziu a narrativa dos delatores, julgando estarem provados os fatos que 
concorreriam para a condenação do defendente. 

 
Esta defesa técnica, com o fito de fazer desmoronar a 

absolutamente irresponsável e retórica imputação em desfavor do 
defendente, seguirá, pari passu, durante o item “3.1.1 – AUTORIA E 
MATERIALIDADE”, cada uma das fantasiosas assertivas narradas na 
exordial.  
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À saída, entre as 15-16, o órgão acusador descreve o 
suposto de pagamento de propina entre JÚLIO CAMARGO, FERNANDO 
SOARES e as empresas SAMSUNG e MITSUI. Descreve o valor dos 
contratos com relação a cada um dos navios-sonda, a entre das embarcações, 
parcelas. 

 
No ponto, chama a atenção o fato de que, na hipótese 

acusatória destes autos, as empresas passaram absolutamente alheias a esta 
persecução penal, apesar de o próprio MPF asseverar – como é cediço – que 
a hipótese clássica da cognominada Operação Lava Jato se operava por meio 
de “empresários [que] pagavam propina a altos funcionários da referida 
estatal [PETROBRÁS] a fim de garantir benefícios indevidos em contratos 
de execução de projetos e empreendimentos de interesses de suas respectivas 
empresas” (fl. 1 das alegações finais ministeriais). 

 
Segundo a própria e referida hipótese clássica, aliás, o ora 

defendente seria o “agente político” que daria sustentação ao suposto 
esquema criminoso, notadamente para indicação às diretorias da 
PETROBRÁS: de abastecimento, com PAULO ROBERTO COSTA; de 
Engenharia, com RENATO DUQUE; e, sobretudo, neste caso, Internacional, 
com NESTOR CERVERÓ e, posteriormente, JORGE ZELADA. 

 
Essa parte de hipótese acusatória, contudo, constante da 

denúncia oferecida em 20/08/2015, com nada menos que 85 (oitenta e cinco) 
laudas e em que se imputava ao defendente a prática de 2 (dois) crimes de 
corrupção passiva e 60 (sessenta!) crimes de lavagem de capitais, foi 
demolida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: rejeitada. A parte 
posterior (aditamento à denúncia), contudo, de suposta cobrança de valores 
faltantes, foi recebida. 

 
Dito de outra forma, o que permanece do narrado pelo 

órgão ministerial é que o ora defendente teria sido chamado a cobrar a parte 
restante dos valores indevidos já ajustados entre os delatores. Esta parte foi 
recebida. 

 
Ainda assim, a defesa pediu provas relativas à 

entabulação prévia desse ajuste, na medida em que a versão dada pelos 
delatores é deveras contraditória. As provas foram indeferidas por este 
ínclito Juízo, de modo que a defesa não pôde demonstrar que até mesmo a 
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parte da denúncia rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal – que, todavia, 
serve como pressuposto da parte que foi aceita – é, por todos os lados, um 
embuste. 

 
Com efeito, passa-se a exercer o contraditório com 

relação à parte da imputação que é objeto da persecução penal. 
 

b.1) Da natureza da relação entre o ora defendente e FERNANDO 
SOARES. 

 
Narra o órgão ministerial que, FERNANDO SOARES 

não teria conseguido obter êxito no recebimento das supostas vantagens 
indevidas cobradas junto a JÚLIO CAMARGO: 

 
“Em razão disto, JÚLIO CAMARGO comunicou 
FERNANDO SOARES sobre o problema da suspensão dos 
pagamentos pela SAMSUNG. FERNANDO SOARES foi 
incisivo, afirmado que a responsabilidade pelo recebimento 
dos valores era de JÚLIO CAMARGO e que não poderia 
esperar mais, pois possuía compromissos inadiáveis. 
Afirmou a JÚLIO CAMARGO: “Eu tenho os meus 
compromissos do meu lado, que são irrevogáveis e eu não 
posso dar este tipo de explicação que você está me dando”. 
FERNANDO SOARES inclusive orientou JÚLIO 
CAMAGO a quitar os valores devidos a título de propina 
com seus recursos pessoais.”  

 
Em razão dessa situação, o Ministério Público Federal 

concluiu que o delator FERNANDO SOARES teria buscado contato com o 
ora defendente, que “conhecia (...) desde 2009, quando apresentados no Rio 
de Janeiro/RJ pelo também ex-deputado ALEXANDRE SANTOS”, que teria 
“apresentado o ex-deputado, ora réu, como sendo uma pessoa ‘que tinha 
negócios na PETROBRÁS’” (fl. 16 da peça final ministerial). 
Especificamente, o delator narrou o seguinte: 

 
“O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Eu conheci o 
deputado Eduardo Cunha em 2009.  
 
O Sr. Procurador da República – Como o senhor 
conheceu? 
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O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Conheci por 
acaso num café da manhã que eu fui no Marriott e o 
deputado estava lá presente e aí eu fui apresentado a ele.  
 
O Sr. Procurador da República – Você lembra por quem? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Por outro 
deputado à época o Alexandre Santos. 
 
O Sr. Procurador da República – E aí o senhor foi 
apresentado a ele, trocou cartão? Como é que o senhor 
começou a ter uma relação com ele? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Foi uma 
conversa de amenidades, troquei cartões de visita, uma 
conversa rápida ali, e aí o Alexandre apresentou como 
sendo uma pessoa que tinha negócio com a Petrobras, 
que tinha negócios com empresas espanholas, não sei o quê, 
esse tipo de coisa, a partir daí...(...)” 

 
A assertiva do Ministério Público Federal, feita com base 

em tal depoimento, é falsa.  
 
A dita apresentação do ora defendente, um Deputado 

Federal, como “pessoa que tinha negócio com a Petrobras” é demasiado 
artificiosa, montada; típica de quem quer construir uma narrativa, 
Excelência. Até mesmo a percepção da fala do delator pelas tão criticadas 
regras de experiência comum subministradas pela observação do que 
ordinariamente acontece, prevista no art. 375 do Código de Processo Civil75: 
que Deputado Federal em sã consciência, ao apresentar um outro 
parlamentar federal a um terceiro, logo no primeiro contato com este, diria, 
num café da manhã, expressamente, que seu colega teria “negócio com a 
Petrobrás”? Ridículo. 

                                                            
75 A respeito de tais regras, inaplicáveis no processo penal para o reconhecimento de fato típico, ilícito e 
culpável, a doutrina assevera que “surgem pela observação daquilo que comumente ocorre em situações 
similares, permitindo ao juiz que considere como ocorrido um fato por ser isso o que costumeiramente 
ocorre diante de situações próximas.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de 
Processo Civil Comentado. 3ª ed. Salvador: Ed. Juspodvm, 2018, p. 707). De todo modo, convém repisar: 
a referida regra não se dispensa a prova de fato algm, por preseunção, na seara penal (mesmo que o fato 
não seja questionado pela defesa), considerando a indisponibilidade de seu objeto e a gravidade de sua 
intervenção. Os únicos fatos que independem de prova são: fatos notórios, axiomáticos ou intuitivas (fogo 
queima, cocaína causa dependência), fatos inúteis ou irrelevantes e presunções legais (como a do art. 27 do 
CP). Nesse sentido, BRASILEIRO, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 5ª ed. 2019, Ed. 
Juspodvm: Salvador. p. 617-618. 
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Mas o pior é que o próprio delator desmente o Ministério 

Público Federal. Em resposta às perguntas da defesa, em Juízo, Fernando 
Baiano esclareceu o contrário – que ele é quem foi apresentado como pessoa 
que tinha negócios na Petrobrás, não o defendente –, senão vejamos: 

  
“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Qual foi a forma 
que o deputado Alexandre apresentou vocês? Chegou e 
falou assim: “Fernando, eu vou te apresentar o deputado 
Eduardo Cunha”. Qual a figura do Fernando Soares que foi 
apresentada ao deputado Eduardo Cunha à época? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – O Alexandre 
Santos me apresentou como sendo uma pessoa 
amiga dele, dizendo que eu era uma pessoa que tinha 
negócios com empresas espanholas e tinha negócios 
com a Petrobras, nesse sentido.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – E aí ficamos 
conversando ali amenidades. Nada de mais.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ali cortejando 
pra depois apresentar o seu trabalho, não é isso? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Exatamente.” 

 
É nada menos que lamentável que o Parquet colha um 

excerto do depoimento do delator para, com parca retórica, narrar os 
supostos fatos tentando convencer este ínclito Juízo de que o ora defendente 
desde sempre teria sido apresentado como “pessoa que tinha negócios com 
a Petrobrás”.  

 
De todo modo, é certo que quanto à referida apresentação: 

inexiste um único elemento de corroboração. O delator nem sequer 
comprovou sua ida ao hotel Marriot, no Rio de Janeiro. O MPF também não 
se dignou a produzir um elemento de prova nesse sentido: não há diligência 
junto ao referido hotel, não há a captação de uma ERB, não há um 
depoimento ou uma testemunha direta nesse sentido – e é essa a tônica do 
MPF: de crer que não precisa provar nada, como se o Juízo fosse fazer o seu 
trabalho. 
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Além disso, o órgão ministerial nem mesmo requereu a 
oitiva de Alexandre Santos para tentar corroborar a versão do delator. 

 
A verdade, como dito pelo ora defendente em seu 

interrogatório, é que o primeiro contato de ambos ocorreu da seguinte 
maneira:  

 
“Juiz Federal: - Certo. O senhor pode me descrever o seu 
relacionamento com o Senhor Fernando Soares? 
Eduardo Cunha: - Senhor Fernando Soares 
diferentemente do dito por ele, e até de local de tudo, fui 
apresentado a ele no fim do ano de 2009 pelo ex-deputado 
Alexandre Santos. Casualmente aonde eu estava 
almoçando com o deputado Alexandre Santos no 
restaurante Casa Vilarinho e o Senhor Fernando Soares 
chegou e sentou para almoçar. Acabou almoçando com a 
gente, essa a forma que eu conheci. É uma pessoa muito, 
digamos assim, como um todo, a gente agora conhece, todo 
lobista é uma pessoa muito assim educada, muito acessível. 
Enfim uma pessoa de boa conversa e a partir daí ele passou 
a ter mais... procurou, pediu contato comigo, pediu mais 
alguns contatos comigo no decorrer do ano de 2010 em 
diante. 
Juiz Federal: - E foi apresentado ao senhor como o quê? 
Eduardo Cunha: - Empresário, ele representava Empresas 
Espanholas que tinha um serviço no Rio de Janeiro, 
representava se eu não me engano uma empresa que fazia 
obra do Porto do Açu no Rio de Janeiro. 
Juiz Federal: - Ele foi apresentado com alguma... Ele fez 
alguma solicitação? 
Eduardo Cunha: - Não, não. Nenhuma solicitação. Ele me 
foi apresentado como empresário, representava a empresa 
espanhola que fazia obra do Porto do Açu. 
Juiz Federal: - Ele apresentou algum pleito da empresa ao 
senhor? 
Eduardo Cunha: - Não, apenas se identificou como 
representante dessa empresa.” 

 
Com relação ao primeiro fato narrado na denúncia, 

portanto, de que o ora defendente teria sido apresentado a FERNANDO 
BAIANO como “pessoa que tinha negócios na PETROBRÁS”, o próprio 
delator desmente o MPF, que, lamentavelmente, narrou um fato falso em 
suas alegações finais – já no início da descrição do que deveria demonstrar 
a autoria e a materialidade. 
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De todo modo, é certo que à época Fernando Baiano 

apresentava-se como empresário bem-sucedido, pelo que não haveria 
motivos para repelir, de pronto, qualquer relação com o delator. Hoje, é 
sabido que Baiano é um lobista criminoso, useiro e vezeiro em utilizar o 
nome de políticos.  

 
Para piorar, inexiste prova de que o encontro tenha 

acontecido nas circunstâncias narradas pelo delator - o delator não forneceu 
e o MPF não produziu.  

 
b.2) Do fantasioso encontro entre o ora defendente e FERNANDO 

BAIANO, em 2010, em que houve oferecimento de vantagem indevida 
ao ora defendente. 

 
Seguindo, o órgão acusador assevera que FERNANDO 

BAIANO se encontrou com o defendente em 2010, ocasião em que 
FERNANDO BAIANO teria oferecido e prometido 20% de valores que 
JULIO CAMARGO lhe devia. Veja-se: 

 
“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.” (fl. 16 das alegações finais 
ministeriais) 

 
Vê-se, Excelência, que seria esta a ocasião em que teria 

havido o oferecimento e promessa de vantagem indevida ao ora defendente, 
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o que restou expressamente consignado em outro excerto da peça ministerial. 
Veja-se: 

 
“(...) que 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. ” (fl. 3) 
 
 
“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.” (fl. 14) 
 

Cuida-se, portanto, de fato demasiado importante para a 
disciplina probatória destes autos: o encontro da própria consumação do 
suposto delito de corrupção passiva. Em juízo, o delator assim narrou o 
referido e fantasioso encontro: 

 
“O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – O negócio do 
navio-sonda surge num momento de ano eleitoral, certo! 
 
O Sr. Procurador da República – Qual o ano? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – 2010. Num 
primeiro momento foi mais uma conversa do deputado 
perguntando se eu teria como, as empresas que eu 
representava ajudar na campanha. Eu disse que eu nunca 
tinha feito contribuição para campanha através dessas 
empresas, que eu iria conversar e que daria uma posição a 
ele. Conversei com as empresas espanholas e eles não 
tiveram interesse em contribuir por alguma norma interna, 
eles não contribuem campanhas em outros países, salvo 
alguma coisa assim nesse sentido. E a coisa ficou por aí. O 
deputado perguntou se não teria outra forma de ajudar, não 



   

280 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

sei o quê, eu fiquei de pensar em alguma forma e dizer e 
voltar a ele. Algum tempo depois, eu voltei a ele e falei... 
 
O Sr. Procurador da República – Desculpe interromper. 
Só pra eu poder situar. O senhor teve vários encontros com 
o deputado, não é? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Alguns, alguns. 
 
O Sr. Procurador da República – É, ele trouxe para o 
senhor, o senhor pensou e tal. Esses encontros eram aonde? 
O senhor lembra? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Tiveram poucos 
em Brasília. Num primeiro momento tinha o escritório dele, 
no De Paole, depois de algum tempo... 
 
O Sr. Procurador da República – O senhor teve encontro 
com ele nesse De Paole? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Sim. Depois de 
algum tempo, que criou uma relação assim de mais 
afinidade, talvez de confiança, eu fui a casa dele também 
algumas vezes.  
 
O Sr. Procurador da República – O senhor foi à casa dele, 
o senhor se reunia na casa dele no escritório, na sala, como 
é que era? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Geralmente 
entrava e ia direto para o escritório. Era sempre onde era 
recebido.  
 
O Sr. Procurador da República – A casa dele era onde? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Naquele 
condomínio Park Palace na Barra da Tijuca. 
 
(...) 
 
O Sr. Procurador da República – Tá. Aí então o senhor 
foi pensar se tinha alguma forma de contribuir para a 
campanha. Aí o que o senhor pensou? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Aí foi quando 
eu conversei com o deputado sobre essa dificuldade que eu 
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tinha de receber do Júlio Camargo e aí comentei com ele se 
tivesse alguma forma de ele me ajudar a receber esse valor, 
eu poderia contribuir para a campanha.  
 
O Sr. Procurador da República – O senhor falou em 
percentual? Como é que é? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Num primeiro 
momento falamos em 20%.  
 
O Sr. Procurador da República – E aí ele já deu a resposta 
nessa ocasião. Ele parou ou disse que ia pensar, como é que 
é? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Ele, se não 
engano, ele já falou, eu disse a ele que eu vinha cobrando 
ao Júlio, às vezes eu usava o PMDB, apesar do PMDB não 
ter mais nada a receber, eu como o Julio sabia que teve 
pagamentos para o PMDB anteriormente, eu usava esse 
argumento dizendo que estava sendo cobrado, não sei o 
quê, para ver se de alguma forma ele se sentia pressionado, 
aí eu comentei com o deputado isso e perguntei se eu 
poderia usar o nome dele dizendo que ele é que estava vindo 
me cobrar em nome do PMDB. Ele me autorizou a usar o 
nome dele e foi assim que eu comecei a cobrança e que o 
deputado apareceu nessa história.” 

 
A respeito da menção ao endereço da casa do defendente, 

não há nada nisso: o ora defendente fraturou o joelho em 2010 e passou a 
receber todas essoas em sua residência, conforme esclareceu seu 
interrogatório inclusive.76 

 

                                                            
76 Eduardo Cunha: - Ele voltou a me procurar a medida que a gente conhece, a gente entrega telefone. Ele 
me procurou e eu recebi mais, sei lá, umas, duas ou três, quatro vias no ano de 2010. A partir até do início 
de 2010, tem um fato que ele coloca no depoimento dele de uma forma inverídica. Que na medida que teve 
mais afinidade ele passou inclusive a frequentar minha casa. Na verdade não tem afinidade nenhuma, a 
verdade é que eu fraturei meu joelho e com a fratura de joelho, foi pública isso, durante 3 meses eu 
fiquei de cadeira de rodas no Congresso Nacional no ano de 2010. Eu passei a atender na minha 
residência que tenho um escritório, então passei a entender todo mundo. Ele e todo mundo dentro do 
meu escritório, dentro da minha residência, porque eu não podia me deslocar. Eu tinha que ir para Brasília 
quase que como uma operação de guerra, porque eu tinha que ficar com a perna levantada, cadeira de rodas, 
foi uma fatura muito enjoada. Mas eu ia à Brasília porque eu me tratava no Sara Kubitscheck. Então eu 
precisava ir à Brasília até por causa disso. E recebi ele em casa a partir daí como recebi todo mundo, então 
não teve nenhuma afinidade por eu receber ele em casa. Eu tenho realmente um escritório em casa, às vezes 
é muito mais cômodo para mim, às vezes trabalhar em casa do que me deslocar, já que eu morava, moro na 
Barra da Tijuca e meu escritório era no centro da cidade.” 
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Em seu depoimento prestado perante o MPF, o delator 
afirmou que o referido encontro ocorreu no escritório do defendente, no Rio 
de Janeiro77. 

 
Pois bem, já se sabe: não há uma ÚNICA prova fornecida 

pelo delator a respeito de tal encontro; mais que isso: a respeito das próprias 
ações típicas, de oferecimento e vantagem indevida. Nenhuma, Excelência.  

 
O que há, contudo, é uma relevante contradição.  
 
Fernando Soares, em seu depoimento prestado perante o 

Ministério Público Federal (termo de depoimento n. 03, fl. 2045), em 10 de 
setembro de 2015, registrou que não havia tratado de propina com o ora 
defendente no fantasioso encontro. Veja Vossa Excelência: 

 
“QUE questionado se o depoente disse explicitamente ou se 
deixou implícito a EDUARDO CUNHA sobre o pagamento 
de propinas para funcionários públicos da PETROBRÁS, 
o depoente respondeu que não;” 

 
A contradição não passou desapercebida pela defesa. 

Veja-se: 
 

“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor 
mencionou aqui que foi explícito com relação quando o 
senhor chegou ao deputado Eduardo Cunha pra fazer 
cobrança do valor do Júlio, o senhor falou explicitamente 
do que se tratava.  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Sim, contei toda 
a história. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Por outro lado, 
tem um depoimento seu aqui, eu vou fazer menção à 
página... 
 

                                                            
77“(...) QUE então voltou a ter outra conversa com EDUARDO CUNHA, em 2010, no escritório dele no 
Rio de Janeiro, oportunidade em que o depoente explicou a EDUARDO CNHA tudo o que tinha ocorrido 
na contratação das duas sondas (...)QUE o depoente disse a EDUARDO CUNHA que, do valor devido por 
JULIO CAMARGO, caso lograsse obter o pagamento, repassaria 20% para a campanha dele; QUE 
EDUARDO CUNHA deu o de acordo e autorizou o depoente a usar o nome dele para cobras os valores 
devidos de JULIO CAMARGO.” (fl. 20130, termo de colaboração nº 03). 
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O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Doutor, 
ela está pedindo pro senhor falar um pouco mais alto.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Vou fazer uma 
menção aqui, vou falar a página. O termo de colaboração 3-
A, folhas 2045. Que questionado o seu depoente disse 
explicitamente ou se deixou implícito a Eduardo Cunha 
sobre os pagamentos para os funcionários públicos da 
Petrobras, o depoente respondeu que não. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Que não o quê? 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Você disse que 
não, que não deixou. O senhor assinou esse termo aqui, 
acompanhado de seu advogado e questionado o depoente, o 
senhor foi perguntado, o senhor disse explicitamente ou 
deixar implícito a Eduardo Cunha sobre o pagamento de 
propinas para funcionários públicos da Petrobras? O senhor 
disse que não. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares –Não. Eu disse a 
eles que tinham pessoas comigo no negócio e que essas 
pessoas inclusive eu falei a ele que tinha que conversar com 
essas pessoas quando eu falei a história dos 50%, pra ter 
autorização deles para poder fechar o negócio, que se eu 
tivesse algum problema eu falaria pra ele.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Tá. Mas aí eu não 
entendi então. Aqui nesse termo o senhor falou que não 
deixou nem implícito e nem explicito pra ele que tinha 
pagamento de propina para funcionários da Petrobras. Aqui 
o senhor falou isso e assinou. Hoje o senhor já contou outra 
versão de que o senhor narrou tudo, que o deputado... 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Acho que 
inclusive tem um termo aí que fala também depois que eu 
falo que eu tive essa conversa com o deputado e falei 
exatamente sobre as pessoas que estavam comigo no 
negócio.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Mas aí qual a 
versão que vai? Essa versão do depoimento 3 não vale 
então? 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Não é o termo 
que não vale. Talvez eu tenha neste momento, eu não sei se 
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você entende, se você já participou de um acordo de 
colaboração? 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Eu não tive esse 
prazer não.  
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Não é prazer. 
Então a primeira coisa que eu te falo é que não tem prazer 
nenhum nisso. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Certo, perfeito. 
 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – Eu fiquei um 
ano preso, certo? Depois eu resolvi fazer acordo de 
colaboração e quando você começa a fazer os depoimentos, 
são muitas perguntas, é muita coisa, horas, horas, horas. E 
muitas vezes você fala uma coisa que você às vezes não está 
lembrando e que depois se recorda dos fatos, inclusive 
datas, valores, alguma coisa que você vem depois 
rememorando. Inclusive em alguns momentos dos meus 
termos de colaboração, eu digo: “Eu não tenho certeza 
disso, eu vou ter que levantar esses fatos, não sei o quê”. 
Então, o que eu estou dizendo a você foi que naquele 
momento, eu posso ter falado que não falei a ele explícita 
ou implicitamente, e depois eu corrigir. Porque pra o 
deputado me ajudar eu tive que explicar toda a história a 
ele. Inclusive falo que o Paulo Roberto Costa, ele 
presenciou no momento da negociação com o Júlio 
Camargo que eu pedi pra incluir um milhão de dólares do 
Paulo Roberto Costa e o Júlio disse que ele 
responsabilizaria por esse pagamento. (...).” 

 
A respeito do último excerto grifado, aliás, chama muito 

a atenção que o referido delator é desmentido por Julio Camargo e pelo 
próprio Paulo Roberto Costa: não houve a referida negociação presencial 
com Julio Camargo e Paulo Roberto Costa, tampouco a destinação de 1 (ou 
5?) milhão de reais para o ex-diretor da Petrobrás. Veja-se: 

 
“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor tinha 
ciência de que o Paulo Roberto Participava do rateio? 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Pra mim, eu ouvi 
essa versão que o Paulo Roberto participava do rateio, eu 
nunca soube disso, até porque ele não poderia ajudar em 
nada. Sonda com Área de Abastecimento não tem nada a 
ver uma coisa com outra. O que ele poderia fazer é como 
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isso ia para a Diretoria Plena é fazer um voto contra. Porém 
como havia um acordo na Diretoria da Petrobras que todas 
as matérias seriam votadas por unanimidade, possivelmente 
ele teria que reformar o voto dele.” 

 
Agora, veja-se o próprio delator que seria destinatário de 

parte da suposta vantagem indevida mencionada por Fernando Soares: 
  

O Sr. Paulo Roberto Costa (Colaborador) – Que eu me 
lembre não. Não sei se, o Fernando me passou alguns 
valores, agora se era referente à sonda, eu não me lembro, 
não me recordo. 
 
O Sr. Paulo Roberto Costa (Colaborador) – Que eu me 
lembre não. Não sei se, o Fernando me passou alguns 
valores, agora se era referente à sonda, eu não me lembro, 
não me recordo.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Certo. Bom, então 
se eu perguntar em relação às sondas, o senhor não vai se 
recordar também valores e negociações? 
 
O Sr. Paulo Roberto Costa (Colaborador) – Não, eu não vou 
saber, porque eu não participei da negociação. Não tenho 
como recordar de uma coisa... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – (...) Foi prometida 
alguma coisa, o senhor falou que não sabe se recebeu ou 
não, mas foi lhe prometido alguma coisa, algum valor 
em relação à venda dessas sondas? Alguém chegou a lhe 
prometer algum valor indevido? 
 
O Sr. Paulo Roberto Costa (Colaborador) – Primeiro, que 
essas sondas não eram da minha área, eu posso ter recebido 
alguma coisa, talvez possa ter recebido. Eu não tinha 
controle do que eu recebia, não tinha esse controle. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Se eu falar então 
os números vamos ver se o senhor se recorda. O 
Fernando teria dito que o senhor teria direito a um 
milhão de dólares. Mas que ofertou aumentar para 
cinco milhões de dólares para que o senhor cobrasse de 
Júlio Camargo. Isso é verdade? 
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O Sr. Paulo Roberto Costa (Colaborador) – Não me 
recordo disso. Não me recordo, sinceramente, não me 
recordo.” 
 
 

De todo modo, é absolutamente incontroverso que o 
Ministério Público Federal não produziu um ÚNICO elemento de prova 
sobre o referido encontro, precisando as circunstâncias da solicitação da 
vantagem indevida. Não há uma expedição de ofício ao Edifício de Paoli, 
uma testemunha do encontro em data específica, uma captação de ERB. 
Nada. Absolutamente nada. Pura desídia probatória. 

 
Em suma: não há prova do encontro; do oferecimento e 

promessa de vantagem indevida; do ajuste; da aceitação. Total ausência de 
elemento de corroboração, somada a grave contradição entre as versões 
apresentadas por Paulo Roberto Costa e Júlio Camargo. Um mero meio de 
obtenção de prova que nada obteve. Nada. 

 
b.3) Do suposto primeiro encontro entre JÚLIO CAMARGO e 

FERNANDO SOARES, ocasião em que se teria utilizado o nome do 
requerente para cobrança 

 
Seguindo, narra o MPF que JULIO CAMARGO e 

FERNANDO SOARES se encontraram após o fantasioso – e, sob a ótica da 
verdade processual, comprovadamente inexistente – encontro com o ora 
defendente, ocasião em que FERNANDO BAIANO teria dito que “detinha 
compromissos inadiáveis com o Deputado EDUARDO CUNHA e lhe 
orientou para que pagasse os valores com seu próprio patrimônio”. Veja-
se, contudo, que a prova do tal encontro e da tal cobrança são apenas as 
palavras dos delatores: 

 
“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”.” 

 
 
Conforme já colocado pela defesa, a soma de delações – 

que não tem densidade probatória aumentada por serem repetidas em juízo 
– não serve a prova de fato algum; e ambos os delatores não juntaram um 
ÚNICO elemento de corroboração: das reuniões ou das cobranças.  

 
De todo modo, de encontros entre os criminosos 

confessos JÚLIO CAMARGO e FERNANDO BAIANO não é possível 
extrair qualquer dedução da conduta do defendente. 

 
Narra-se, ainda, que JULIO CAMARGO “enrolava” 

FERNANDO BAIANO, no sentido de não pagar as propinas que, 
supostamente, devia. Não há elemento de corroboração. Segue-se. 

 
b.4) Da segunda fantasiosa reunião entre o ora defendente e 

FERNANDO BAIANO 
 
Narra o Ministério Público que, em “meados de março de 

2011, segundo FERNANDO SOARES, houve outra 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”. Novamente, há 
apenas a palavra do delator – nem sequer corroborada por qualquer outra 
coisa de valor probatório menor.78 

 

                                                            
78 “O Sr. Procurador da República – Bom, vamos voltar então. Aí o senhor contatou o deputado, fizeram 
outra reunião e ele disse que o senhor passou pra ele que não tinha recebido. O Sr. Fernando Antonio 
Falcão Soares – Exatamente. O Sr. Procurador da República – O senhor disse: “Segue adiante”. O Sr. 
Fernando Antonio Falcão Soares – Exatamente. Ai ele ficou de seguir com a estratégia dos 
requerimentos.” 
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Novamente, o Parquet não buscou qualquer diligência 
para comprovar o referido encontro “entre meados de março de 2011”: não 
há a expedição de um ofício, uma ERB devidamente captada, uma 
testemunha (in)direta – apenas a isolada palavra do delator, considerada 
como bastante para a condenação. 

 
Veja, Vossa Excelência, portanto, que até agora os 

supostos encontros, ajustes, oferecimento/aceitação de promessa de 
vantagem indevida, pressões não possuem um ÚNICO elemento que 
corrobore sua existência; nem mesmo um elemento que corrobore os 
corrobore indiretamente – sem prejuízo da desídia probatória por parte do 
Ministério Público Federal. 

 
 

b.5) Dos requerimentos de nºs 114 e 115. Fantasiosa prova do crime. 
 
Os requerimentos oriundos da Comissão Financeira de 

Fiscalização e Controle são tidos, pelo Ministério Público Federal, como 
prova cabal da autoria e materialidade delitivas. E não é exagero: são 10 
(dez) páginas das alegações finais ministeriais que narram as propriedades 
dos arquivos como a mais acachapante das provas.  

 
Novamente, defesa mostra documentos a este juízo que 

“falam por si só” (fl. 21 das alegações finais ministeriais): 
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Outro, Excelência, que nem data de criação terá: 
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É evidente, Excelência, que a defesa faz referência à 

afirmação constante das alegações finais ministeriais, às fls. 21-22, em que 
o MPF reproduz um print dos “metadados” dos arquivos e assevera que “os 
documentos analisados falam por si só”79; que corroboraram “os relatos dos 
colaboradores sobre o caso”. Datissima maxima venia, as afirmações não 
podem ser sérias. Alterar as propriedades de qualquer arquivo não exige nada 
mais do que clicar nas propriedades do arquivo e digitar o que quiser, até 
mesmo com alteração do campo da data de criação/modificação do arquivo. 
A defesa chega a desconhecer um método tão inseguro de se tentar provar a 
autoria de um arquivo. 

 
Essa é uma das razões pelas quais a defesa, nada menos 

que com o fito de provar a inocência do defendente, requereu, na petição 
constante do evento nº 378, a restituição do prazo para alegações finais, para 
que, com a perícia in loco na Câmara dos Deputados, com o fim de se 
averiguar o local (computador) onde foram criados os ditos requerimentos 
tantas vezes mencionados pelo Parquet. A prova foi indeferida. 

 
Segue-se. 
 
Narra o MPF que, “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 
                                                            
79 Para que não se diga que há descontextualização, por parte da defesa: “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: (...)” (fl. 21, grifos no original). 
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retomada dos pagamentos das propinas pactuadas com FERNANDO 
SOARES.” (fl. 17) 

 
Além do já narrado acima (absoluta ausência de qualquer 

prova de autoria do ora defendente com relação aos requerimentos), convém 
asseverar que os documentos a que o órgão ministerial faz referência, 
constantes do evento 5, INQ 11, fls. 11-13 e evento 5, INQ10, fls. 25-26, são 
os requerimentos nºs 114 e 115 supostamente originais (físicos, com 
assinaturas, digitalizados) oriundos da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Controle, e não os arquivos analisados. Assim, teratológico asseverar que 
o ora defendente teria sido quem apresentou os ditos requerimentos: 

 
 “(...) 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 
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”. 

 
 
 O parlamentar que assina é quem apresenta perante a 

Comissão, ora. O caso em que se demanda a assinatura de outro deputado é 
a ausência do autor do requerimento na reunião de votação. A lógica, aliás, 
é a de que quem pode mais, pode menos – o Deputado pode apresentar o 
requerimento direto ao Plenário da Câmara inclusive. 

 
Para piorar, às vezes, durante as alegações finais 

ministeriais, o órgão ministerial se confunde e narra que foi a corré 
SOLANDE ALMEIDA que os apresentou80. A retórica se perde ante 
narrativas contraditórias. Enfim. 
                                                            
80 “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.” (f. 64) “SOLANGE DE 
ALMEIDA também incorreu em desvio de finalidade ao apresentar requerimento à Comissão da Câmara 
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O órgão ministerial assevera que as mídias contendo as 

notas taquigráficas da reunião em que os requerimentos foram apresentados 
revelam que estavam presentes na referida reunião os Deputados (as) 
FERNANDO FRANCISCHINI, SÉRGIO BRITO, ADEMIR CAMILIO, 
VANDERLEI MACRIS e SOLANGE ALMEIDA. Fato irrelevante(?). 

 
Narra, ainda, que SOLANGE ALMEIDA teria admitido 

que “não fazia parte daquela comissão, dando justificativas esparsas que, 
por ter suposto conhecimento dos fatos, gostaria de apurar a veracidade 
desses fatos e solicitar as informações ao TCU e a PETROBRAS”. Aduz, 
ainda, que Sérgio Britto também seria subscritos dos requerimentos de nºs 
114 e 115.81  

 
Registre-se, a esse respeito, que o Deputado SÉRGIO 

BRITO narrou em seu depoimento de nem sequer conhecia a deputada 
SOLANGE DE ALMEIDA. Veja-se: 

 
“O Sr. Sérgio Bruno Cabral Fernandes (Ministério 
Público Federal) – O senhor se recorda da deputada 
Solange Pereira de Almeida?  
 
O Sr. Deputado Eduardo Brito Sérgio Brito – Eu não 
a conhecia. Eu não a conheço... 
 
O Sr. Sérgio Bruno Cabral Fernandes (Ministério 
Público Federal) – O senhor se recorda se algum momento 
chegou a ser membro da Comissão efetiva ou suplente? 
 
O Sr. Deputado Eduardo Brito Sérgio Brito – Não, ela 
não era membro da Comissão, que me falha a memória 
não.” 

 

                                                            
dos Deputados atendendo a pedido de EDUARDO CUNHA (...)” (fl. 63) “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.” (fl. 27) 
81 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. 
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Aliás, foi o próprio Deputado Sérgio Britto, segundo o 
próprio Parquet Federal, que, além de subscritos dos depoimentos, fez 
sustentação oral conjuntamente com a Deputada Solange Almeida, no dia 
mencionado pelo Parquet (na referida comissão). Veja-se: 

 

 
 
O órgão ministerial tenta infundir no julgador alguma 

estranheza na origem dos requerimentos ou nas justificativas dos Deputados. 
A única estranheza que se constata é de a acusação fazer referência à 
participação do referido Deputado SÉRGIO BRITO na efetivação dos 
aludidos requerimentos, que inclusive teria sido um dos subscritores e 
também teria feito a primeira sustentação oral na Comissão – sem que o 
tenha denunciado.  

 
Ora: não se tratava de apenas uma manobra para 

pressionar o pagamento de propina, em entabulação prévia entre o ora 
defendente (fantasioso autor) e a corré SOLANGE ALMEIDA? Qual a razão 
lógica para que um terceiro, antes mesmo da autora do requerimento (!), 
tenha asseverado que há “vários contratos envolvendo a construção, 
operação e financiamento de plataformas e sondas da Petrobrás, celebrados 
com o grupo Mitsui, contém especulações de denúncias de improbidade, 
super faturamento, juros elevados, ausência de licitação e beneficiamento a 
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esse grupo que tem como cotista o senhor Júlio Camargo, conhecido como 
intermediário”?  

 
Os outros Deputados – inclusive o Deputado Camilo, 

que também apresentou justificativa com relação ao requerimento nº 
115/2011 – estavam com o fito de pressionar JULIO CAMARGO para 
que este pagasse o que devia a FERNANDO BAIANO? Teria 
FERNANDO BAIANO instrumentalizado todos esses parlamentares?  

 
Os questionamentos – evidentemente não habituais em 

peças defensivas – só são feitos por serem irrespondíveis. A hipótese 
acusatória é rasa, retórica e faz um sem número de conjecturas, Excelência. 
Chega-se quase ao nível de desrespeito à inteligência do leitor, que teria de 
não ler os documentos mencionados pelo Parquet. 

 
Com relação à alegação de que a Deputada SOLANGE 

ALMEIDA não fazia parte da comissão, isto não faz o menor sentido: o fato 
de um deputado não fazer parte de uma comissão não significa que não possa 
fazer requerimentos, até porque se pode fazê-los diretamente ao próprio 
Plenário – quem pode mais, pode menos, conforme já dito. 

 
Seguindo, o órgão ministerial, “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.” 

 
Narra, ainda, que JULIO CAMARGO disse 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”; que há um relatório de pesquisa que demonstra que à época não foram 
encontradas “notícias de irregularidades envolvendo Júlio Camargo ao 
longo de 2011”. 

 
A conclusão pretendida pelo órgão ministerial é, 

evidentemente, a de que, ante as “justificativas esparsas” apresentadas pelos 
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parlamentares federais, prova-se que os depoimentos foram “elaborados 
com o único fim de pressionar JULIO CAMARGO”. Apenas quem 
participava do esquema espúrio poderia adivinhar alguma espécie de 
irregularidade relacionada à MITSUI e à PETROBRÁS. Se não estava na 
mídia é porque há algo de errado [sic].  

 
A desmentir a narrativa da acusação, logo de início, veja-

se o próprio FERNANDO SOARES, em depoimento datado de 10 de 
setembro de 2015, prestado perante os Procuradores da República Rodrigo 
Telles de Souza e Andrey Borges de Mendonça (evento 4, anexo 51): 

 
“QUE esclareceu a EDUARDO CUNHA que os negócios 
mais importantes de JULIO CAMARGO era [sic] a atuação 
dele como representante da MITSUI e da TOYO junto à 
PETROBRÁS; QUE como representante destas empresas 
JÚLIO CAMARGO havia feito vários negócios, em 
especial nas Dirtorias de Serviços e Abastecimentos; QUE 
obteve tais informações especialmente em razão da 
proximidade com PAULO ROBERTO COSTA; QUE o 
depoente ouvia dizer que JÚLIO CAMARGO tinha feito 
diversos negócios pelo MITSUI com a diretoria financeira 
da PETROBRÁS; QUE nesta época EDUARDO CUNHA 
conhecia JÚLIO CAMARGO apenas de nome; QUE 
questionado  se na época havia notícias de irregularidades 
envolvendo JÚLIO CAMARGO na mídia, mais 
especificamente com a PETROBRAS, o depoente 
respondeu que desconhecia qualquer notícia na imprensa, 
pois, ao que sabe, tais questões somente surgiram  
publicamente com a operação Lava Jato; QUE o 
depoente ouviu dizer rumores na época, no 
âmbito da PETROBRAS, de irregularidades 
envolvendo JÚLIO CAMARGO, mas nunca viu ais 
questões tratadas na mídia antes da operação LAVA 
JATO;” (fls. 2032, 2033 termo de declarações nº03) 

 
Como se vê, o Ministério Público Federal deveria ter se 

atentado ao depoimento do delator FERNANDO SOARES, que, 
categoricamente, asseverou que sabia de rumores82, na época, de 

                                                            
82 Segue reprodução do verbete rumor no Dicionário priberam: ruꞏmor |ô| substantivo masculino 
1. Ruído surdo e confuso.2. [Figurado]  Murmúrio geral proveniente de indignação ou de descontentam
ento. 3. Ruído confuso de muitas vozes. 4. Fama, notícia "rumores", in Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://dicionario.priberam.org/rumores [consultado em 22-02-2019]. 
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irregularidades envolvendo JÚLIO CAMARGO – sem prejuízo de registrar 
que JÚLIO CAMARGO “tinha feito diversos negócios pelo MITSUI com a 
diretoria financeira da PETROBRÁS”. 

 
Como se não bastasse, é elementar que as denúncias de 

irregularidades surgem dos mais variados modos: jornalistas pedem a 
parlamentares a investigação de determinados fatos mediante requerimentos; 
após a investigação, publicam-se as matérias. À época – é necessário frisar 
– não existia a lei de acesso à informação, que entrou em vigor apenas no 
ano de 2012. O sigilo da fonte é garantia constitucional!83 

 
Como se não bastasse, havia investigação no Tribunal de 

Contas da União sobre a MITSUI, apesar não ser especificamente com 
relação às contratações dos navios-sonda (evento 5, INQ11, fl. 25).  

 
Ilações absolutamente rechaçadas. Segue-se. 
 
O órgão ministerial também narra, com a tônica retórica 

da peça acusatória, que “conforme depoimento da testemunha LUIZ 
ANTONIO SOUZA DA EIRA (evento 15, video 12), até o próprio nome da 
deputada subscritora do requerimento, ora corré, estavam escritos de forma 
errada, a saber, “SOLANDE ALMEIDA”, o que indica que não foi a 
parlamentar que redigiu tais preposições”. 

 
A respeito da troca da letra “d” pela letra “g”, a defesa 

reproduz o próprio depoimento da testemunha LUIZ ANTONIO SOUZA 
DA EIRA: 

 
                                                            
83 A esse respeito, veja-se excerto da peça da própria corré, em suas alegações finais: “(...) Ora Excelência, 
mais não se precisa dizer sobre o tema, pois o próprio delator confirma que havia rumores em local 
diverso da mídia (lembrar que JAMAIS a Deputada Solange disse que sua fonte de informação foi a 
mídia), neste caso na própria Petrobrás que tem milhares de funcionários, não sendo impossível que um 
destes funcionários seja o informante da Deputada, que por força do artigo 53, §6º, CF/88, tem o direito de 
proteger sua fonte. Vale lembrar que a então Deputada Solange foi eleita pelo Estado do Rio de Janeiro, 
com forte atuação política junto a Municípios do COMPERJ (complexo Petrobrás), sendo que desta região 
vem seu principal reduto eleitoral, sendo que àquele tempo além de Deputada Federal eleita, já tinha sido 
duas vezes Prefeita de Rio Bonito, além de vereadora do município, ou seja, muito provavelmente alguém 
deste reduto tenha lhe repassado tais informações (o sigilo desta fonte é um direito constitucional). Além 
disso, considerando-se que, praticamente, eleita por esta região, não se pode estranhar a elaboração de 
requerimento sobre o tema, tampouco se pode acreditar que uma Deputada trate de apenas uma pauta, como 
tenta fazer crer a acusação. O fato é que havia informação das irregularidades além da mídia, o que vem 
confirmado até mesmo pelo delator FERNANDO SOARES (fl. 2033). Em resumo: havia 
vida/informação além da mídia” (evento nº 381). 
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“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Aí caminhando 
agora para o fim, o senhor mencionou que viu, saiu e ficou 
incomodado com os fatos, depois foi como cidadão comum 
olhar na internet e viu que o requerimento estava com 
Solande. Com D? 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Com ‘d’.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - O senhor é um 
técnico, perdão, chamá-lo de técnico, perdão, o senhor com 
toda a sua formação que o senhor tem, graduação em 
informática, o D é longe do G no teclado? 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – É 
vizinho. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - É possível que 
tenha sido um erro de digitação, não é? 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – É 
possível. E eu com a minha experiência da... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Só....Ai depois o 
senhor complementa. Quem redige o requerimento em 
geral, o senhor sabe dizer se é o deputado ou se é um 
assessor que redige para ele?  
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Há 
deputados que redigem, há assessores e há os consultores 
legislativos que também têm condição de redigir 
documentos. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - O senhor chegou 
a se preocupar a olhar outros requerimentos se havia erro de 
digitação ou sempre o nome do parlamentar sai certo? O 
senhor chegou a se preocupar em olhar? 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Era 
exatamente isso que eu ia fazer a observação. É comum na 
Câmara dos Deputados que quando há algum erro 
exatamente no nome ao qual o deputado vai apor a 
assinatura, o deputado reclamar quando há algum erro. É 
comum.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Esse erro, ela teria 
que ter visto quando foi feita a autenticação, é isso?  
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O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Quando 
ela tivesse assinando o documento.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Mas esse 
documento chegou a ser encaminhado à CFFC, não 
chegou?  
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Assinado 
por ela.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Quer dizer, então 
ela viu lá, pode ser que ela não tenha visto o erro, mas ela 
assinou sobre o erro de digitação dela? 
 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Assinou 
sim.” 

 
Até porque não se trata de erro ortográfico (vg. Luiz ou 

Luis), eis que o nome Solande não é um nome conhecido.  
 
Excelência, rogando as mais respeitosas vênias, o 

Parquet se perde diante de tamanha falta de provas; se apega a elementos 
absolutamente imprestáveis e irrelevantes para qualquer juízo penalmente 
relevante (a não ser o de absolvição) na vã tentativa de que, com alguma 
retórica, sirvam à condenação do defendente. 

 
Com relação ao ponto de o ora defendente supostamente 

constar como “autor da versão em “.pdf dos documentos”, os quais, se 
analisados, falariam “por si só”, a defesa, com o fim de evitar tautologia, faz 
remissão às considerações iniciais deste subtópico. 

 
De todo modo, com relação aos metadados, no campo 

“autor”, do documento em formato word (.doc), a defesa reproduzirá, 
novamente, o documento criado pela defesa: 
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Aliás, a defesa trouxe (petição do evento nº 378) que o 

depoimento de Luiz Fernando Eira, testemunha compromissada de acusação, 
afirmou ser possível saber em que computador(es) foram elaborados os 
requerimentos em questão. Tal prova simplesmente demonstraria que não 
foi em um computador do defendente. Prova absolutamente pertinente e 
relevante que, entretanto, foi indeferida. 

 

Noutro giro, a defesa consultou assistente técnico-pericial 
sobre a relevância da prova que pretendia produzir. O experto apontou nada 
menos do que 17 (dezessete) graves inconsistências técnicas – concluindo 
pela necessidade de exame no ambiente computacional da Câmara: 

 
“ (...) 1. Conforme se pode verificar pelas IMPROPRIEDADES 
reportadas no presente documento, os trabalhos de busca e 
apreensão realizados (preservação das evidências originais, coleta, 
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guarda e cadeia de custódia) estão repletos de falhas e desacordos 
às normas vigentes e boas práticas adotadas para procedimentos 
dessa natureza;  
“2. Em adendo, as rasas evidências e análises apresentadas não 
permitem seja formado quadro técnico consolidado sobre a 
entrada, processamento e saída de informações nos sistemas de 
informação da Câmara dos Deputados, em particular o “SILEG” e 
seu módulo “Sistema Autenticador de Proposições”; 
3. De forma geral, todo o cenário técnico apresentado foi feito de 
trás para frente (visualização de peças .pdf publicadas no sítio 
internet e, supostamente, com metadados herdados de arquivos 
.doc), não tendo sido abordadas, de forma objetiva e tecnicamente 
adequada, questões como a própria origem dos arquivos 
originais. 
 
 
“Dessa forma, diante de todo o exposto, RECOMENDA-SE que 
seja reiterada a solicitação para realização de PERÍCIA JUDICIAL 
no ambiente computacional da Câmara dos Deputados, tendo como 
pontos técnicos contraditórios, no mínimo, os que seguem:  
 
7. Seja examinado o ambiente computacional da Câmara dos 

Deputados de forma a evidenciar a forma, localização, 
métodos, procedimentos e trilhas de auditoria envolvidos com 
a produção e armazenamento de arquivos compartilháveis; 
 

8. Seja examinado o sistema de informação “SILEG”, bem como 
seus módulos componentes – com destaque para o ‘Sistema de 
Autenticação de Proposições’, em suas arquiteturas de acesso, 
processamento, armazenamento, código de programação e 
trilhas de auditoria sobre alterações e versões desenvolvidas e 
disponibilizadas.  

 
9. Os procedimentos periciais deverão ter por norte, no mínimo, a 

norma publicada pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT NBR ISO/IEC 27037 – Tecnologia da 
informação – Técnicas de segurança – Diretrizes para 
identificação, coleta, aquisição e preservação da evidência 
digital.” 

 
Em suma: NÃO HÁ PROVA – NEM INDÍCIOS!! – 

DE QUE O ORA DEFENDENTE SEJA O AUTOR DOS DITOS 
REQUERIMENTOS. O que há é um emaranhado de ilações e conjecturas 
feitas pelo Parquet, absolutamente desmontadas por qualquer argumentação 
minimamente séria. 
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Segue-se. 
 
Num salto argumentativo incomum, o órgão ministerial 

tenta relegar o depoimento de MARIA CLAUDIA DE VASCONCELOS 
BATISTA MEDEIROS, simplesmente presumindo que nenhum assessor 
“entraria no sistema, em horário próximo à hora do almoço, para elaborar 
tão somente dois documentos simples de requerimento de informações”. 
Neste ponto, o órgão acusador causa perplexidade. De onde saiu tal ilação?  

 
De todo modo, é certo que o login na conta do ora 

defendente teria sido realizado na Comissão de Aviação e Transportes, 
justamente o local em que a referida servidora trabalhava. Veja-se, a esse 
respeito, o depoimento da testemunha: 

 
“Defesa:- Em 2011 quando a senhora estava na comissão 
de viação e transportes o presidente era o Deputado 
Ezequiel, a senhora se recorda? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Olha, foram dois presidentes, 
eu acho que o Ezequiel foi o primeiro, depois foi o, foi o 
Edson Ezequiel e o Washington Reis, os dois parlamentares 
que foram presidentes, se eu não me engano o Deputado 
Edson Ezequiel foi o primeiro, acredito que tenha sido em 
2011 mesmo. 
 
Defesa:- A senhora auxiliava os demais Deputados da 
bancada do Rio? Acho que a senhora até mencionou isso, é 
só pra esclarecer. 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Sim, exato, sim. 
 
Defesa:- A senhora mesmo depois de deixar o gabinete do 
Eduardo usava o login dele pra acessar a Câmara? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- É, essa história do login 
quando eu entrei pra Câmara, fui indicada pra 
trabalhar com ele, lá tinha essa cultura de usar o login 
do Deputado, eu e o pessoal que trabalhava lá também 
usava, mas era a área administrativa, eu era área 
legislativa, depois, porque assim, o login de 
parlamentar ele tem uma permissão mais ampla do 
que o de servidor, no caso de servidor, que o servidor 
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usa o ponto próprio têm umas permissões que a gente 
não consegue usar, por exemplo, autenticar 
documento, quando eu, eu tive uma dificuldade 
quando eu estava na liderança do PMDB, eu só 
conseguia autenticar documento no login do então 
líder que era ele, como a liderança ficava de frente 
para o plenário, se eu quisesse autenticar... Até 
tentou, eu lembro que foi pedido pro... Hoje mudou o 
nome, mas na época era CENIN, o serviço de 
informática, instalar o autenticador lá para os 
servidores poderiam autenticar e isso não foi 
permitido, porque eles diziam que só podia se fazer 
nos gabinetes parlamentares, quando eu estava com 
uma urgência, por exemplo, o gabinete já estava 
fechado, era tarde da noite e eu precisava autenticar 
algum documento, se eu não usasse o login do 
Deputado eu não conseguia autenticar, porque o meu 
ponto próprio não fazia isso, não tinha permissão pra 
fazer isso, o login de parlamentar tem uma permissão 
mais ampla e quando eu entrei no gabinete já me foi 
dada essa orientação, que nós usaríamos o login dele 
pra poder ter ace... com o consentimento dele, lógico, 
pra poder ter acesso a determinadas permissões que 
nós não teríamos com o uso do ponto próprio, e isso é 
uma cultura na Câmara. 
 
Defesa:- Então pode-se dizer que era normal os assessores 
usarem os logins dos Deputados? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Sim, com certeza. 
 
Defesa:-  Por conta dessas razões que a senhora falou, né? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- É porque assim, por exemplo, 
não é que o ponto de servidor, lógico, se eu estou com meu 
ponto, vou pra um... Vou explicar mais ou menos pra vocês 
entenderem: se eu estou com meu ponto e vou pra uma 
comissão ao lado, por exemplo, e tem um computador no 
login lá de outro servidor amigo meu, se eu falar assim 
“Amigo, eu posso redigir um documento?” ele “Não, 
claro”, ele vai lá, loga pra não precisar desbloquear o dele 
pra eu logar no meu e eu posso redigir um documento no 
login dele, as vezes acontece, pode acontecer de ter algo 
feito no login de outra pessoa, outra pessoa que eu digo é 
servidor, mas não é tão comum,  ou é por exemplo, um 
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servidor está com a senha bloqueada, pede o ponto do 
colega pra poder fazer aquele trabalho urgente ali naquele 
momento, mas não é comum, não é usual, cada servidor tem 
seu ponto próprio, agora com relação a parlamentar, a 
cultura é diferente, os parlamentares eles têm uma carteira, 
nós servidores temos matrícula, eles têm uma carteira e têm 
um login e isso aí é gerenciado, é administrado pelos seus 
respectivos gabinetes, tem a parte administrativa deles lá 
nos gabinetes e assim, a parte legislativa toda é feita no 
login dos parlamentares, por exemplo se... Pra gerenciar... 
Vou dar um exemplo assim, a parte administrativa, pra 
quem administra lá o login do Deputado, do gabinete ter 
acesso a margem consignada do parlamentar, as coisas 
pessoais dele geralmente os chefes de gabinete é que usam 
isso e fazem a administração desse login para o 
parlamentar. 
 
Defesa:- Alguma vez Eduardo Cunha entrou no sistema 
usando o login dele, Eduardo Cunha, ele sabia qual era o 
login dele? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Olha, eu tenho certeza que não, 
ele nem qualquer parlamentar lá, eu acre... Tenho certeza, 
isso aí eu tenho certeza, que se você perguntar qual é o login 
ele não vai saber nem qual é, eles sabem que tem uma 
matrícula, que tem um... O deles não é ponto, é uma 
carteira, cada um tem sua carteira parlamentar, mas isso é 
administrado pelos seus respectivos servidores. 
 
Defesa:- A denúncia ela fala de um requerimento da 
Deputada Solange Almeida cujo acesso a preparação teria 
sido dado com o login do Deputado Eduardo Cunha, existe 
uma prova técnica de que esse acesso teria se dado a partir 
da estação da comissão de viação e transportes, a senhora 
foi responsável por esse acesso? Lembrando que a prova 
fala da comissão de viação e transportes. 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Olha, eu não tenho como dizer 
que eu sou responsável porque eu não tenho lembrança 
desse requerimento e que qualquer ordem de requerimento 
que me for... Que for perguntado por mérito, por assunto eu 
não vou lembrar porque isso é uma atividade contínua 
minha, assim, ainda mais naquela época que eu trabalhava 
em comissão requerimento era a proposição mais comum, 
mas se está no login do Deputado é possível também que eu 
tenha redigido esse requerimento. 
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Defesa:- Você sabe dizer quem mais usava o login do 
Deputado, na comissão ali na...? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Não... O gabinete dele 
também usava, eu usava, que eu tenho conhecimento, eu 
usava e o gabinete parlamentar também usava, com o 
consentimento dele. 
 
Defesa:- Mas na estação de trabalho da comissão de viação 
e transportes mais alguém usava esse login? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Olha, eu acre... Que eu saiba 
não. 
 
Defesa:- Então é possível dizer que se houve que se 
houve... 
 
Maria Cláudia Medeiros:- (inaudível). 
 
Defesa:- Perdão, a senhora falou alguma coisa? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Não... Pode falar. 
 
Defesa:- Se houve o acesso do login do Deputado nesse ano 
de 2011, a partir da estação da comissão de viação e 
transporte, foi a senhora. É possível tirar essa conclusão? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- É possível, é possível que eu 
tenha redigido, até pra Deputada Solange ela demandava. 
 
Defesa:- A Deputada Solange demandava? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Eu não tenho essa lembrança, 
não posso dizer, não posso afirmar isso “Ah, a Deputada 
Solange me pediu pra fazer esse requerimento”, porque eu 
não tenho lembrança disso, mas a Deputada Solange ela é 
uma Deputada que demandava e eu usava o login do 
então parlamentar. Eram muitos requerimentos. 
 
Defesa:- A Deputada Solange Almeida era suplente e nessa 
condição ela tinha uma assessoria limitada ou era uma 
assessoria igual ao do Deputado não suplente? Quer dizer, 
o titular era o Rodrigo... 
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Maria Cláudia Medeiros:- O suplente ele tem uma 
condição bem precária, assim, o suplente é uma 
confusão porque nem sempre ele tem direito a 
funcionário, tem que negociar com titular, então assim, 
eu me lembro, eu não me lembro exatamente quando, 
mas eu me lembro que a Deputada Solange na época de 
suplente ela demandava demais. 
 
Defesa:- A senhora se recorda se em alguma vez o 
Deputado Eduardo Cunha pediu a senhora que fizesse o 
requerimento, porém, em nome da Deputada Solange? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Olha, eu não tenho essa 
lembrança, é igual eu afirmei anteriormente, eu não tenho 
lembrança... 
 
Defesa:- A senhora lembraria disso... 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Han? 
 
Defesa:- A senhora lembraria desse fato, a senhora lembra 
de em algum momento ele ter pedido “Olha, faz esse 
requerimento, mas coloca no nome da Solange” a senhora 
lembra disso, aconteceu isso? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- É isso que eu estou falando 
para o senhor, esses requerimentos assim por assunto, eu 
não lembro, eu não tenho essa lembrança, nem desse 
requerimento eu lembrava. 
 
Defesa:- Mas eu estou perguntando se o Deputado 
Eduardo pediu pra fazer um requerimento colocando o 
nome da Deputada Solange, a senhora se recorda disso 
ter acontecido? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Não. 
 
Defesa:- Não né? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Não tenho essa lembrança. 
 
Defesa:- Bom, esse fato foi divulgado, depois da 
divulgação desse fato houve mudança nas regras da câmara 
pra normatizar a utilização de logins, a senhora sabe disso? 
Tem o ato (inaudível) de Maio de 2015, o ato 25, a senhora 
tem conhecimento disso? 
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Maria Cláudia Medeiros:- Eu... Eu me lembro que houve 
um regramento na época que o depu... Então ele era o 
presidente né, eu me lembro que por causa dessa confusão 
aí houve um regramento no ato da mesa, no ato da mesa, 
não me lembro o nome, não participei dessa reunião, porque 
essa reunião quem participou foi o pessoal da área 
administrativa da casa, mas eu me lembro que houve um ato 
da mesa estipulando regras para o uso de logins de 
parlamentar, não sei se na prática foi modificado alguma 
coisa, mas tem o ato da mesa regulamentando isso sim. 
 
Defesa:- Só fazer uma observação aqui e uma pergunta, é 
porque consta no processo que só no ano de 2011 houve 
120 acessos com o login do Deputado Eduardo Cunha a 
partir da estação da comissão de viação e transportes, desses 
120 acessos, 29 o Deputado Eduardo não estava na Câmara 
no dia do acesso, em 73 o Eduardo... O Deputado Eduardo 
Cunha chegou a Câmara após o acesso, ou seja, não estava 
na Câmara, isso se deve ao fato da senhora usar esse login 
e o Deputado não precisar estar na hora, é por isso? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Não, mas... 
 
Defesa:- A senhora entendeu a minha pergunta? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Entendi, você está falando que 
o login foi usado sem o deputado estar na câmara. 
 
Defesa:- É. 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Mas ele não usava o login dele. 
 
Defesa:- Certo. Então ele não precisava estar na câmara? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Nenhum Deputado, eu 
desconheço, eu nunca vi, eu nunca vi Deputado usar 
login. 
 
Defesa:- Era irrelevante então ele estar ou não na 
Câmara, e o login dele poderia estar sendo usado 
pela senhora na comissão de viação e transportes? 
 
Maria Cláudia Medeiros:- Sim, sim, sim, isso aí é fato. 
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Defesa:- Sem mais perguntas, Excelência. 
 
(...) 
Ministério Público Federal:- Em relação a proximidade 
que eu falo da função parlamentar, a senhora não comentou 
que o login do senhor Eduardo Cunha teria, era usado por 
vários parlamentares, inclusive a Deputada Solange 
Almeida, foi isso que a senhora afirmou? 
Maria Cláudia Medeiros:- Não, eu não falei isso não, 
doutor, eu falei o seguinte, que assim, eu usava o login 
do Deputado, porque tinha na época, eu logava o 
computador e ficava lá o dia todo logado com aquele 
login dele que era mais amplo e fazia os trabalhos, meu 
trabalho era trabalho dentro do processo legislativo, 
que era fazer parecer de Medida Provisória, de Projeto 
de Lei, requerimento, requerimento naquela época... 
Hoje eu não estou mais em comissão, quando eu ficava nas 
comissões, requerimento era um proposição muito pedida, 
muito demandada, foi isso que eu falei, não era que a 
Deputada Solange usava o login dele, eu não falei isso. ” 

 
 
Veja-se, portanto, que, na hipótese de os metadados 

terem sido extraídos de forma correta – o que se admite por epítrope – 
tal encontra explicação no depoimento de MARIA CLÁUDIA, que 
afirmou fazer diuturnamente login em nome do defendente e elaborar 
documentos para outros parlamentares da bancada. A testemunha, 
inclusive, reconhece como provável ter elaborado o citado 
requerimento. 

 
Seguindo, o órgão ministerial, ainda no tópico relativo 

aos requerimentos, assevera que a possibilidade de criação do requerimento 
por qualquer pessoa, bem como quaisquer outros elementos que põem em 
xeque a tese acusatória seriam meras suposições sem “valor probatório 
algum”; que, enquanto “álibi de que tais foram elaborados por assessores 
ou servidores da Câmara dos Deputados”, incumbiria a defesa demonstrar 
“materialmente tal alegação”, nos termos do art. 156 do Código de Processo 
Penal. 

 
A inversão é, sim, escancarada. A argumentação exposta 

neste tópico demonstra que TODOS os “elementos” mencionados pelo 
Parquet são ora desmentidos pela prova constante nos autos, ora 
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manifestamente inidôneos para se atestar autoria e materialidade delitivas. 
Daí, causando perplexidade, o órgão ministerial ainda assevera que seria a 
defesa quem teria de fazer prova em contrário!!! 

 
Mas não é só. 
 
É que o órgão ministerial assevera, com ênfase, 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 DA 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 próprio EDUARDO CUNHA”.  

 
Narra-se, ainda, que segundo “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)(...) [a]o 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.” (fl. 25). 

 
A assertiva não serve para nada. 
 
A defesa consultou o site da Câmara dos Deputados84 

para averiguar os arquivos de todas as proposições feitas pela corré. Eis a 
tela inicial, para orientação: 

 

                                                            
84 
https://www.camara.leg.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=0&ideCadastro=141547&Limite=N&tipo
Prop=1 acesso em 22.02.2019. 
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Clicando-se no primeiro arquivo, Excelência – que está 

logo acima dos requerimentos de nºs 114/11 e 115/11, diga-se – baixa-se 
uma proposta de emenda Constitucional (doc. anexo). Eis o teor do 
documento: 
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Ao se baixar o arquivo e consultar suas 

propriedades/metadados dentro do Adobe Acrobat, tem-se os seguintes 
dados: 
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Demais disso, narra o órgão ministerial que SOLANGE 

ALMEIDA estaria “logada naquele mesmo dia e horário”, o que tornaria 
“ilógico o fato dela ter solicitado à assessora MARIA CLAUDIA que usasse 
o login de outro deputado para fazer tais requerimentos”. 

 
Ora, conforme exaustivamente comprovado nos autos, os 

assessores tinham acesso ao login dos deputados e trocavam minutas para 
elaboração dos documentos. De acordo com a grande maioria dos 
parlamentares ouvidos durante a instrução processual, existem funcionários 
do gabinete de cada deputado, além de funcionários da liderança, disponíveis 
a qualquer parlamentar. Aliás, nesse campo específico, milita o MPF contra 
a realidade posta nos legislativos do Brasil inteiro.  

 
Nesse sentido, a fim de evitar repetições desnecessárias, 

veja-se o depoimento de apenas dois dos parlamentares ouvidos, como 
Mauro Ribeiro Lopes e Washington Reis: 
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“(...) Defesa:- Não, não estou perguntando quem assina, 
estou perguntando na verdade no computador, ali na 
estação de trabalho? 
 
Mauro Ribeiro Lopes:- Não, eu com uma funcionária 
minha de confiança que está há vinte e três anos comigo, 
ela tem a minha senha, ela. 
 
Defesa:- Ah, isso que eu queria saber, aí o senhor a deixa, 
quando o senhor quer fazer um requerimento, alguma coisa, 
ela usa a estação de trabalho e faz o documento para o 
senhor, o senhor depois checa, mas não estou dizendo... 
 
Mauro Ribeiro Lopes:- É, mas não encaminha nada sem 
a minha assinatura. 
 
Defesa:- Não, perfeito. 
 
Mauro Ribeiro Lopes:- Tem acesso, mas não encaminha. 
É norma da casa. 
 
Defesa:- O que eu estou perguntando é sobre a utilização 
da estação de trabalho, o senhor tem uma funcionária que 
faz isso para o senhor, que usa essa senha, é isso que eu 
queria saber? 
 
Mauro Ribeiro Lopes:- Tenho uma funcionária que 
trabalha comigo que ela prepara a documentação, tem a 
senha, mas quem assina sou eu.” 
 
 
“Ticiano Figueiredo – Deputado, Boa tarde. Deputado, os 
fatos aqui, nós vamos ficar restritos a questões de 
requerimentos, proposições, senhas e formulações de 
acessos a logins por assessores da Camara dos Deputados. 
Deputado, o Senhor hoje está sob exercício do mandato, 
certo? 
 
Deputado: Sim. 
 
Ticiano Figueiredo – Então sua última eleição foi em 
2014. Correto? 
 
Deputado – Sim. 
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Ticiano Figueiredo – Quantos mandatos Vossa Excelência 
já exerceu?  
 
Deputado – Oito. 
 
Ticiano figueiredo – Oito? 
 
Deputado – De federal 2.  
 
Ticiano Figueiredo – Dois de Federal, 4 de.. 
(Interrompido) 
Deputado – Vereador, vice-prefeito, prefeito, 3 de estadual 
no Rio de Janeiro, dois de federal, e Prefeito se o senhor me 
ajudar de novo. 
 
Ticiano Figueiredo – Vossa Excelência já foi de alguma 
liderança?  
 
Deputado – Não, só presidi comissão. 
 
Ticiano Figueiredo – Perfeito, eu vou chegar nessa parte 
da presidência das comissões. Deputado, nos ouvimos aqui 
algumas vezes sobre as questões de senhas e logins de 
parlamentares e servidores. Entyo, a primeira coisa que eu 
pergunto para vossa excelência, login como vossa 
excelência sabe, para se conectar ao computador. Existe 
algum login e senha especifico para parlamentar e um login 
e senha especifico para servidor? 
 
Deputado – Não, hoje eu descobri o meu número de login, 
devido até a essa oitiva, pois meu login fica na mão da 
assessoria, né. Tanto de verba indenizatória, não tenho 
tempo para nada, né, nem para almoçar. Eles que transitam, 
fazem todo o tramite de projetos, emendas... Também hoje 
descobri que muda a senha de 6 em 6 meses.  
 
Ticiano Figueiredo – Eu ia chegar nessas questões, mas 
vossa excelência até se antecipou. Então quer dizer, existe 
uma senha pessoal do parlamentar e uma do servidor, mas 
vossa excelência.. (Interrompido)  
 
Deputado – Existe a do gabinete, né. Mas a minha, no caso 
especifico sempre ficou na mão da assessoria.  
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Ticiano Figueiredo – Perfeito. Mas, obviamente a 
assessoria faz sempre as proposições, sempre com a 
orientação de vossa excelência? 
 
Deputado – Lógico, assina, tudo.” 

 
O servidor Sílvio Avelino da Silva, aliás, então Secretário 

Geral e funcionário da Câmara de Deputados desde 1974 (Evento 16 – 
Vídeos 11 e 12), asseverou que os parlamentares se utilizavam da liderança, 
tanto de seus funcionários quanto de seus equipamentos, para formulação de 
requerimentos e proposições, bem como que é comum a disponibilização de 
senha aos assessores, tanto que sua esposa, que foi assessora de diversos 
Deputados, sempre utilizou o login do parlamentar. Informou, ainda, que os 
requerimentos verbais eram reduzidos a termo para posterior autenticação. 

 
Não é despiciendo salientar, aliás, que foi o ora 

defendente quem institui o ato da mesa nº 25 de 2015, que obriga o 
parlamentar, quando da delegação do uso do login, a identificar quem 
delegou e para qual atribuição. Veja-se interrogatório do defendente nesse 
sentido: 

 
“Eduardo Cunha: - Não, eu quero só concluir para dizer 
para Vossa Excelência, responder Vossa Excelência. Dos 
120 acessos os quais foi feito o meu login, 102 dos 120 eu 
não estava presente na hora que ele foi acessado dentro da 
casa, sendo que 29 eu nem na casa fui e 73 eu cheguei na 
casa depois da hora que foi acessado o login. Isso é prova 
objetiva, isso não tem discussão, então a Cláudia Medeiros 
trabalhava não só para mim, como trabalhava para os 
deputados do PMDB, da bancada do Rio e do PMDB em 
geral, ela trabalhou para vários deputados, fazia relatório, 
parecer, requerimento. É muito possível que ela tenha feito 
esse requerimento a pedido da Deputada Solange. 
 
Juiz Federal: - Sei. 
 
Eduardo Cunha: - E tenha feito usando o meu login, 
porque ninguém se preocupava com isso. Tanto não é que, 
quando aconteceu essa situação eu mudei o ato da mesa, 
criei o ato 25 de 2015 na mesa, em que obriga o 
parlamentar quando delega tem que identificar quem 
delegou, qual tipo de atribuição ele vai ter e ter a 
responsabilização civil e penal do funcionário que utilizar 
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sobre delegação do deputado, sobre os atos que ele 
praticar. Porque antes não tinha isso. E o que acontece, o 
Senhor Eira, que depôs aqui como testemunha, ele teve um 
entrevero bastante grave com relação a mim em que 
simplesmente, um líder de um partido que depôs aqui 
pediu a sessão de um funcionário, Senhor Marcelo Aro que 
era líder do PHS pediu a sessão de um funcionário e ele 
não quis ceder e eu fiz uma reunião, chamei para explicar 
por que não queria ceder, sendo que o CNIM que era o 
Centro de Informática da Câmara tem 300 analistas, tem 
mais que a Microsoft, de analistas de informática dizendo 
que precisava para trabalhar. Aí eu fui perguntar para que 
função estava precisando, para que tantos analistas ali e ele 
disse que não estava cumprindo o horário de escala de 
trabalho. Em função disso eu determinei que tivesse o 
ponto eletrônico e cumprisse o horário de concurso 
público e a partir daí o próprio deputado Marcelo Aro 
quando depôs aqui fala que ele saiu e colocou nos grupos 
de whatsapps dos servidores que tinham entregue, foi uma 
brigalhada danada, xingamento para a gente, em função 
disso eu tomei a decisão de demiti-lo, mas ainda não a 
tinha efetivado. E ele entrou...” 

 

De fato, com relação à exoneração do servidor Luiz 
Antônio da Eira, é certo que a fantasiosa motivação erigida pelo Parquet já 
foi desmantelada sob o crivo do contraditório. Não há falar que o referido 
servidor foi exonerado por supostamente “ter reconhecido a autoria dos 
Requerimentos formulados por EDUARDO CUNHA”. 

 
Conforme se observa da audiência realizada no dia 28 de 

julho de 2016, o Sr. Luiz Eira, testemunha da acusação, afirmou 
categoricamente que havia negado a cessão de um funcionário a uma outra 
área da Câmara ao argumento de falta de pessoal, bem como autorizado, 
contraditoriamente, funcionários a trabalharem em carga horária menor do 
que o estipulado em concurso, a saber, 8 (oito) horas diárias. Confira-se:   

 
“Defesa de Eduardo Cunha – Então os dois fatos, me 
corrija se eu estiver errado, o Senhor teve uma questão 
de não ceder um funcionário porque tinha falta de 
pessoal, e quando chamado lá ele te perguntou se tinha 
funcionário trabalhando menos que 8(oito) horas. 
 
Luiz Antônio da Eira – Exatamente(...).” 
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Como se vê, é fácil perceber que a exoneração do Sr. Luiz 

Eira ocorreu por motivos estritamente técnicos. Nesse sentido, aliás, o 
depoimento do Deputado Federal Marcelo de Aro Ferreira (evento 167): 

 
“Marcelo de Aro Ferreira:- Sim. No meu primeiro dia de 
mandato eu já assumi a liderança do partido. 
 
Defesa:- O senhor se recorda de... Nessa condição de líder, 
ter pedido a cessão de um analista do CENIN ao então 
presidente da Câmara, Eduardo Cunha? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Sim, pedi uma liberação de um 
servidor lá, o Salmito. 
 
Defesa:- Um analista do CENIN, o Centro de Informática, 
não é? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Isso, isso. 
 
Defesa:- Como é que foi isso, o CENIN propriamente dito 
negou essa liberação? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- É, doutor, pelo seguinte, o 
Salmito é um servidor do CENIN, é servidor de carreira, e 
a liderança do partido é composta por servidores da 
Câmara, de livre nomeações. Então, entre os servidores, a 
gente escolhe sempre dois da casa, cada um de um lugar. 
Eu escolhi para ser chefe de gabinete da liderança o 
Salmito, Ivan Salmito, que na época trabalhava no CENIN, 
era servidor do CENIN, da informática. 
 
Defesa:- E qual foi a justificativa, o senhor se recorda, que 
o senhor CENIN deu? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Do que, desculpe? 
 
Defesa:- Dessa cessão? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Pelo que eu me lembro, doutor, 
na época eles falaram que tinha muito trabalho acumulado 
dentro do CENIN, tinha muita coisa pra fazer, e não tinha 
como liberar um servidor pela quantidade de tarefas que 
tinha lá no Centro de Informática. 
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Defesa:- O senhor se recorda de uma reunião em que o 
então presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, 
promoveu com a presença do senhor sobre essa negativa do 
CENIN? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Sim, lembro sim. Lembro. 
 
Defesa:- O que foi o objeto da reunião, o senhor se recorda 
como é que foi? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Recordo, foi o seguinte, é 
porque... Como que funcionava, era abrangente... Eu, na 
condição de líder, faço um requerimento pedindo a 
liberação do servidor.... eu faço um requerimento, se não 
me engano, direto para o local onde o servidor trabalha... 
Então a gente pediu lá no CENIN a liberação do Salmito. O 
CENIN respondeu a correspondência negando, falando que 
não, que não podia porque lá tinha muito trabalho e não 
tinha como liberar o servidor. Naquela oportunidade, eu fui 
então até o presidente da Câmara, na época o Eduardo 
Cunha, e falei com ele que tinha sido negado o servidor para 
a liderança do PHS. No meu entendimento não era correto 
porque a principal função da casa é legislativa e eu estava 
pedindo para ceder um servidor para ser o chefe de gabinete 
de uma liderança, de uma bancada de um partido. Então eu 
não concordei. Fui e contei isso para o presidente da 
Câmara, na sala da Presidência da Câmara, na época. Aí 
imediatamente ele pegou o telefone, ligou para o diretor, o 
coordenador, não sei qual é a nomenclatura exata, mas é o 
chefe do departamento, e chamou ele na sala lá para 
conversar sobre o assunto. 
 
Defesa:- E como é que foi, ele cobrou explicações dessa 
negativa? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Cobrou, cobrou, inclusive ele 
foi bem incisivo com o diretor... Eu estou falando aqui 
diretor, mas não sei se é essa a nomenclatura, o chefe né, o 
coordenador, vou pedir licença pra falar diretor, mas eu não 
sei se é a nomenclatura exata, mas é o topo máximo do 
CENIN. Era quem coordenava... Aí ele ligou, chamou a 
pessoa na sala dele, na minha frente, e falou “Olha, o 
deputado líder fez um pedido para ceder um servidor e foi 
negado, qual é o motivo da negativa?” e aí o diretor então 
falou que tinha negado porque tinha muito trabalho a ser 
realizado dentro do CENIN. Eu lembro que o presidente na 
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época começou a fazer algumas perguntas, pra ele pra 
conferir se realmente tinha muito trabalho. No final dessa 
conversa, o presidente falou “Olha, a prioridade da casa é 
atender as bancadas, as lideranças, e o servidor vai sim ser 
cedido para o PHS”. Foi uma reunião bem dura, assim, foi 
uma conversa dura. 
 
Defesa:- O senhor se recorda se foi tratada a questão da 
carga horária reduzida dos funcionários do CENIN? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Foi, foi. Foi o seguinte, quando 
eu pedi a liberação do Salmito, e foi negado, o Salmito veio 
até mim e me contou como que era o trabalho dentro do 
CENIN. O Salmito na época falou “Olha, Marcelo, o 
pessoal não bate ponto, tem muita gente que não trabalha 
na carga horária que tem que trabalhar”, que é o tempo do 
concurso que eles prestaram, “O cara chega a hora que quer, 
sai a hora que quer. Tem serviço lá que eles tinham que 
prestar e eles contratam terceiros para prestar... Isso não é 
verdade, o coordenador está é com implicância comigo, não 
quer que eu saia do CENIN porque ele não gosta de mim”, 
enfim. Ele me colocou toda a situação do CENIN, que eu 
reportei para o presidente da Câmara. Eu lembro de uma das 
perguntas que o presidente na época fez... Ele perguntou 
para o Diretor qual era a carga horária e aí o diretor 
respondeu, e ele perguntou “Vocês batem ponto?”, aí ele 
desconversou, falou que não tinha ponto, mas que eles 
cumpriam sim, o horário. Aí, na época, o presidente falou 
que a partir daquele momento então era pra todo mundo 
bater ponto. Eu lembro que a partir disso, quando o 
coordenador saiu, ele contou lá para o pessoal do 
departamento que o Salmito tinha passado essas 
informações. Nos grupos de Whatsapp dos servidores, 
começaram a acabar com o Salmito, xingar ele, falar que 
ele era traíra, que ele tinha passado as informações internas 
do CENIN, dos servidores da Câmara, que a partir de então 
ia ter ponto para todos os servidores, por culpa dele. Eu, 
inclusive, com os servidores da Câmara, fiquei um bom 
tempo com uma relação muito difícil, porque eles olhavam 
pra mim e achavam que por causa da minha atitude o 
presidente tinha instituído o ponto para todos os servidores, 
o que não tinha antes. 
 
Defesa:- O senhor se recorda se nessa reunião foi falado 
que o número de analistas de informática era muito elevado, 
comparável até com empresas da área de tecnologia? 
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Marcelo de Aro Ferreira:- Verdade, verdade, foi falado 
de... Eu não lembro o nome da empresa, mas compararam 
com grandes empresas de informática. Foi falado que tinha 
mais que o suficiente pra fazer a demanda lá, era 
exatamente o contraponto. O presidente defendeu o nosso 
ponto de vista, que não tinha cabimento deixar de ceder um 
servidor por um pretexto, de que tinha trabalho demais, 
sendo que na verdade não tinha. 
 
Defesa:- O senhor se recorda se ele falou que era 
comparável à Microsoft? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Verdade, exatamente, 
exatamente. 
 
Defesa:- Essa decisão, o senhor já explicou um pouco isso, 
mas só pra checar de forma mais específica, essa decisão 
então gerou um desconforto grande nos servidores como 
um todo, mas especificamente nos de informática, não é? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- É, demais. É o que eu estou 
falando, até em grupo de Whatsapp, porque tem grupos dos 
servidores do Whatsapp, que o Salmito na época me 
mostrou, que faziam artes com o nome do Salmito 
chamando ele de traíra. Também me criticavam no grupo, 
falando que o deputado Marcelo Aro que tinha levado 
informações para o presidente da Câmara, ataques ao 
presidente da Câmara, a minha pessoa, enfim, até hoje ainda 
tem servidor da informática que vira a cara quando cruza no 
corredor comigo. 
 
Defesa:- Depois disso o senhor se recorda de um 
vazamento de informações que houve no setor de 
informática, da exoneração do diretor? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Sim, ele foi exonerado depois. 
 
Defesa:- O senhor recorda como foi essa situação? 
 
Marcelo de Aro Ferreira:- Eu não recordo direito não. Eu 
acompanhei, assim, a gente teve notícia que teve a 
exoneração e eu vi a repercussão na mídia. Eu lembro que 
eu comentei com alguns amigos na época falando “Nossa, 
deve ter sido por causa daquela confusão da época da 
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liberação do Salmito” e etc. e tal, mas eu não sei contar os 
detalhes desse processo de exoneração.” 

 
 
A defesa registra, aliás, que requereu a oitiva do 

servidor Salmito, o que foi indeferido por este ínclito Juízo. 
 
Seguindo, o órgão ministerial aponta, como indício que 

provaria o “desvio de finalidade” dos requerimentos de nºs 114 e 115, que 
ambos foram arquivados: o de nº 114 em 21 de março de 2012, “quando o 
pagamento das propinas já havia sido retomado por JULIO CAMARGO”, e 
o de nº 115 em 05 de março de 2013, “mesmo após o Ministério de Minas e 
Energia ter encaminhado a resposta da PETROBRAS apresentando as 
informações solicitadas”, sendo que “nenhuma diligência, desdobramento 
ou providência foi feita pela corré SOLANGE ALMEIDA, pelo deputado 
SERGIO BRITTO”. 

 
O nível dos erros em que incorre o MPF é constrangedor. 
 
A corré Solange Almeida assumiu como suplente, na 

Legislatura 2011-2015, de 2 de março a 8 de novembro de 2011(fl. 81 do 
apenso nº2)85. Rogando as mais respeitosas vênias, que “raio” de diligência 
seria tomada – nem previsão regimental há para isso –, sendo que a resposta 
ao requerimento 114 chegou em 9 de novembro de 2011 (fl. 26); ao 
requerimento 115, em 24 de novembro de 2011. Faltou pesquisa e leitura. 

 
Para piorar, os arquivamentos se deram quando a corré já 

exercia o cargo de Prefeita do município de Rio Bonito/RJ. 
 
Aliás, causa estranheza que o Deputado Sérgio Britto, que 

sustentou oralmente com relação ao referido projeto, não tenha sido 
denunciado.86 A lógica ministerial é de que o requerimento é totalmente 
criminoso, ora! 

                                                            
85 https://www.camara.leg.br/deputados/141547/biografia  
86 Registre-se, aliás, que Sérgio Britto alegou ter tido um atrito com o ora defendente: “O Sr. Pedro Ivo 
Veloso (Advogado) – O senhor teve algum atrito com o Eduardo Cunha quando trocou de partido e perdeu 
a presidência? O Sr. Deputado Eduardo Brito – ‘. Ele como vice-líder do PMDB arregimentou os líderes, 
ele era sempre muito falante, muito conhecedor do regimento, ele arregimentou os líderes da Câmara para 
me tirar da presidência da comissão. Eu entrei com o argumento de que eu tinha direito, o presidente Marco 
Maia me tirou da presidência e convocou uma nova eleição. Eu entendia de que eu tinha direito de participar 
dessa eleição, e participei da eleição. Nessa nova eleição, ganhei novamente contra os argumentos do 
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De todo modo, Excelência, convém reproduzir excerto do 

interrogatório do ora defendente, em que esclareceu, a não mais poder, as 
conjecturas do órgão ministerial acerca dos referidos requerimentos: 

 
“(...) Eduardo Cunha: - Excelência, obviamente que eu 
vou dizer agora que eu não conheço os requerimentos 
porque já foi amplamente debatido. 
 
Juiz Federal: - Na época. 
 
Eduardo Cunha: - Na época... Vários requerimentos, se 
Vossa Excelência pegar as notas taquigráficas da sessão que 
votou esse requerimento eu estava presente, debati, não 
sobre esse tema, sobre vários outros temas e votei, 
inclusive, aprovando o requerimento, que foi aprovado 
simbolicamente por unanimidade. O que acontece é muito 
simples, eu era vice líder do PMDB nesse momento em 
2011, haviam dois momentos inclusive, que era momento 
de liderança de governo, 2011 era Vacarias e 2012 era 
Arlindo Quinália. Eu como vice líder eu militava 
controlando as comissões as quais eu era membro, então eu 
era membro na Comissão de Constituição e Justiça, da qual 
eu já tinha sido presidente e na Comissão de Fiscalização e 
Controle. Então nessas duas comissões eu como vice líder 
eu era responsável pelo andamento da minha bancada, uma 
bancada do PMDB dentro da comissão. Então eu militava 
dentro dessa comissão de fiscalização financeira e controle, 
a Deputada Solange Almeida apresentou os requerimentos. 
 
Juiz Federal: - Ela era membro da comissão? 
 
Eduardo Cunha: - O grande equívoco que tem aí no 
depoimento do Deputado Sérgio Brito. Eu como ex-

                                                            
deputado Eduardo Cunha. Ganhei novamente. E aí ele não contente ficou, arregimentou mais líderes ainda, 
foi ao presidente Marco Maia, se não me engano a vice-presidência era Rose Freitas e não foi o presidente 
que foi dar, o presidente Marco Maia, e cancelou a nova eleição que eu tinha ganho novamente. Então quer 
dizer houve um atrito e eu como eu já não tinha esse relacionamento com ele, piorou mais ainda, porque eu 
atribuí essa minha saída da presidência a ele, porque ele arregimentou os líderes para mim tirar e isso tudo 
está em áudio, isso tudo está comprovado. Saí mais ou menos, se não me engano, em outubro, no final de 
outubro, início de novembro, e o deputado do PSC assumiu que foi o deputado Felipe Pereira que era o 
indicado do deputado Eduardo Cunha, porque eu aí sai da comissão. Tivemos outro atrito também 4 meses 
depois no Conselho de Ética da Câmara onde o conselho ele indicou um candidato à presidência do conselho 
e eu indiquei outro candidato a presidente do conselho e eu fui e ganhamos as eleições no Conselho de 
Ética. “ 
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presidente da câmara e conhecedor profundo do regimento 
posso lhe garantir que não há necessidade de ser membro 
da comissão para poder apresentar requerimentos. 
 
Juiz Federal: - Certo. 
 
Eduardo Cunha: - Porque quem pode mais, pode menos. 
Inclusive o deputado Sérgio Brito ele comete algumas... Em 
primeiro lugar, com todo respeito, ele não poderia nem 
depor como testemunha de acusação contra mim porque ele 
tem uma divergência insanável comigo. Ele fala inclusive 
no depoimento dele e é verdade que eu o afastei duas vezes 
na presidência da comissão de fiscalização financeira e 
controle por circunstância política eu posso até explicar. 
 
Juiz Federal: - Vamos ser mais objetivos aqui. 
 
Eduardo Cunha: - Eu vou ser objetivo, porque ele está 
como coautor do requerimento e não foi denunciado, ele 
colocou a razão pela qual ele é coautor do requerimento e 
para não ser membro da comissão ele pagar curso ao 
requerimento ele assinou. Só que ele, lendo o depoimento 
dele, ele fala que teve outros membros, não membros da 
comissão que apresentaram o requerimento e que ele não 
assinou e que nenhum membro titular ou suplente assinou e 
ele votou. 
 
Juiz Federal: - Mas a indagação é o seguinte, o senhor 
então teve contato com esses requeri entos, o senhor disse 
que estava na comissão e votou. 
 
Eduardo Cunha: - Na época eu não me lembrava. 
 
Juiz Federal: - Mas a questão específica é o senhor teve 
algum envolvimento específico... 
 
Eduardo Cunha: - Não, na preparação do requerimento, 
no conhecimento prévio eu só... Eu quero esclarecer só o 
seguinte. 
 
Juiz Federal: - O senhor conversou com a Senhora Solange 
sobre esses requerimentos? 
 
Eduardo Cunha: - Como que é? 
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Juiz Federal: - O senhor conversou com a Senhora Solange 
sobre os requerimentos na época? 
 
Eduardo Cunha: - Jamais. E eu quero deixar claro aqui 
uma coisa, para poder concluir o meu raciocínio se 
Vossa Excelência permitir. Eu era vice líder e membro 
da comissão, se a condição precípua para apresentação 
do requerimento fosse colocar a Deputada Solange eu 
bastava fazer um ofício na hora e colocava ela na 
comissão na mesma hora. Eu como vice líder tinha 
prerrogativa de fazê-lo, tirar e colocar membros na 
comissão. Eu assinaria o requerimento, não precisava 
do Deputado Sérgio Brito, eu teria assinado com ela 
para poder dar curso ao requerimento porque eu fazia 
isso atendendo a todos os deputados da minha bancada 
eu estivessem em qualquer comissão que precisasse 
tanto que várias vezes eu me deslocava para comissões 
para fins de verificação de quórum que só vice líder 
pode fazer. Então não existe essa possibilidade de ser 
membro ou não membro para apresentar 
requerimento. Regimentalmente isso não existe. 
 
(...) 
 
Eduardo Cunha: - Bom, Excelência. Em primeiro lugar os 
logins da câmara dos deputados, eu procurei fazer prova 
disso, eles são delegados a seus assessores. Os meus 
assessores tinham delegação de utilização do meu login e a 
assessora Cláudia Medeiros, que depôs aqui como 
testemunha, a Cláudia Medeiros ela trabalhou além da 
liderança do PMDB ela trabalhou nas comissões e a 
localização dela era 2007 - Comissão de Constituição e 
Justiça, 2008 - Comissão de Constituição e Justiça, 2009 - 
Minas Energia, 2010 - Fiscalização Financeira e Controle, 
2011 - Aviação e Transporte, 2012 - Aviação e Transporte, 
2013 - a liderança do PMDB. Ela usava autorizado por mim 
o meu login, então eu tenho a prova objetiva, que foi 
extraída da minha marcação de presença, que é outro 
equívoco que tem aqui o parlamentar quando ele entra na 
casa ele é identificado e a presença dele é marcada, então 
basta o parlamentar cruzar qualquer dependência da entrada 
da câmara que a presença dele é registrada. Só a presença 
de plenário, quando ele vai votar é que ele tem que colocar 
digital, então existe esse controle em todas as entradas da 
câmara para a gente ter o número da casa. Tanto que a gente 
tem o controle de deputados presentes na casa, que a gente 
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só pode abrir uma sessão com deputados presente na casa 
no mínimo de 10 por cento do colégio. Então a medida que 
o deputado entra na casa tem a hora de presença, então o 
relatório que tem desse e de vários deputados que nós 
pedimos para juntar no processo tem o horário de presença 
e o horário que seu login foi acessado. Então no meu 
relatório no ano de 2011, tem 120 acessos do meu login 
feitos através da estação de trabalho Comissão de Aviação 
e Transporte, que foi admitido aqui pela Cláudia Medeiros 
como tendo sido por ela todo o acesso meu, na Comissão 
de Aviação e Transporte que era a lotação dela foi feito por 
ela. 
 
Juiz Federal: - Mas ela que fez esses requerimentos? 
 
Eduardo Cunha: - Não, eu quero só concluir para dizer 
para Vossa Excelência, responder Vossa Excelência. Dos 
120 acessos os quais foi feito o meu login, 102 dos 120 eu 
não estava presente na hora que ele foi acessado dentro da 
casa, sendo que 29 eu nem na casa fui e 73 eu cheguei na 
casa depois da hora que foi acessado o login. Isso é prova 
objetiva, isso não tem discussão, então a Cláudia Medeiros 
trabalhava não só para mim, como trabalhava para os 
deputados do PMDB, da bancada do Rio e do PMDB em 
geral, ela trabalhou para vários deputados, fazia relatório, 
parecer, requerimento. É muito possível que ela tenha feito 
esse requerimento a pedido da Deputada Solange.(...)” 

 
Em suma, Excelência, os requerimentos, ilegalmente 

tidos pelo MPF com prova “acima de qualquer dúvida razoável (...)tanto da 
solicitação de vantagem indevida quanto da prática de ato de ofício 
maculado pela corrupção”, não provam nada. Trata-se da mais grosseira 
ilação das alegações finais ministeriais – que, a defesa quer crer, restou 
destruída. Segue-se. 

 
Por fim, é irrelevante o fato de o defendente ter uma 

relação política com Solange Almeida, eis que, como provado ao longo dos 
depoimentos testemunhais, a Comissão de Fiscalização e Controle, por um 
rodízio político, tinha forte presença da bancada do PMDB do Rio de Janeiro. 

 
Desse modo, nada mais natural que deputados federais da 

mesma bancada e com relações políticas com o defendente tenham 
formulado requerimentos naquela comissão.  
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b.6) Do suposto encontro entre Paulo Roberto Costa e Júlio Camargo 

 
 

Narra o MPF que, “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”. O encontro 
foi confirmado pelos delatores.  

 
Elemento de corroboração: nenhum. O órgão ministerial 

não diligenciou nesse sentido. Nâo há um registro de entrada e saída, ERB’s, 
mensagens relatando a referida procura. Novamente, a hipótese acusatória 
se limita e se contenta com o depoimento de um delator para a construção 
da verdade processual. 

 
Ainda que houvesse a prova da ocorrência de tal reunião, 

tal fato jamais permitiria qualquer conclusão em relação ao envolvimento do 
defendente. 

 
 

b.7) Do suposto encontro de JULIO CAMARGO com EDISON 
LOBÃO 

 
Narra o Ministério Público Federal, em seguida, que por 

meio de Paulo Roberto Costa, JULIO CAMARGO teria encontrado 
pessoalmente EDISON LOBÃO. 

 
À saída, convém asseverar que a versão apresentada por 

Júlio Camargo é forçada; com traços típicos de quem está mentindo. 
 
Estranhamente, o delator se refere a EDISON LOBÃO 

como “amigo do PMDB”, como se o referido partido fosse um grupo coeso 
e, pior: como tivesse ascendência ou intimidade com o referido Ministro, o 
que não se coaduna com a própria versão acusatória e com as próprias 
palavras do delator, que assevera que não tinha liberdade alguma com o 
então Ministro de Estado: 
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“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor 
mencionou aqui pra gente que quando o senhor esteve com 
o Paulo Roberto pra pedir pra chegar até o ministro Lobão, 
o senhor já chegou mencionando as questões do 
requerimento. Não é? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Hum, hum. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ele nos disse aqui 
na audiência que não. O senhor apenas mencionou que 
precisava falar com o Lobão e não declinou... 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Pode ser que o 
diretor tenha razão. Ele disse que tinha um assunto urgente 
a tratar com ele.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor não 
poderia chegar diretamente ao ministro Lobão não? O 
senhor não tinha essa liberdade? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo– Não, eu não 
tinha liberdade, mas eu poderia chegar a ele, mas na rapidez 
que eu precisava. Então por isso eu fiz esse caminho e que 
estava certo dele, porque consegui falar com o ministro no 
mesmo dia.” 

 
A própria agenda funcional do Ministro Edison Lobão 

registrava, publicamente, que iria a evento no Palácio da Guanabara das 17 
até as 19 horas. Evento também público. 

 
O órgão ministerial assevera que o encontro e eu entre 

19h10 e 20h00. A versão, contudo, é fantasiosa. 
 
Em primeiro lugar, não é possível, pelos elementos 

carreados aos autos, concluri-se pela ocorrência da reunião. A uma porque o 
então Ministro Edson Lobão teria de ter saído da reunião imediatamente após 
o horário previsto para seu término, não ter nem cumprimentado ou perdido 
alguns minutos conversando com alguém – em horário que o trânsito, como 
é cediço, está em pico, em plena quarta-feira (31.08.2018). A duas, porque 
não há um único registro de que Edison Lobão voltou do Rio de Janeiro por 
volta das 20h. A três porque não há, finalmente, qualquer elemento que 
demonstre que Edison Lobão esteve presente naquele local, naquele horário. 
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E não é só: o próprio Edison Lobão, inquirido em Juízo 

como testemunha compromissada, desmentiu a versão dada pelo colaborador 
– e não apenas disse não ter “lembrança”, como narra, falsamente, o órgão 
ministerial. Veja-se: 

 
“Defesa:- Aqui se trata, Senador, de uma denúncia contra 
o ex-deputado Eduardo Cunha, e nessa denúncia se 
descreve um suposto encontro que teria ocorrido na base 
aérea do aeroporto Santos Dumont, no dia 31 de agosto de 
2011, por volta das 18 horas, entre o senhor e o senhor Júlio 
Camargo, se recorda o senhor desse encontro? 
 
Edison Lobão:- Eu não tenho a menor lembrança deste 
encontro, eu sempre que ia ao Rio de Janeiro o avião descia 
realmente no aeroporto Santos Dumont e passávamos pela 
base aérea, todos os Ministros de Estado, todas as 
autoridades federais de um modo geral, até Governadores 
passavam por ali, mas eu não tenho lembrança desse 
encontro com o senhor Júlio Camargo. 
 
Defesa:- Bom, se o senhor não tem lembrança o senhor 
também não vai se recordar de eventualmente do suposto 
assunto tratado, o senhor não tem lembrança mesmo, não 
é? O senhor tem conhecimento se em algum momento o 
senhor Júlio Camargo, não nesse encontro, mas 
eventualmente em outro, veio reclamar ao senhor sobre 
dois requerimentos de autoria da Deputada Solange 
Almeida à comissão de fiscalização e controle da Câmara? 
 
Edison Lobão:- Não, o senhor Júlio Camargo jamais 
reclamou comigo, até porque nos encontros que eu 
tenho lembrança com ele nós tratamos de outras 
questões, como eu disse, ele estava acompanhado de 
empresários e eu acompanhado de assessores, mas este 
assunto não foi cuidado. 
 
Defesa:- O senhor se recorda de em algum momento o 
senhor Júlio Camargo ter dito, ter reclamado do ex-
deputado Eduardo Cunha para o senhor, de alguma conduta 
do ex-deputado Eduardo Cunha? 
 
Edison Lobão:- Não, jamais ouvi reclamação dele a esse 
respeito. 
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Defesa:- E o senhor se recorda se ele já chegou a pedir que 
o senhor telefonasse para Eduardo Cunha sobre alguma 
coisa, o senhor não se recorda nem de ele ter reclamado né, 
o senhor chegou a telefonar para o ex-deputado Eduardo 
Cunha na frente do senhor Júlio Camargo, se recorda disso? 
 
Edison Lobão:- Não, não houve esse episódio. 
 
Defesa:- Ele disse que o senhor teria dito assim 
“Eduardo, ficou maluco?”, o senhor se recorda desse 
episódio, dessa situação? 
 
Edison Lobão:- Em primeiro lugar não houve o 
telefonema, em segundo lugar eu não falaria nestes 
termos jamais, por meio indelicado, muito menos 
falaria com o deputado Eduardo Cunha que tinha 
posição de liderança na Câmara e no meu partido, essa 
não é uma linguagem própria de um Ministro de Estado 
com um Deputado, mas o fato é que não houve nenhum 
diálogo sobre isso.” 

 
 
Aliás, a respeito da fantasiosa ligação entre Edison Lobão 

e o ora defendente, registre-se que a defesa pediu a quebra de sigilo 
telefônico de ambos. O pedido, contudo, foi indeferido. Inexiste qualquer 
prova da fantasiosa ligação.  

 
Chama muito a atenção que o órgão ministerial, ante a 

falta de provas – e de elementos de corroboração da presença de Edison 
Lobão e da tratativa sobre os requerimentos – assevere, ainda, eu seria 
“estratégia” de defesa do referido Deputado. Diversamente, contudo, vê 
como prova das mais acachapantes o depoimento do motorista de Júlio 
Camargo, não levantando qualquer suspeita. 

 
 

b.8) Da segunda suposta reunião entre FERNANDO SOARES e JULIO 
CAMARGO 

 
Narra o Parquet que, após o encontro não provado, 

FERNANDO SOARES e JÚLIO CAMARGO, após o encontro desmentido 
(por e) com EDISON LOBÃO, teriam se encontrado novamente, ocasião em 
que aquele teria dito: “não adianta nada o que você fez, enquanto não pagar, 
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o EDUARDO CUNHA vai te perseguir. Não adianta procurar o LOBÃO, o 
Presidente LULA… você precisa pagar o que deve”. Assim, JULIO 
CAMARGO teria aquiescido em pagar os valores cobrados por 
FERNANDO SOARES. 

 
Na ocasião, JULIO CAMARGO teria solicitado uma 

reunião pessoal com o defendente, que, fantasiosamente, teria sido “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”. 

 
Com relação ao que se narra neste subtópico: inexiste um 

ÚNICO elemento material que corrobore a existência de tal reunião, bem 
assim da suposta marcação do encontro. Incrível! 

 
Novamente, irrelevante que criminosos confessos tenham 

se encontrada para falar da repartição de seu butim. Não há como se extrair 
de tal hipotético encontro qualquer conclusão contra o defendente. 

 
 

b.9) Do fantasioso encontro entre o ora defendente, FERNANDO 
BAIANO e JULIO CAMARGO. 

 
 
Às fls. 32-35, o órgão ministerial narra um encontro em 

que o ora defendente teria participado. Erige, como elemento de 
corroboração: (i) ligações feitas por FERNANDO SOARES a SERGIO 
WAYNE, dono do local onde teria acontecido a reunião; (ii) depoimento de 
SÉRGIO ROBERTO WEYNE, asseverando que “realizava empréstimos 
habituais da referida sala comercial para FERNANDO SOARES”; (iii) 
registro de entrada de veículo de propriedade das empresas de FERNANDO 
SOARES no edifício; (iv) quebra de sigilo telefônico de FERNANDO 
SOARES, em que a captação da Estação Rádio Base teria comprovado que 
ele estaria no local; (v) depoimento do motorista de JULIO CAMARGO, 
asseverando que JULIO CAMARGO foi ao referido local.  

 
Com relação ao ora defendente: absolutamente nada. 
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Chama a atenção que, segundo a versão dos delatores, 
teria sido usado um estacionamento de um shopping center no Leblon, bem 
movimentado, chamado Rio Design Center. Pasme: às 19h de um domingo 
e absolutamente ninguém teria notado a presença de um dos Deputados 
Federais mais votados do Rio de Janeiro. 

 
Além disso, o ora defendente evidentemente andava 

acompanhado de seus seguranças, na medida em que já sofreu nada menos 
que 2 (dois) assaltos. É absurdo, inimaginável a ideia de que o defendente 
possa ter entrado no carro de Fernando Baiano.87 

 
Nesse sentido, veja-se o interrogatório do ora defendente: 
 

“Defesa Eduardo Cunha: - Bom, agora vamos para 
aquela suposta, alegada, reunião que o Fernando Baiano 
disse que teria havido no Leblon. Ele disse que teria ido no 
carro, o senhor teria ido no carro dele. O senhor saía em 
carro de terceiros? 
 
Eduardo Cunha: - Jamais. Primeiro lugar eu tinha equipe 
de segurança que trabalhava comigo, policiais militares, 
inclusive eu tive que levantar isso depois, tenho a figura de 
quem está responsável pela minha segurança no dia, que 
era o Sargento Roberto Siru e eu não... Sargento Roberto 
Siru, sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu 
tinha uma equipe que trabalhava comigo, eu não saía nem 
só, eu saía com motorista, policial, carro blindado e com 
escolta. Não só pela notoriedade como também já tinha 
sido vítima de pelo menos uns três assaltos com vítima 
entre segurança, eu tenho vítima de segurança em assalto 
sofrido por mim em período de noite. Então basicamente 
não haveria hipótese eu sair em carro de terceiros, essa 
hipótese ela é fantasiosa. Mas mesmo admitindo que eu 
tivesse saído em carro de terceiro, jamais eu sairia sem os 
seguranças. O próprio Baiano no depoimento dele, ele fala 
que eu andava com seguranças, mas que não viu 
seguranças naquele dia. E aí vem um detalhe, que 
desmascara completamente a alegação dele, primeiro lugar 
a prova que ele faz é do carro dele no estacionamento do 
shopping, aquilo ali é Rio Design no Leblon, é um 

                                                            
87 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0310200006.htm  Acesso: 06.09.2018. 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/01/eduardo-cunha-afirma-que-sofreu-tentativa-deassalto-
no-rio.html  Acesso em 06.09.2018. 
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shopping movimentado, que no domingo é bastante 
movimentado, o qual eu frequento, eu conheço o shopping. 
Do lado do estacionamento tem uma churrascaria bastante 
conhecida, ou seja, é bem movimentado. Então não 
havia hipótese de eu chegar em uma churrascaria 
daquela ali, em um estacionamento que é ao lado da 
churrascaria e não ser reconhecido pela notoriedade que eu 
tinha. Então não tem testemunha da minha presença, o 
carro que ele apresentou o recibo é o carro dele, não é o 
meu carro. Em segundo lugar nós pedimos isso, não há 
uma chamada telefônica minha, nem dos telefones 
celulares nem do nextel que tenha sido gerada no Leblon 
naquele dia, não é só no horário da reunião não, durante o 
dia inteiro e nem depois, todas as minhas chamadas são 
geradas da Barra da Tijuca que é minha residência. E mais, 
se eu tivesse saído no carro dele eu teria... Eu me 
comunicava com meus seguranças pelo nextel, porque eu 
tinha um grupo grande do nextel, o que eu fazia quando 
chegavam as equipes de segurança que não era uma, 
porque... 
 
Defesa Eduardo Cunha: - Sobre a segurança, o senhor 
tinha uma planilha de 
controle? 
 
Eduardo Cunha: - A segurança tinha uma planilha de 
controle para me cobrar, era bico. Assim que eu identifiquei 
o Roberto Siru e que no dia que ele chegou no dia foi uma 
equipe que trabalhou, que ele chegou na minha residência 
às 18:00 foi embora às 24:00 e eu não saí da residência. 
Então esse eu dispensei ele a meia-noite. 
 
Defesa Eduardo Cunha: - O senhor saiu de casa naquela 
noite? 
 
Eduardo Cunha: - Não saí naquela noite, inclusive o 
próprio relatório dele diz isso, ele chegou às 18:00 e eu não 
saí entre 18:00, 17:00 e não saí até as 24:00 e dispensei ele. 
Só se eu dispensei ele e saí depois de 24:00 porque a 
reunião, pelo que me consta, está entre 19:00 e 21:00. Então 
eu para poder sair eu avisaria ele pelo nextel, ele estaria com 
o nextel. Se eu fosse para um local de uma reunião que ele 
estivesse, eu quando saía do local antes de descer eu avisava 
ele pelo nextel para ele se posicionar, ele ou qualquer 
equipe que estivesse lá. Então não haveria hipótese de não 
ter tido uma chamada de nextel, mesmo que admitisse a 
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hipótese, que não é verdadeira, que eu fui no carro do 
Baiano eu não iria sem os seguranças e teria que ter um 
contato, como que ele ia saber, ele ia parar o carro ali, ele 
não ia parar no estacionamento, ia ficar em um local 
próximo, eu tinha que avisar que estava saindo para ele 
poder me acompanhar. Da mesma forma em casa, estou 
saindo, se prepara. Quando eu estou dentro de casa e ele 
está na rua: “Vou sair agora.”, ele se prepara para minha 
saída.”, é assim que a gente se relacionava pelo contatos de 
nextel. E o meu nextel não tem uma chamada fora gerada 
da Barra da Tijuca, então ele não tem nenhuma prova 
objetiva que eu estava fora do reduto da minha residência 
da Barra da Tijuca. O carro era dele, ele não tem uma 
testemunha que eu estava na reunião, a reunião é entre Júlio 
Camargo e ele, não há um testemunho que eu estava na 
reunião, não há um testemunho que eu fui naquele local. O 
meu eleitorado é um eleitorado humilde, basicamente 
voltado para os funcionários ali do shopping, do 
estacionamento, ia ser muito pouco provável que não ia 
ter ninguém que não ia me reconhecer ali, que não me 
reconhecesse. Então não há hipótese de eu ter ido naquele 
local.” 

 
Mas não é só, Excelência. 
 
É que houve quebra de sigilo telefônico do ora 

defendente: as ERBs não localizaram o ora defendente no mesmo local. O 
que a ERB aponta, noutro giro, no dia 18 de setembro de 2011, é que o 
defendente estava na Rua das Américas, 5777, na Barra da Tijuca, CEP 
22793080 (doc. anexo). Destruída, pois, a mentirosa e construída versão 
dos delatores: o defendente estava em casa! 

 
Além disso, a defesa, com o fito de escancarar ainda mais 

a mentira dos delatores, requereu a oitiva dos chefes de segurança de sua 
equipe à época do suposto fato narrado pelos delatores (evento nº 317), o 
que, na ótica da defesa, equivocadamente, foi indeferido por este ínclito 
Juízo. 

 
Como se vê, não há o menor indício da presença do ora 

defendente na referida reunião. 
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Seguidamente, o órgão ministerial traz, previsivelmente, 
como prova da solicitação do pagamento de vantagem indevida por parte do 
ora defendente – apesar da MANIFESTA ausência de qualquer elemento que 
comprove sua presença – os depoimentos de JULIO CAMARGO e 
FERNANDO BAIANO: soma de delações; mutual corroboration. 

 
Chama novamente a atenção o fato de a acusação 

asseverar que o ora defendente teria tranquilizado JULIO CAMARGO 
quanto aos requerimentos, pois “seriam arquivados”. Veja-se: a promessa 
do arquivamento teria se dado em 18 de setembro de 2011, é dizer, cerca de 
6 (seis) meses antes do arquivamento do primeiro requerimento e 1 (um) ano 
e 6 (seis) meses antes do arquivamento do segundo! 

 
 

b.10) Descrição dos fatos e completa ausência de elementos de 
corroboração e/ou indícios. 

 
 

Fato narrado. Imputação e elementos: 
há provas diretas ou 

indiretas? 

Juízo probatório possível 

1. Da fantasiosa prévia 
relação entre o ora 
defendente e FERNANDO 
SOARES. O ora 
defendente, segundo o 
MPF88, teria sido 
apresentado como pessoa 
que “tinha negócios com a 
Petrobrás”. 

O próprio delator desmente 
o Ministério Público 
Federal. Em resposta às 
perguntas da defesa, em 
Juízo, Fernando Baiano 
esclareceu o contrário – 
que ele é quem foi 
apresentado como pessoa 
que tinha negócios na 
Petrobrás.89 
 

Não há prova (direta ou 
indireta) ou indício algum. 
Fato falso.  

                                                            
88 Afirmação constante à fl. 16 das alegações finais ministeriais: “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).” 
89 “O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Qual foi a forma que o deputado Alexandre apresentou vocês? 
Chegou e falou assim: “Fernando, eu vou te apresentar o deputado Eduardo Cunha”. Qual a figura do 
Fernando Soares que foi apresentada ao deputado Eduardo Cunha à época? 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – O Alexandre Santos me apresentou como sendo uma pessoa 
amiga dele, dizendo que eu era uma pessoa que tinha negócios com empresas espanholas e tinha 
negócios com a Petrobras, nesse sentido.” 
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2. Do fantasioso encontro 
entre o ora defendente e 
FERNANDO BAIANO, 
em 2010, em que teria 
havido o  oferecimento de 
vantagem indevida ao ora 
defendente. 

A delação de Fernando 
Baiano. Não há uma 
ÚNICA prova fornecida 
pelo delator a respeito de 
tal encontro; mais que isso: 
a respeito das próprias 
ações típicas, de 
oferecimento e vantagem 
indevida. Pior: o Ministério 
Público Federal não 
produziu um único 
elemento de prova a 
respeito de tal 
oferecimento. Inexiste um 
indício. 
 

Ante o tratamento jurídico 
dado à colaboração 
premiada, enquanto mero 
meio de obtenção de prova, 
não há como julgar o fato 
como ocorrido: não há, 
nem mesmo, um INDÍCIO 
de que tenha ocorrido. Fato 
não provado (nem sequer 
indiretamente!!!!). 

3. Do suposto primeiro 
encontro entre JÚLIO 
CAMARGO e 
FERNANDO SOARES, 
ocasião em que se teria 
utilizado o nome do 
requerente para cobrança 

O Parquet menciona as 
delações de FERNANDO 
SOARES e JULIO 
CAMARGO. Conforme já 
colocado pela defesa, a 
soma de delações – que não 
tem densidade probatória 
aumentada por serem 
repetidas em juízo – não 
serve a prova de fato 
algum; e ambos os 
delatores não juntaram um 
ÚNICO elemento de 
corroboração: das reuniões 
ou das cobranças. 
 

 
Ante o tratamento jurídico 
dado à colaboração 
premiada, enquanto mero 
meio de obtenção de prova, 
não há como julgar o fato 
como ocorrido: não há, 
nem mesmo, um INDÍCIO 
de que tenha ocorrido. Não 
se admite, ainda, o que a 
doutrina chama de mutual 
corroboration: soma de 
delações.  Fato não 
provado (nem sequer 
indiretamente). 

4. Da segunda fantasiosa 
reunião entre o ora 
defendente e FERNANDO 
BAIANO. 

A delação de Fernando 
Soares. Novamente, há 
apenas a palavra do delator 
– nem sequer corroborada 
por qualquer outra coisa de 
valor probatório menor. 
Para piorar, o MPF, 
novamente, quedou-se 
inerte quanto ao seu 
ônus: não produziu uma 
única prova. 
 

Fato não provado. Sem 
elemento de corroboração; 
sem indício ou prova 
indireta. 

   



   

335 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

5. Dos requerimentos de 
nºs 114 e 115. 

a) metadados dos arquivos 
em pdf./word., a apontar o 
ora defendente como 
“autor” dos documentos. 
 
Contraposição:  
 
(i) Alterar as propriedades 
de qualquer arquivo não 
exige nada mais do que 
clicar nas propriedades do 
arquivo e digitar o que 
quiser, até mesmo com 
alteração do campo da data 
de criação/modificação do 
arquivo. A defesa chega a 
desconhecer um método 
tão inseguro de se tentar 
provar a autoria de um 
arquivo. 
 
(ii) de acordo com a grande 
maioria dos parlamentares 
ouvidos durante a instrução 
processual, existem 
funcionários do gabinete de 
cada deputado, além de 
funcionários da liderança, 
disponíveis a qualquer 
parlamentar. Aliás, nesse 
campo específico, milita o 
MPF contra a realidade 
posta nos legislativos do 
Brasil inteiro. Ademais, há 
depoimento de assessora 
do depoente à época a 
desmentir a assertiva do 
Parquet. 
 
(iii) a defesa, em mera 
consulta ao site da Câmara 
dos Deputados, encontrou 
outro documento de autoria 
da Deputada Solange 
Almeida em que o ora 
defendente figura como 

Os requerimentos, 
absurdamente tidos pelo 
MPF como prova “acima 
de qualquer dúvida 
razoável (...)tanto da 
solicitação de vantagem 
indevida quanto da prática 
de ato de ofício maculado 
pela corrupção”, não 
provam nada. Todos os 
elementos que podiam 
ensejar alguma suspeita 
foram rebatidos pela 
defesa. Trata-se da mais 
grosseira ilação das 
alegações finais 
ministeriais. 
 
O fato não está provado – 
repita-se: nem sequer 
indiretamente! 
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autor no metadado dos 
arquivos. 
 
(iv) a defesa pediu prova 
específica, técnica e 
pericial a respeito da 
origem da geração do 
documento. Este ínclito 
juízo indeferiu. 
 
b) erro de digitação. 
 
A respeito da troca da letra 
“d” pela letra “g”, a defesa 
reproduziu o próprio 
depoimento da testemunha 
LUIZ ANTONIO SOUZA 
DA EIRA90, a revelar a 
absoluta imprestabilidade 
de tal elemento: a corré de 
fato assinou o 
requerimento, e as letras 
“d” e “g” são vizinhas no 
teclado. 
 
c) arquivamento dos 
requerimentos e suposto 
desconhecimento acerca do 
objeto do requerimento. 
 
(i) A corré Solange 
Almeida assumiu como 

                                                            
90 “O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Aí caminhando agora para o fim, o senhor mencionou que viu, 
saiu e ficou incomodado com os fatos, depois foi como cidadão comum olhar na internet e viu que o 
requerimento estava com Solande. Com D? O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Com ‘d’.  
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - O senhor é um técnico, perdão, chamá-lo de técnico, perdão, o 
senhor com toda a sua formação que o senhor tem, graduação em informática, o D é longe do G no teclado? 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – É vizinho. O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira 
(Depoente) – Era exatamente isso que eu ia fazer a observação. É comum na Câmara dos Deputados que 
quando há algum erro exatamente no nome ao qual o deputado vai apor a assinatura, o deputado reclamar 
quando há algum erro. É comum. O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Esse erro, ela teria que ter visto 
quando foi feita a autenticação, é isso? O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Quando ela 
tivesse assinando o documento. O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Mas esse documento chegou a 
ser encaminhado à CFFC, não chegou? O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Assinado por 
ela. O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Quer dizer, então ela viu lá, pode ser que ela não tenha visto 
o erro, mas ela assinou sobre o erro de digitação dela? O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – 
Assinou sim.” 
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suplente, na Legislatura 
2011-2015, de 2 de março 
a 8 de novembro de 
2011(fl. 81 do apenso 
nº2)91. Rogando as mais 
respeitosas vênias, que 
“raio” de diligência seria 
tomada – nem previsão 
regimental há para isso –, 
sendo que a resposta ao 
requerimento 114 chegou 
em 9 de novembro de 
2011 (fl. 26); ao 
requerimento 115, em 24 
de novembro de 2011. 
Faltou pesquisa e leitura. 
 
Para piorar, os 
arquivamentos se deram 
quando a corré já exercia o 
cargo de Prefeita do 
município de Rio 
Bonito/RJ. 
 
Aliás, causa estranheza que 
o Deputado Sérgio Britto, 
que sustentou oralmente 
com relação ao referido 
projeto, não tenha sido 
denunciado.  
 
 
(ii) O Ministério Público 
Federal deveria ter se 
atentado ao depoimento do 
delator FERNANDO 
SOARES, que, 
categoricamente, 
asseverou que sabia de 
rumores92, na época, de 
irregularidades envolvendo 

                                                            
91 https://www.camara.leg.br/deputados/141547/biografia  
92 Segue reprodução do verbete rumor no Dicionário priberam: ruꞏmor |ô| substantivo masculino 
1. Ruído surdo e confuso.2. [Figurado]  Murmúrio geral proveniente de indignação ou de descontentam
ento. 3. Ruído confuso de muitas vozes. 4. Fama, notícia "rumores", in Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://dicionario.priberam.org/rumores [consultado em 22-02-2019]. 
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JÚLIO CAMARGO – sem 
prejuízo de registrar que 
JÚLIO CAMARGO “tinha 
feito diversos negócios 
pelo MITSUI com a 
diretoria financeira da 
PETROBRÁS”. 
 
Como se não bastasse, é 
elementar que as denúncias 
de irregularidades surgem 
dos mais variados modos: 
jornalistas pedem a 
parlamentares a 
investigação de 
determinados fatos 
mediante requerimentos; 
após a investigação, 
publicam-se as matérias. À 
época – é necessário frisar 
– não existia a lei de acesso 
à informação, que entrou 
em vigor apenas no ano de 
2012. O sigilo da fonte é 
garantia constitucional. 
 
 
 
d) Demissão Luiz Antônio 
da Eira. 
 
O Sr. Luiz Eira, 
testemunha da acusação, 
afirmou categoricamente 
que havia negado a cessão 
de um funcionário a uma 
outra área da Câmara ao 
argumento de falta de 
pessoal, bem como 
autorizado, 
contraditoriamente, 
funcionários a trabalharem 
em carga horária menor do 
que o estipulado em 
concurso, a saber, 8 (oito) 
horas diárias. 



   

339 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

 
A exoneração do Sr. Luiz 
Eira ocorreu por motivos 
estritamente técnicos. 
Nesse sentido, aliás, o 
depoimento do Deputado 
Federal Marcelo de Aro 
Ferreira. 
 
A defesa registra, aliás, 
que requereu a oitiva do 
servidor Salmito, que 
seria um servidor que não 
havia sido cedido por 
Luiz Antônio da Eira, o 
que foi indeferido por 
este ínclito Juízo. 
 
 

6. Da relação do ora 
defendente com a corré 
Solange Almeida.  

Elementos oriundos da 
ação cautelar 4044/DF. 
Pesquisas na internet. Os 
elementos são irrelevantes. 

Que problema há: o ora 
defendente e a corré se 
apoiavam politicamente, 
enquanto candidatos do 
mesmo partido e no mesmo 
estado.  
 

7. Do suposto encontro 
entre Paulo Roberto Costa 
e Julio Camargo. 

Há apenas os depoimentos 
dos dois delatores. Inexiste 
algum elemento de 
corroboração e o 
Ministério Público Federal 
não produziu prova nesse 
sentido. 
 

Fato não provado ante a 
inexistência de um 
elemento de corroboração 
sobre tal encontro.  

 
8. Do suposto encontro 
entre JULIO CAMARGO e 
EDISON LOBAO. 

 
Há depoimentos e 
elementos de prova da 
presença de ambos no Rio 
de Janeiro no dia 31 de 
agosto de 2011.  
 
Não há, contudo, prova do 
encontro em si e da 
tratativa, que se afigura 
inverossímil: 
 

 
Fato não provado. Além de 
a testemunha 
compromissada refutar a 
fantasiosa versão dos 
delatores, é fato que 
existem elementos que 
tornam inverossímil a 
versão acusatória.  
 
Com relação à fantasiosa 
ligação telefônica entre o 
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(i) o então Ministro Edson 
Lobão teria de ter saído da 
reunião imediatamente 
após o horário previsto 
para seu término, não ter 
nem cumprimentado ou 
perdido alguns minutos 
conversando com alguém – 
em horário que o trânsito, 
como é cediço, está em 
pico, em plena quarta-feira 
(31.08.2018) 
 
(ii) não há um único 
registro de que Edison 
Lobão voltou do Rio de 
Janeiro por volta das 20h. 
 
(iii) não há, finalmente, 
qualquer elemento que 
demonstre que Edison 
Lobão esteve presente no 
local do encontro, naquele 
horário; 
 
(iv) o próprio Edison 
Lobão, inquirido em Juízo 
como testemunha 
compromissada, desmentiu 
a versão dada pelo 
colaborador – e não apenas 
disse não ter “lembrança”, 
como narra, falsamente, o 
órgão ministerial. 
 

ora defendente, registre-se 
que a defesa pediu a quebra 
de sigilo telefônico de 
todos para encerrar o 
assunto de uma vez por 
todas. O pedido, contudo, 
foi indeferido. 
 

9. Da segunda suposta 
reunião entre FERNANDO 
SOARES e JULIO 
CAMARGO. 

Depoimentos de Fernando 
Soares e Julio Camargo. 
Inexistência de elemento 
de corroboração. Sem 
registro em ERB’s; sem 
registro de entrada em 
prédios; sem gravações; 
sem troca prévia de 
mensagens ou ligações. 
Nada: e o MPF nem sequer 

Fato absolutamente não 
provado. 
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tentou produzir alguma 
prova. 
 

10. Do fantasioso encontro 
entre o ora defendente, 
FERNANDO BAIANO e 
JULIO CAMARGO. 

 
i) ligações feitas por 
FERNANDO SOARES a 
SERGIO WAYNE, dono 
do local onde teria 
acontecido a reunião; (ii) 
depoimento de SÉRGIO 
ROBERTO WEYNE, 
asseverando que “realizava 
empréstimos habituais da 
referida sala comercial para 
FERNANDO SOARES”; 
(iii) registro de entrada de 
veículo de propriedade das 
empresas de FERNANDO 
SOARES no edifício; (iv) 
quebra de sigilo telefônico 
de FERNANDO SOARES, 
em que a captação da 
Estação Rádio Base teria 
comprovado que ele estaria 
no local; (v) depoimento do 
motorista de JULIO 
CAMARGO, asseverando 
que JULIO CAMARGO 
foi ao referido local. 
 
Há, pois, elementos 
relativos  Julio Camargo e 
Fernando Soares.  
 
O problema é o seguinte: 
com relação ao ora 
defendente, nada. Mais 
que isso: houve quebra de 
sigilo telefônico do ora 
defendente: as ERBs não 
localizaram o ora 
defendente no mesmo 
local. O que a ERB 
aponta, noutro giro, no 
dia 18 de setembro de 
2011, é que o defendente 

Há diligências no sentido 
de comprovar um encontro 
entre FERNANDO 
SOARES e JULIO 
CAMARGO. 
 
Inexiste, contudo, qualquer 
elemento que indique a 
presença do ora defendente 
no referido encontro, à 
exceção de duas delações. 
Se não há prova nem 
sequer da presença do ora 
defendente na referida 
reunião, muito menos 
haveria da fantasiosa 
solicitação de vantagem 
indevida. Pelo contrário: 
a ERB demonstra que o 
ora defendente não estava 
lá! 
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estava na Rua das 
Américas, 5777, na Barra 
da Tijuca, CEP 22793080 
(doc. anexo). 
 
Para escancarar ainda mais 
a mentirosa e combinada 
versão dos delatores, a 
defesa requereu a oitiva 
dos chefes de segurança de 
sua equipe à época do 
suposto fato narrado pelos 
delatores (evento nº 317), o 
que, na ótica da defesa, foi 
indeferido de maneira 
equivocada por este ínclito 
Juízo. 
  

 
Veja-se, Excelência, nem mesmo pela dita “teoria dos 

indícios” há elementos para se condenar o ora defendente à prática do crime 
de corrupção passiva. O Ministério Público Federal – tal qual como ocorreu, 
parcial e antecipadamente, já no recebimento da denúncia – fracassou ao 
apostar tudo nas contraditórias e falsas palavras dos delatores. 

 
Segue-se, agora, com a descrição feita pelo MPF dos atos 

que comprovariam a prática do crime de lavagem de dinheiro. 
 

b.11) Do reconhecimento parcial do fracasso retumbante de provas pelo 
MPF 

 
O órgão ministerial reconhece que fracassou ao provar: 

(i) que houve destinação ao defendente de valores decorrentes de “simulação 
de serviços e emissão de notas frias para pagamento dos valores devidos a 
FERNANDO SOARES”; (ii) que houve destinação ao defendente de valores 
decorrentes de “transferências para a conta da GFD INVESTIMENTOS no 
Brasil, cuja propriedade era de ALBERTO YOUSSEF”. 

 
O MPF chegou a requerer a “desconsideração dessa 

parte da imputação por falta de provas” (fl. 49). 
 



   

343 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

Seguir-se-á, pois, a rebater as assertivas do Parquet que 
são relacionadas ao ora defendente. 

 
b.12) Do depoimento de Leonardo Meirelles e do suposto contato entre o 

ora defendente e FERNANDO SOARES: aviso de valores para 
serem entregues e solicitação de entrega. 

 
À fl. 43, o órgão acusador cita o depoimento de 

Leonarodo Meirelles, concluindo que o referido delator “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”. 

 
O que o órgão ministerial não fez foi reproduzir o 

depoimento do delator, que disse, em expressão franca e justa, que fez uma 
“dedução” sobre a fantasiosa participação do ora defendente no caso: 

 
“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – É essa a 
contradição que eu estou querendo que o senhor explique 
aqui pra gente, porque o senhor, tanto é que eu demorei pra 
começar a pergunta, porque foi a última coisa que eu anotei, 
o senhor disse o seguinte: quando foi fazer o contrato é que 
se disse sobre Eduardo Cunha. E aí depois o senhor disse 
que tava no restaurante e aí quando ainda faltava um milhão 
de dinheiro, não sei se eram reais ou dólar, é que o Alberto 
falou que teria sido pressionado. 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Tá. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – E aí depois o 
senhor... Esclarecendo para o Ministério Público... 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Qual a 
pergunta, doutor? 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – A pergunta é essa 
agora, esclarecendo o Ministério Público... 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – O senhor 
quer saber quando ele ouviu mesmo falar de Eduardo 
Cunha? 
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O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Qual das três 
hipóteses é a verdadeira? 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Na 
verdade, o senhor fez aqui, eu também lembro disso aí, que 
o senhor primeiro falou que o senhor ouviu o nome do 
Eduardo Cunha no almoço. Eu confesso que não me 
recordo da expressão que faltava um milhão. E depois o 
senhor disse ao final que quando estava assinando o 
contrato. Então, só pra... 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Ah, do contrato realmente me 
confundi, tanto que o contrato foi anterior, foi a 3 a 4 meses 
antes. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Tá. O 
contrato foi a 3 a 4 meses antes de qualquer pagamento. 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Isso. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – O senhor 
falou que, existiam quantos pagamentos o senhor falou? 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Foram três pagamentos deste 
contrato. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Deste 
contrato. 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Houveram outros com o Júlio 
que eu não sei, eu já apresentei, eu não sei se é disso ou não. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Tá. 
Quando que o senhor ouviu falar em que hipótese foi num 
almoço a palavra, o nome do senhor Eduardo Cunha? 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Foi com o Alberto Youssef 
nesse almoço na segunda remessa faltando para finalizar 
uma parte de recurso... No segundo recebimento. E aí, nesse 
caso, nós estávamos voltando pro escritório, o Jaime já tava 
nos aguardando, a gente terminou de fazer o que tinha que 
ser feito e aí ele disse: “Eu tô atrasado, porque eu tenho que 
ir lá pro deputado, eu estou indo pro Rio, você sabe pra onde 
eu tenho que ir.” Ponto. 
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O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Tá. 
Então tá bom. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Você foi discreto, 
senhor Leonardo? 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Sim. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Não. A 
pergunta não é essa. A pergunta do doutor é clara: é se o 
Alberto Youssef explicou tudo ou não explicou nada? Ele 
só disse: O dinheiro... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – É porque o senhor 
agora acrescento até mais uma informação, quer dizer, que 
o senhor disse que só no final que ele mencionou que era 
pro Eduardo, mas aí ele mencionou que os 5 milhões de 
dólares transferidos eram pro Eduardo, ou não? Ou era 
aquela transferência...? 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Esse pagamento do Julinho, 
do Júlio Camargo era acerto dele com o Eduardo, ponto. Só 
isso.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Dos 5 milhões? 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – É, mas não entrou em detalhes 
pra que é, o que era. Esse assunto não era da minha 
competência, não tinha esse acesso com Alberto Youssef... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – E o senhor não 
chegou a perguntar? 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Não. Porque não é assunto 
meu. Nem esse e nem as outras 3 mil operações. Ele só me 
colocava valores. “Olha, tal dia vai entrar tanto de dólares 
ou reais na sua conta e preciso que você disponibilize isso 
pra mim em dois dias, três dias. “ Ponto. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor nunca 
soube que essa propina em tese se tratava de sondas da 
Petrobras? 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Não, isso não sabia.  
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O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Não, na 
verdade, ou o doutor está querendo colocar palavras ou 
o senhor está querendo falar demais também. Uma das 
duas coisas. Que a pergunta do doutor foi muito clara. 
A pergunta do doutor foi a seguinte: o senhor me 
declarou aqui antes que a única vez que o senhor ouviu 
falar o nome do Eduardo Cunha foi pelo Youssef 
naquilo ali e que a conversa se encerrou. 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Ponto. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Agora 
o senhor está dizendo que ouviu dizer que o Eduardo 
Cunha estava pressionando. 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Não. Não. Eu disse que Júlio 
Camargo estava pressionando Alberto pelos recursos.  
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Tá. Só 
isso? 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Só isso. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – A outra 
ponta é dedução do senhor? 
 
O Sr. Leonardo Meirelles – Depois quando ele 
comentou que o assunto era do Eduardo 
Cunha....Dedução minha, pronto.  
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Então tá 
bom.” 

 
De mais a mais, o próprio delator disse que não conhecia 

e nunca tratou com o ora defendente, não tendo lhe entregado nada. 
 
Cuida-se, como se vê, de um mero ouvir dizer: um delator 

(Leonardo) ouviu (Julio Camargo). 
 
Menciona-se uma planilha do próprio Alberto Youssef 

itutulada “TRANSCARECA” que prova e não diz absolutamente nada: diz-
se apenas que, em tese, teria havido a entrega de R$ 1.132.250,00 a Fernando 
Soares: absolutamente nada com relação ao ora defendente. 

 



   

347 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

À fl. 46 de suas alegações finais, o Parquet narra que 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”. 

 
Como se não bastasse, a defesa requereu a oitiva de 

Jayme Careca, na medida em que, ao longo da instrução, atribuiu-se ao 
referido individuo um papel fundamental na imputação em desfavor do ora 
defendente: a fantasiosa entrega de valores ao ora defendente ou a interposta 
pessoa. O pedido, contudo, foi indeferido. 

 
De todo modo, apesar de a defesa ter tentado fazer prova 

negativa a respeito da fantasiosa entrega de valores, é certo que não há um 
ÚNICO elemento concreto que justifique a confirmação de tal ilação. 

 
Novamente, inexiste prova de que o ora defendente tenha 

feito qualquer uma das solicitações de entrega no escritório localizado no 
referido Edifício De Paoli. Ao revés, o órgão ministerial nem sequer 
chegou a tentar provar tais fatos: não há um único registro telefônico, 
um depoimento, uma filmagem, absolutamente nada. 

 
De maneira estouvada, aliás, o órgão ministerial narrou 

que Altair Neves da Cunha, que também teria participado da fantasiosa 
entrega de valores, teria sido “acusado no âmbito da Operação Cui Bono, na 
qual o ora defendnete eria sido condenado a “cerca de 24 anos de prisão por 
fraudes no FI-FGTS”. O erro é grosseiro: a cognominada “Operação Cui 
Bono” está em fase de admissibilidade da acusação. Não há falar em 
condenação alguma. Teratológico. 
 

Em seguida, de maneira leviana, o órgão ministerial 
narra, como prova(!), que Fernando Soares teria dito que entregou dinheiro 
a uma pessoa “nome diferente, provavelmente se tratando de SIDNEY 
ROBERTO SZABO”. Ora, que raio de elemento de corroboração é esse: 
pessoa “de nome diferente”?  
 



   

348 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

Em seguida, às fls. 46-47 erige como “prova cabal” do 
suposto crime mensagens supostamente trocadas entre o ora defendente e 
Fernando Soares, “em setembro de 2012, durando o pedido de pagamento 
das propinas das sondas”, ocasião em que se teria dito que haveria reunião 
com “o JULIO para definir tudo”. 

 
De início, a defesa reitera a falta de higidez de tal prova. 

Todavia, acaso se tomem as mensagens como verdadeiras, o raciocínio 
abaixo não deixa dúvidas de que elas fariam prova de um diálogo probo e de 
uma doação eleitoral lícita. Senão vejamos. 

 
Fernando Baiano teria dito, em tese, no dia 10.09.2012 

que teria reunião com o Júlio para definir tudo, in casu, doações eleitorais. 
 
E, de fato, Fernando Baiano foi bem sucedido em seu 

intento com Júlio Camargo, eis que logrou que esse efetuasse doações 
oficiais (por óbvio) dez dias após a sua conversa. 

 

 

 

 
 
 
Desse modo, ainda que supondo a autenticidade e a 

veracidade das referidas mensagens, não há falar, de modo algum, em “prova 
cabal” do que quer que seja. O próprio Julio Camargo asseverou, 
categoricamente, que “fez doações ao PMDB em 2012, por meio das 
empresas Piemonti e Treviso”, sendo que as referidas doações não teriam 
“nenhuma relação com o pagamento com o valor adicional de 1 mihlõ de 
reais”. E o ora defendente falou sobre as referidas doações em seu 
interrogatório, senão vejamos: 

 
“Eduardo Cunha: - Fui levado pelo Senhor Fernando 
Soares e nem sabia quem era, ele me levou lá, chegou lá: 
“Está aqui o Deputado Eduardo Cunha.”, ver se tem a 
possibilidade de fazer alguma doação eleitoral e tal aí o 
Júlio na época disse: “Ah eu vou ver se é possível fazer.”, e 
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depois nunca mais tive e Fernando Baiano que é conhecido 
como Fernando Baia, essa alcunha dele era uma coisa que 
todo mundo se referia a ele como essenome, Fernando Baia 
disse, me respondeu depois que não tinha condição de fazer 
doaçãopelas empresas dele. Foi somente isso. 
 
Juiz Federal: - Ele não fez nenhuma doação então? 
 
Eduardo Cunha: - Não, no ano de 2010 não. 
 
Juiz Federal: - E depois ele fez alguma doação? 
 
Eduardo Cunha: - Ele fez de doação no ano de 2012, que 
ele inclusive ele diz no depoimento dele que fez doações 
ao PMDB e... Mas que não foi através de mim e nem o 
Senhor Fernando Baiano fala disso na delação dele. Mas 
no ano de 2012 o sr. Júlio Camargo, não foi pedido ao 
sr. Julio Camargo, eu pedi de novo ao Fernando Baia e 
o Fernando acabou trazendo três doações do Senhor 
Júlio Camargo que totalizaram 400 mil reais: 150 mil 
reais da Empresa Piamonte, 150 mil reais da Empresa 
Treviso e 100 mil reais da pessoa física do Senhor Júlio 
Camargo, foi para o Diretório Nacional do PMDB. 
 
Juiz Federal: - E essas doações foram registradas? 
 
Eduardo Cunha: - Registradas, oficiais, estão na 
prestações de contas do PMDB. 
 
Juiz Federal: - São as únicas doações? 
 
Eduardo Cunha: - São as únicas doações que o Senhor 
Júlio Camargo fez que eu tenho conhecimento. Embora o 
Senhor Júlio diga claramente que não foi ao meu pedido, e 
o Senhor Fernando Baiano nas suas delações, seus 
depoimentos, não fala dessas doações 
 
(...) 
 
Eduardo Cunha: - Bom, a doação do Júlio Camargo ao 
PMDB como eu falei aqui foi feita e não foi tratada comigo, 
não foi pedida por mim a ele, foi dada pelo Baiano e ele diz 
que não tinha conhecimento e também foi ausente do outro. 
E ele mesmo Júlio diz que essas doações ao PMDB não 
tiveram nada a ver com os supostos pagamentos nem da 
diferença de um milhão de reais nem do pagamento da 
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sonda, ele fala isso no depoimento dele. E eu não estive com 
o Júlio em 2012, então não poderia ter pedido a ele.” 

 
Prova cabal de quê? Absolutamente nada. Aliás, 

prova haveria de que Fernando Baiano encetou tratativas sobre doações 
eleitorais lícitas com Júlio Camargo em favor do defendente. E, quiçá, 
pode ter exorbitado de sua missão e usado o nome do defendente para 
suas finalidades criminosas.93 

 
Alias, a menção às referidas mensagens demonstra, mais 

uma vez, a má-fé processual. Há descumprimento da decisão do Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, que, ao receber parcialmente a denúncia, decidiu 
pela necessidade de exclusão dos elementos supostamente obtidos com a 

                                                            
93 Embora a acusação não tenha selecionado tal diálogo, por lealdade ao juízo, esclarece-se a continuidade 
do suposto diálogo com Fernando Baiano, o qual, diga-se de novamente, não é reconhecido como hígido 
pela defesa. O defendente esclareceu em seu interrogatório que a suposta conversa teria relação com a 
intenção de Fernando Baiano de levar a Fábio Cleto um projeto de sua autoria relacionado ao cartão Premia. 
Tal fato foi, inclusive, corroborado pelo próprio Fábio Cleto, delator ouvido na Operação Sépsis: “Doutor 
Délio Lins e Silva Júnior – O senhor se lembra de um projeto Cartão Petrobras, tratado com ele, não?  Sr. 
Fábio Ferreira Cleto – Cartão Petrobras? Eu não me lembro especificamente do Cartão Petrobras, lembro 
que ele tinha relacionamento como uma outra pessoa lá dentro da Caixa Econômica. Pode ter sido, se for 
cartão, pode ter sido Fábio Lenza, que era quem cuidava da área de cartões, se ele pode ter de repente me 
pedido para mostrar o projeto para ele, para o Lenza, ou não sei. Mas cartões não era a minha área lá na 
Caixa.  Doutor Délio Lins e Silva Júnior – Eu estou perguntando isso porque em 17 de maio de 2012, o 
senhor marca com ele por uma mensagem, marca com ele para tratar sobre uma apresentação de um 
projeto Cartão Petrobras, se o senhor quiser eu leio a mensagem aqui só para ficar mais claro.  Sr. Fábio 
Ferreira Cleto – Pode ler porque eu não me lembro. Doutor Délio Lins e Silva Júnior – Projeto Cartão 
Petrobras, vista à CEF, participantes: “Arihalpem, não sei como pronuncia, CTF, Fernando Soares, CTF, 
Milton Lira, Cred Pag, José Marques Rasteiro Telecom, Service”. É isso.  Sr. Fábio Ferreira Cleto – Sim. 
Pode ter sido, ele pode ter pedido uma reunião com Fábio Lenza, que era o responsável por cartões. Eu 
posso ter apresentado, mas eu não me lembro nem dessa operação ter evoluído, e também não me lembro 
nem de ter participado dessa reunião, porque cartões era uma outra área, era a de pessoa física que lidava, 
que era uma área de um xará meu, do Fábio Lenza.  Doutor Délio Lins e Silva Júnior – O senhor não teve 
participação nenhuma nisso? Sr. Fábio Ferreira Cleto – Não, eu posso ter apresentado ele ou 
encaminhado lá, para a Secretária do Fábio Lenza, alguma coisa nesse sentido, mas isso não era na minha 
área.  Doutor Délio Lins e Silva Júnior – E viu para o Fábio Lenza alguma ajuda especial, alguma atenção 
especial, recebeu alguma coisa por isso? Sr. Fábio Ferreira Cleto – Não, não é atenção, não seria uma 
atenção especial, doutor, era muito comum receber pedidos de diversas pessoas, sejam elas deputado, 
senador ou pessoa de outros ministérios, como os amigos que quem trabalha na Caixa, a sensação que eu 
tinha que é igual médico, na hora que sabe que você é médico sempre tem algum pedido a fazer, alguma 
demanda, alguma coisa assim. Nada envolvendo coisas ilícitas, vamos supor, você conhece em que área 
da Caixa que eu posso tratar isso, quem na Caixa lida com isso. Esse pedido do Milton Lira foi 
provavelmente alguma coisa nesse sentido. Eu tenho um projeto aqui de cartão, quem que trabalha lá, eu 
posso mandar, você poderia me falar quem é, onde é, foi alguma coisa nesse sentido, sem nenhum pedido 
de atenção especial, ou pedido de contrapartida, nada disso.  Doutor Délio Lins e Silva Júnior – Me 
chamou atenção aqui, porque duas das pessoas, enfim, supostamente presentes aí nessa reunião, duas 
dessas pessoas aqui citadas, são enfim, figuras carimbadas aí nas delações, vamos dizer assim, o Milton 
Lira já foi citado por vários, e o Fernando Soares, além de citado por vários, é um delator.” 
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cognominada Ação Cautelar nº 4044, uma vez que não estavam 
compreendidos no âmbito temático delimitado pela acusação pública. 

 
De fato, beira a ridiculez o órgão ministerial mencionar 

que a defesa tentou “desentranhar” a prova do prosso pois ela seria relativa 
ao “repasse de propinas das sondas”. A única tentativa em “vão” é a do 
próprio MPF em cumprir seu ônus da prova: a defesa pediu o 
desentranhamento apenas para que não haja manifesta violação ao devido 
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa – as mensagens são 
imprestáveis e a defesa fez contraprova com base em documento oficial.  

 
As alegações finais ministeriais são uma grande bravata. 

 
b.13) Da fantasiosa lavagem de capitais relativa à doação para igreja 
Assembleia de Deus 
 

Com relação à fantasiosa lavagem de capitais, o órgão 
ministerial assevera que “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)”. 

 
Em seguida, o órgão ministerial assevera que as referidas 

doações são, na verdade, lavagem de capitais relativas ao ora defendente 
pelos seguintes e teratológicos argumentos: 

 
(i) Haveria notória “vinculação de EDUARDO CUNHA com a IGREJA 

EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS”, sendo fato conhecido que 
o defendente era “integrante da bancada evangélica de deputados da 
Câmara” e que, aliás, teria comemorado sua eleição para Presidente 
da Câmara dos Deputados na Sede da referida igreja em 
MADUREIRA. 

 
(ii)  Que não há “motivos lógicos” para Julio Camargo, na condição de 

católico, realizar doações para igreja ASSEMBLEIA DE DEUS. 
 
 

E pronto: estão aí, para o titular da ação penal, as mais 
acachapantes das provas de que as referidas transações foram, na verdade, 
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lavagem de capitais. Rogando as mais respeitosas vênias, erigir tais 
argumentos como prova da prática do crime de lavagem de capitais é algo 
cuja ridiculez ultrapassa os limites do (ir) razoável. 

 
Exemplificativamente, a comemoração mencionada pelo 

Parquet, no ano de 2015, quando o ora defendente efoi eleito Presidente da 
Câmara dos Deputados, ocorreu no Rio de Janeiro. Não é possível, data 
venia, identificar a relação da referida comemoração com doações realizadas 
3 (três) anos antes (!!!) para outra igreja em São Paulo?? 

 
Inicialmente, Excelência, a defesa registra que o órgão 

ministerial não se dignou nem sequer a conferir as datas narradas pelos 
delatores. 

 
O órgão ministerial narra que, “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”.  

 
Posteriormente, o MPF assevera que ficou acertado 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”. 

 
Assim, 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.”.  

 
De todo modo, Excelência, a primeira ordem para a 

realização das transferências em benefício da igreja é datada de 31.08.201294 
é, dizer, antes de JULIO CAMARGO novamente deixar “de honrar com a 
promessa dos pagamentos”. 

 
Pior que isso: a entabulação sobre o pagamento dividido 

entre doações e afretamentos de táxi-aéreo ocorreu em 2014, ao passo que as 
                                                            
94 E-mail acostado à fl. 50 das alegações finais ministeriais. 
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doações narradas na denúncia aconteceram em agosto de 2012, é dizer, 2 
anos antes! Veja-se depoimentos que demonstram que, tal qual como narrado 
nas alegações finais, segundo os delatores, o ajuste do pagamento do 
fantasioso valor restante teria sido feito parte em doações, parte por meio de 
pagamento de afretamentos de táxi-aéreo: 

 
“(...) O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Que essa 
era uma maneira de acerta essa diferença. E eu disse a ele 
que iria indicar a Global como a operadora, no limite de R$ 
300 mil. Ele mandou depois uma pessoa, que eu não me 
recordo mais quem era, de São Paulo. Eu mesmo atendi. Já 
reportei, paguei um valor em real, que também não me 
recordo hoje em dia. E depois não me lembro. Eu sei que 
foi o Fernando Soares que me procurou dizendo que outra 
maneira de se liquidar essa pendência era que o deputado 
havia sugerido que isso fosse pago a essa igreja, se eu teria 
algum problema. Eu falei que não, falei que ia fazer esse 
pagamento, via igreja. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Tá. Veja então, 
primeiro o senhor combinou o pagamento com ele em 
horas, depois foi um valor em monetário, e depois aí o 
Fernando procurou o senhor para falar da igreja? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Essa ordem, 
doutor, conforme eu falei, ela pode... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Não, eu quero 
entender sobre o Fernando. O Fernando procurou o 
senhor...? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Sobre a igreja, 
sim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Para pagarem 
ele? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Sim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Então, vamos 
falar, então, sobre a questão da igreja. Como que essa 
doação foi feita? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Ela foi feita, já 
expliquei também, transferência das minhas empresas para 



   

354 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

a conta da própria igreja, conforme informação que a 
própria igreja prestou. Deu os dados e nós fizemos a 
transferência. 
(...) 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Ficar 
claro, não. Ele já declarou em depoimento. Ele disse que 
pagou o valor e que tempo depois houve uma divergência 
com relação ao dia do pagamento, ao valor do câmbio, e 
essa divergência gerou uma cobrança no valor de R$ 1 
milhão, que houve essa divisão entre ele e o Fernando 
Baiano, aonde teria entrado essa história da empresa de táxi 
aéreo e a igreja. 
 
O Sr. Interlocutor não identificado – Na mesma linha, a 
prestação de serviço de táxi aéreo. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Isso. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Exato. 
 
O Sr. Interlocutor não identificado – Ok. Eu estou 
satisfeito.” 
 
(...) 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Bom, aí já agora 
encaminhando para a parte do... Da diferença. O senhor 
mencionou aqui, então, que esteve com o Fernando, 
Fernando Soares, e aí acertou com ele, ele propôs: “Júlio, 
vamos fazer esse negócio, você paga a metade”, da 
diferença do R$ 1 milhão. Não é isso? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Sim. Só para 
deixar claro que isso, o Fernando se reportava a uma 
cobrança do deputado referente a uma diferença entre os U$ 
5 milhões prometido e o efetivo pagamento disso em reais. 
Que quem verificava as datas de pagamento, isso 
apresentou no final uma diferença de R$ 1 milhão. E que 
ele, eu tive uma primeira reunião, já reportei, para aquele 
momento concordamos em liquidar de uma vez esse... Esse 
problema. Mais uma vez erradamente. E aí fiquei eu 
responsável por 50% ou 60%, ele por 40%, e aí acertamos 
da maneira que eu já relatei. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Nesse ponto que 
eu quero chegar. Nesse dia mesmo o senhor... O senhor 
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resolveu fazer o pagamento em horas-voo, e depois o 
Fernando veio com a ideia da doação? Como é que foi essa 
parte? O senhor relatou, agora só colocar isso aí, na ordem. 
Pode falar. 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Não sei a ordem 
exatamente. Mas a parte do fretamento de aeronaves e 
helicópteros, eu acertei diretamente com o deputado 
Eduardo Cunha. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Certo.” 

 

Mas não é só. Julio Camargo assevera que foi Fernando 
Soares quem lhe procurou e pediu para que fosse feia a doação à igreja, senão 
vejamos: 

 
“O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Que essa era 
uma maneira de acerta essa diferença. E eu disse a ele que 
iria indicar a Global como a operadora, no limite de R$ 300 
mil. Ele mandou depois uma pessoa, que eu não me recordo 
mais quem era, de São Paulo. Eu mesmo atendi. Já reportei, 
paguei um valor em real, que também não me recordo hoje 
em dia. E depois não me lembro. Eu sei que foi o Fernando 
Soares que me procurou dizendo que outra maneira de se 
liquidar essa pendência era que o deputado havia sugerido 
que isso fosse pago a essa igreja, se eu teria algum 
problema. Eu falei que não, falei que ia fazer esse 
pagamento, via igreja. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Tá. Veja então, 
primeiro o senhor combinou o pagamento com ele em 
horas, depois foi um valor em monetário, e depois aí o 
Fernando procurou o senhor para falar da igreja? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Essa ordem, 
doutor, conforme eu falei, ela pode... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Não, eu quero 
entender sobre o Fernando. O Fernando procurou o 
senhor...? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Sobre a igreja, 
sim. 
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O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Para pagarem 
ele? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Sim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Então, vamos 
falar, então, sobre a questão da igreja. Como que essa 
doação foi feita? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Ela foi feita, já 
expliquei também, transferência das minhas empresas para 
a conta da própria igreja, conforme informação que a 
própria igreja prestou. Deu os dados e nós fizemos a 
transferência. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – O senhor... O 
Fernando lhe procurou e passou os dados para onde seria 
feita essa doação? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Sim.” 

 
 
Para além da ausência qualquer elemento que vincule o 

ora defendente a tais doações, é certo que a prova testemunhal destruiu a 
hipótese acusatória. O Pastor Samuel Ferreira (depoimento evento 165), 
então presidente da maior igreja evangélica do país, asseverou, 
categoricamente, que não há qualquer participação do ora defendente nas 
refeiridas doações. Veja-se o depoimento da referida testemunha: 

 
“Defesa:- Agora, falando especificamente sobre o caso, 
uma das alegações do Ministério Público imputadas ao 
presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, é de que 
teriam... Duas doações que teriam ocorrido no ano de 2012, 
no valor de 125 mil cada, totalizando 250 mil. Essas 
doações seriam atribuídas ao Júlio Camargo, que teria feito 
através das empresas Trevizo e Piemonte. Ou seja, a 
denúncia fala que Júlio Camargo doou para a igreja duas 
doações de 125 mil no ano de 2012 e teria feito isso através 
das empresas Treviso e Piemonte. O senhor tem 
conhecimento, sabe como que essas doações se deram? 
 
Samuel Ferreira:- Não. Como se deram? Se deram através 
de depósitos bancários identificados. Nós tomamos 
conhecimento posteriormente que tratava-se dessas 
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empresas. Mas como se deram, como não se deram, mais 
que isso eu não tenho conhecimento. 
 
Defesa:- O senhor por acaso conhecia o Júlio Camargo ou 
conheceu ele? 
 
Samuel Ferreira:- Nunca estive. Não conheço o senhor 
Júlio Camargo. 
 
Defesa:- Tem conhecimento se o deputado Eduardo Cunha 
participou dessas doações, dessas de 125 mil? 
 
Samuel Ferreira:- Nenhum conhecimento, pelo menos a 
nosso pedido, em hipótese alguma. 
 
Defesa:- Houve alguma outra doação que o senhor Eduardo 
Cunha tenha participado, que o senhor tenha 
conhecimento? 
 
Samuel Ferreira:- Não. O deputado Eduardo Cunha nunca 
teve esse tipo de tratativa. 
(...) 
 
Samuel Ferreira:- A doação foi contabilizada 
normalmente como tudo é contabilizado, e ao final nós 
enviamos o informe às autoridades. 
 
Defesa:- O senhor alguma vez repassou dinheiro 
diretamente para o deputado Eduardo Cunha? 
 
Samuel Ferreira:- Se a igreja ou eu repassei dinheiro para 
Eduardo Cunha? 
 
Defesa:- A igreja, se a igreja repassou dinheiro para 
Eduardo Cunha? 
 
Samuel Ferreira:- Olha, Excelência, é quase agressiva 
uma pergunta dessas. Primeiro, nós jamais faríamos isso. 
Nós temos 107 anos nessa nação. A igreja de Campinas tem 
82 anos de fundação. É uma igreja que as pessoas na cidade 
respeitam. Não haveria porque fazermos isso, e jamais nos 
prestaríamos a um trabalho desses. 
 
Defesa:- Excelência, aqui eu estou satisfeito. Só ver se um 
dos meus colegas teriam mais alguma pergunta.” 
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E há mais. A própria testemunha asseverou ser comum 

doações oriundas de devotos de outras religiões, em especial católicos. Veja-
se: 

 
“Ministério Público Federal:- E, sobre as doações, é 
comum doações de valores, assim, para as pessoas de classe 
média, que são valores substanciais, como 150 mil, 250 mil, 
são comuns doações nesses valores? no caso aqui, se não 
me engano, são duas doações de 125 mil, totalizam 250 mil, 
é o padrão de doações que a igreja está acostumada a 
receber? 
Samuel Ferreira:- Excelência, na história da igreja, a 
igreja já recebeu doações maiores que essa. A igreja já 
recebeu doações menores que essa, então não é raro que 
ocorra. 
Ministério Público Federal:- E é comum que pessoas de 
outras religiões, por exemplo, católicos, doem quantias 
nesse valor para a igreja? 
Samuel Ferreira:- Extremamente comum não dar somente 
esse valor. Mas nós temos, por exemplo, pessoas que são 
católicas, que dizimam na igreja evangélica assembleia de 
Deus. Aliás, o nosso relacionamento com a igreja católica, 
é extremamente amigável. A exemplo disso, quando o papa 
veio aqui ao Brasil, ele veio e visitou uma igreja assembleia 
de Deus. Nós temos uma relação com a igreja católica 
extremamente respeitosa. 
Ministério Público Federal:- Sem mais perguntas, 
Excelência.” 

 
Como se não bastasse, vê-se que os dados para doações à 

referida instituição religiosa são transmitidos na TV Aberta e que é bastante 
comum que recebam doações de telespectadores. Veja-se, novamente, 
excerto do depoimento da referida testemunha: 

 
“Defesa:- O senhor por acaso tem programa de televisão da 
igreja? 
 
Samuel Ferreira:- A igreja assembleia de Deus no Brás, 
que é a sede da capital no estado de São Paulo, de toda a 
igreja, a igreja tem um programa que eu apresento esse 
programa. É um programa televisivo que vai semanalmente 
ao ar. 
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Defesa:- Nesse programa são solicitadas doações? 
 
Samuel Ferreira:- Nesse programa são solicitadas 
doações para que nós possamos manter... Uma vez que os 
valores de televisão e produção são estratosféricos. 
 
Defesa:- E, senhor bispo, uma pergunta que lhe faço, essa 
forma de solicitação na televisão, se dá pelo anúncio que 
aparece na televisão ou exclusivamente pedido oral? 
 
Samuel Ferreira:- Não, eu peço. Primeiro nós explicamos 
a importância de termos um programa de televisão e 
podermos levar a palavra de Deus à casa das pessoas, 
trabalhando pela restauração da família. Assim, 
especificamente, eu peço às pessoas que possam nos ajudar 
e lá nós colocamos as contas bancárias onde as pessoas 
podem fazer os depósitos. 
 
Defesa:- As contas bancárias ficam aparecendo a todo 
momento ali durante o programa? 
 
Samuel Ferreira:- Ficam aparecendo sempre que possível. 
Não colocamos exageradamente porque a assembleia de 
Deus é uma igreja muito conservadora, muito 
conservadora. Nós temos muito cuidado em não 
transparecer que estamos interessados somente em recursos 
financeiros e não no restabelecimento das vidas. 
 
Defesa:- O senhor chega a mencionar um custo médio de... 
Altíssimo custo dos programas de televisão, o senhor 
saberia mais ou menos o custo médio de um programa? 
 
Samuel Ferreira:- O programa... São várias coisas, você 
tem o preço que você paga na TV para exibição, você tem 
o preço das pessoas que você paga para produzir, você tem 
o preço do estúdio, é uma série de coisas. Gira em torno de 
800 mil reais/mês toda esta produção e a exibição também. 
 
Defesa:- O senhor tem o controle do recebimento de 
doações diretas na conta da igreja, ou seja, em razão do 
cargo, seja em razão da história do senhor na igreja, o 
senhor tem o controle do montante recebido de doações, das 
formas que são feitas, ou não? 
 
Samuel Ferreira:- Mensalmente eu tenho uma reunião. 
Realmente, entre o dia 1 ao dia 5, depende da agenda do 
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mês, onde me é repassado todo o relatório do mês anterior, 
ou seja, me passam todas as entradas, todas as saídas, se 
há déficit, se há algum saldo. Isso é feito todos os meses e 
chega ao meu conhecimento, quando se faz necessário, em 
uma emergência, eu sou chamado para poder participar da 
forma da solução. Às vezes nós temos dificuldades de não 
termos todos os recursos que gostaríamos de ter para poder 
atender a população, principalmente na área social. 
 
Defesa:- Talvez a pergunta não tenha sido bem formulada, 
o senhor tem o controle do montante doado, mas o senhor 
não tem o controle específico de quem doou o quê? 
 
Samuel Ferreira:- Não, até porque, esse controle, na 
assembleia de Deus nunca foi feito. Por quê? Porque, por 
exemplo, nós temos um culto com milhares de pessoas. 
Ontem mesmo, eu peguei um culto com a igreja 
completamente tomada. Quando chega na hora do ofertório 
nós passamos o que nós chamamos de salva, e na salva, as 
pessoas colocam o que querem. Hoje, algumas pessoas 
usam o seu cartão de débito, aí essas pessoas que debitam 
na sua conta. Essas pessoas nós temos o controle, si. 
Sabemos o nome, até porque vai diretamente para a conta 
bancária, mas dos demais nós não temos. Não é histórico da 
igreja. A igreja em momento algum, nunca, perguntou 
porque se doou, porque não se doou valores ou não valores. 
 
Defesa:- Então é normal o recebimento de doações diretas 
na conta da igreja sem que o senhor tenha conhecimento 
prévio? 
 
Samuel Ferreira:- É normal sim que haja depósitos na 
conta da igreja. Até porque nós publicitamos o máximo 
através de boletim, através de programas de rádio, através 
de anúncios em jornais da própria igreja. Nós publicitamos 
tudo que podemos para as nossas contas e explicamos que 
precisamos de recursos.” 

 
Excelência, apenas o depoimento da referida testemunha 

é suficiente para rechaçar a fantasiosa hipótese acusatória. 
 
Aliás, afigura-se deplorável a postura do órgão 

ministerial de asseverar que o depoimento da referida testemunha carece de 
credibilidade, pois o referido pastor seria “pessoa diretamente interessa[da] 
na causa, sendo ele próprio investigado pela prática de lavagem de 
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dinheiro”. Lamentável: reforça-se o nocivo e preconceituoso estereótipo de 
que todo pastor tem uma espécie de interesse vil no dinheiro dos fiéis, como 
que a subestimar a inteligência dos cidadãos que professam a fé 
cristã/protestante. O delator tem total credibilidade; o pastor não. Pior: o 
órgão ministerial não contraditou a referida testemunha. 

 
Com efeito, a situação jurídica de investigado (e, 

portanto, não denunciado!) – pelo que quer que seja – não é condição apta à 
determinação da inutilidade de um depoimento judicial, data maxima venia. 

 
O que ocorre é que o órgão ministerial, apesar de fazer 

tais desrespeitosas ilações, não se dignou nem mesmo providenciar a quebra 
de sigilo bancário da referida instituição, para perseguir o referido caminho 
do dinheiro e perceber que absolutamente não chegou ao ora defendente. 
Descumpriu, pois, a todo tempo, seu ônus da prova. 

 
Em resumidas contas, pois: (i) a testemunha 

compromissada negou qualquer doação através do ora defendente; (ii) as 
doações teriam sido feitas em 2012, relativas a um acordo de 2014; (iii) o 
órgão ministerial nem sequer chegou a pleitear a quebra do sigilo das 
contas da igreja Assembleia de Deus, para verificar se o dinheiro foi 
repassado ao ora defendente: preferiu tecer ilações desrespeitosas. 

 
Alfim, veja Vossa Excelência a firmeza do defendente ao 

tratar do fantasioso ilícito que lhe foi imputado em seu interrogatório 
judicial: 

 
“Juiz Federal: - Eu tenho referência de duas aqui, 125 mil 
cada uma. Desculpe, o senhor está falando da doação para 
igreja. 
 
Eduardo Cunha: - Ah sim, pois não. 
 
Juiz Federal: - Essa doação para a Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus, consta que ele fez duas doações, 250 
mil, 125 mil reais cada uma, o senhor não teve nenhuma 
relação com essas doações? 
 
Eduardo Cunha: - Não só não tive relação como o Pastor 
Abner Ferreira depondo aqui negou qualquer interferência 
minha. Aí é importante dizer o seguinte. Primeiro lugar o 
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Senhor Júlio Camargo diz que fez essa doação para atender 
a uma reunião que fez comigo em 2014 que foi para 
correção de um valor que ele acertou em 2014, é meio 
difícil ele fazer um pagamento em 2012 de algo de 2014. 
Mas enfim, ele diz que fez. E em segundo lugar, o Senhor 
Júlio Camargo nunca disse em nenhum depoimento dele 
que fui eu que entreguei ou que pedi essa doação para ele, 
ele atribui ao Senhor Fernando Baiano. Em terceiro lugar, 
as tais transferências que ele diz ter feito do Senhor 
Leonardo Meireles, totalizando 5 milhões e 100 mil dólares, 
eram 3 transferências, duas de 2 milhões 350 e uma de 400 
mil doares. A segunda de 2 milhões 250 e a terceira de 400 
mil dólares foram no ano de 2012 próximo a data da igreja, 
então qual o sentido, se ele fez a transferência nessa data ele 
fazer depósito em igreja? 
 
Juiz Federal: - Mas a pergunta objetiva, então o senhor não 
tem nenhuma relação. 
 
 
Eduardo Cunha: - Pergunta objetiva, resposta objetiva. 
Não tenho nenhuma relação nem foi admitida, e mais, nem 
sequer se deu o cuidado, a acusação que poderia fazê- lo de 
tentar provar a utilização desse recurso com qualquer 
benefício meu, podia ter quebrado o sigilo da igreja. Podia 
ter verificado o caminho do dinheiro, mas infelizmente nem 
isso foi feito. Eu gostaria até que o fizesse para poder 
verificar que eu não tenho nenhum benefício 
com relação a isso.” 

 
Como se vê, Excelência, mais uma conjectura ministerial 

acabou por fracassar miseravelmente: não há prova alguma em desfavor do 
ora defendente. 

 
Em suma, portanto: (i) Samuel Ferreira negou qualquer 

doação através do ora defenden; (ii) Julio Camargo asseverou que foi 
Fernando Soares quem lhe pediu a doação, e não o ora defendente; (iii) a 
doação teria ocorrido em 2012, dizendo respeito a um acordo firmado 2 anos 
depois (!), em 2014; (iv) o órgão ministerial nem sequer tentou fazer prova 
do caminho do dinheiro, deixando de requerer, por exemplo, a quebra de 
sigilo das contas da igreja pra verificar o fantasioso e mentiroso repasse ao 
ora defendente. 
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b.14) Do fantasioso pagamento de afretamentos de táxi-aéreo em 
benefício do ora defendente. 
 

O aditamento à denúncia imputa, ainda ao defendente 
ter recebido R$ 122.245,00 (cento e vinte e dois mil duzentos e quarenta e 
cinco reais) de JÚLIO CAMARGO em créditos de fretamentos de voos na 
empresa GLOBAL TÁXI AÉREO. 

 
Tal tema, ressalte-se, não havia sido incluído na 

denúncia, simplesmente, porque a seletiva memória de JÚLIO CAMARGO 
ainda não havia se “restabelecido” completamente. A se acreditar na 
alegação ministerial, é possível que algo tão inusitado como pagar propina a 
um deputado federal com créditos de fretamento de avião seja simplesmente 
esquecido!  

 
Com todo o respeito, somente a extemporaneidade da 

acusação já evidencia o seu caráter leviano. É que, em 10 de junho de 2015, 
quando JÚLIO CAMARGO resolveu “se lembrar” a primeira vez do 
defendente, nada falou sobre voos. E, na ocasião, deixou claro que estava 
indo até o fim no tema.  
 

“QUE somente teve medo em relação a este tema e ratifica todas 
as demais declarações e vem colaborando com as investigações; 
QUE o declarante não queria ter mais qualquer pendência neste 
tema e quer ir até o fim neste tema; 

 
Em 21 de julho de 2015, prestou novo depoimento. Deu 

detalhes de vários fatos – todos, comprovadamente falsos, diga-se de 
passagem -, mas, novamente não se “recordou” dos fretamentos. 

 
Também no famigerado interrogatório em 30 de julho 

de 2015, perante esse juízo, JÚLIO CAMARGO também não se lembrou do 
tema dos voos. 

 
Somente quase 3 (três) meses depois é que JÚLIO 

CAMARGO resolveu se lembrar dos fatos, tendo afirmado que somente 
teriam sido utilizados R$ 122.245,00 (EVENTO 5, ANEXO 51, PÁGINA 3, 
fls. 2012). Foi em seu depoimento do dia 13 de outubro de 2015 é que JÚLIO 
CAMARGO se “recordou” de que parte da alegada propina teria sido paga 
em voos fretados para o defendente.  
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Ora, por mais corrupta que seja a pessoa [e nesse quesito 

JÚLIO CAMARGO, realmente, é notável], não é crível que tenha esquecido 
de ter pago propina em créditos de voos fretados para um deputado federal, 
sobretudo pelo inusitado da situação.  

 
Com o fim de justificar a sua memória seletiva trouxe 

um simulacro de termo de colaboração realizado perante seus próprios 
defensores (EVENTO 5, ANEXO 51, PÁGINA 5-7) em que afirma que 
“somente agora após a minuciosa auditoria e o levantamento dos documentos 
ora apresentados, teve condições de recordar e reconstruir os fatos de 
maneira adequada e com provas materiais”. Ou seja, após 1 (um) ano de sua 
delação premiada é que JÚLIO CAMARGO resolveu se lembrar que pagou 
propinas por meio de voos fretados. Realmente impossível de acreditar. 

 
Somente tal circunstância já seria suficiente para que 

suas declarações fossem desconsideradas, considerando-se, sobretudo, que 
JÚLIO CAMARGO já havia simplesmente se esquecido de tudo relacionado 
ao ora defendente e resolvido, de uma hora para a outra, se lembrar. Mas, 
como se não bastasse, as afirmações de JÚLIO se revelaram, mais uma vez, 
fluidas e sem a mais mínima comprovação empírica.  

 
De todo modo, com base no narrado acima, à fl. 52, o 

órgão ministerial narra que teria sido estabelecido que “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”. 

 
Narra o órgão ministerial, ainda, que “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”. A respeito de tal reunião, não menciona um ÚNICO 
elemento de prova, nem referencia qualquer documento dos autos!  

 
A defesa, contudo, tentando trazer a Vossa Excelência um 

mínimo de concretude e referência, registra que a afirmação da fantasiosa 
promessa de pagamento deve decorrer apenas do depoimento de Julio 
Camargo. Veja-se: 
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“O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – É o nome de 
uma empresa. Global Aviation, que era uma empresa ou é 
uma empresa do Grupo Gol, e que fazia o gerenciamento 
das minhas duas aeronaves. Então, eu disse a ele: ”Eu posso 
fazer isso aí”. Ele falou: “Olha, é muito bom, porque eu 
utilizo muito. Eu uso muito tanto avião, quanto helicóptero. 
E você, então, dá uma instrução para a Global”. E eu dei 
uma instrução para a Global que ele tinha um crédito de R$ 
300 mil. 
 
O Sr. Procurador da República - vogado) - Ele quem? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Deputado 
Eduardo Cunha. Tinha um crédito, sob minha 
responsabilidade, até o valor de R$ 300 mil. 
 
O Sr. Procurador da República - Desculpa interrompê-
lo. O senhor falou que o senhor tratou isso diretamente com 
o senhor Eduardo Cunha. Foi onde essa... Esse tratamento? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – No meu 
escritório, em São Paulo. 
 
O Sr. Procurador da República - E ele esteve no 
escritório do senhor? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Esteve no meu 
escritório uma vez, em São Paulo. E outra no meu escritório 
do Rio de Janeiro. 
 
O Sr. Procurador da República - Certo 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Quando acertei 
isso com ele em São Paulo, quando acertei isso com ele, foi 
no meu escritório em São Paulo. 
 
(...) 
 
O Sr. Procurador da República - Quantas vezes o senhor 
se encontrou pessoalmente com o senhor Eduardo Cunha? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Que eu me 
lembre, essa reunião que tive junto com o Fernando. 
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O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo – Mas de reunião, 
tive com ele um em São Paulo, no escritório de São Paulo, 
e um no Rio de Janeiro.” 
 

A reunião teria ocorrido no próprio escritório do delator 
e não há uma ÚNICA PROVA. Da marcação da fantasiosa reunião à sua 
realização: não há um único elemento de corroboração. Absolutamente nada. 
Pasme Vossa Excelência: o órgão ministerial simplesmente lançou um 
parágrafo no meio de suas alegações finais sobre a promessa de 
pagamento de vantagem indevida e não menciona nada. 

 
E não é só. O delator chegou a prometer que faria prova 

da dita reunião. Nada. Veja-se excerto do próprio depoimento do delator: 
 

“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Para pagamento. 
Com relação à reunião no escritório em São Paulo, eu li um 
depoimento que o senhor chegou a mencionar que 
conseguiria ofertar prova de que houve ingresso no prédio. 
O senhor chegou a fazer essa prova? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Eu tentei 
encontrar no prédio, mas não obtive. Tem as solicitações 
feitas à administração do prédio. Mas o que me disseram é 
que em três meses são apagados os registros.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Aí é possível 
entrar lá sem se identificar? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Não, não é 
possível. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Então, 
necessariamente o deputado teria que ter se identificado 
para poder entrar. 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Deveria ter. 
Mas eu me lembro que eu mandei alguém apanhá-lo, por 
uma questão de cortesia. Mandei alguém apanhá-lo, alguma 
secretária apanhá-lo embaixo. Mas mesmo que ele não 
tenha se identificado, pela câmera que existe no negócio 
seria fácil identificá-lo. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) –E o que 
o senhor foi atrás, disse que em três meses é destruído? 
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O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Em três meses 
é destruído.(...)”95 

 
Como se vê, o destinatário das alegações finais 

ministeriais tem de, cegamente, presumir a veracidade da informação: 
apenas com base no depoimento de Julio Camargo. Incrível que não haja: (i) 
registro de entrada e saída no referido prédio à Avenida Magalhães de Castro 
em São Paulo; (ii) ERB’s que possam atestar a presença das pessoas que 
teriam se reunido; (iii) testemunhas oculares ou (iv) qualquer outro tipo 
de elemento que corrobore a existência do fantasioso encontro. Não há 
data, não nada.  

 
Data maxima venia, cuida-se de excerto que bem 

demonstra o descumprimento do ônus da prova por parte do órgão 
ministerial: que não buscou fazer prova do referido encontro e se contentou 
com a promessa de prova não cumprida do delator. Teratológico. 

 
Aliás, não é despiciendo salientar que o delator, em seu 

depoimento prestado em 13.09.2015, perante a Procuradoria-Geral da 
República, de maneira absolutamente contraditória, afirmou não se recordar 
se tratou da “forma de pagamento (fretamento de táxi aéreo) com 
FERNANDO SOARES ou diretamente com EDUARDO CUNHA, ou seja, 
não sabe dizer se essa forma de pagamento foi definida em reunião com o 
próprio EDUARDO CUNHA”.  

 
Segue-se. 
 
Narra o Parquet que “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”. Assevera o MPF que as aeronaves de Julio Camargo foram 
“efetivamente utilizadas” pelo ora defendente. Em seguida, o órgão 
ministerial colaciona tabela que Julio Camargo anexou à sua delação, à fl. 
2017 dos autos (evento 4, anexo51, fl. 8): 

 
 

                                                            
95 Para variar, o delator não fez prova da impossibilidade de obtenção dos referidos registros. 
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Para melhor visualização, a defesa reproduz em word a 

planilha apócrifa, colacionada à denúncia: 
 
DATA e HORA ORIGEM DESTINO PASSAGEIROS 
29.08.2014 -  
15h30 

São Paulo 
Congonhas 

Salvador RAQUEL 
ALBEJANTE 
PITTA  29.08.2014 – 

19h30 
Salvador São João da Boa 

Vista LÚCIO 
BOLONHA 
FUNARO 

29.08.2014 0 
22h00 

São João da Boa 
Vista  

Campinas 

29.08.2014 – 
23h00 

Campinas 
Viracopos 

Guarulhos 

VALOR: R$ 44.200,00 
 
 
 
DATA e HORA ORIGEM DESTINO PASSAGEIROS 
03.09.2014 -  
15h30 

São Paulo 
Congonhas 

Brasília LÚCIO 
BOLONHA 
FUNARO 03.09.2014– 

16h30 
Brasília Rio de Janeiro  

Jacarepaguá 
03.09.2014 – 
18h30 

Rio de Janeiro  
Jacarepaguá 

São Paulo 
Congonhas EDUARDO 

CUNHA VALOR: R$ 38.220,00 
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DATA e HORA ORIGEM DESTINO PASSAGEIROS 
09.09.2014 – 
15h45 

São Paulo 
Congonhas 

Rio de Janeiro  
Galeão 

EDUARDO DA 
CUNHA 

09.09.2014 – 
23h00 

Rio de Janeiro 
Galeão 

Brasília 
ALTAIR 
ALVES PINTO 11.09.2014 – 

6h45 
Brasília São Paulo 

Congonhas 
VALOR: R$ 39.825,00 

 
No que se refere ao primeiro fretamento, JÚLIO 

CAMARGO apresentou a nota fiscal em nome da GLOBAL TAXI 
AÉRERO, número 11.126, acompanhada de um boleto bancário, sem 
autenticação de pagamento (EVENTO 5, ANEXO 51, PÁGINAS 13-14). 
Tal nota – soube-se depois – era uma nota cancelada, sabe-se lá por que 
razão. Segundo a GLOBAL, tal nota teria sido substituída pela nota número 
11.237. Contudo, não foi apresentada prova de pagamento de qualquer uma 
das notas. Nesse caso, sequer se afirma que o defendente teria embarcado no 
vôo. 

 
Ademas, a testemunha compromissada RICARDO 

GOBBETTI afirmou que, no caso desse voo houve um erro de faturamento: 
 

O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Isso já não sei. Eu só sei que 
em dois voos foi efetuado nessa aeronave. Teve um outro voo 
que era do senhor Lúcio Funaro, que foi solicitado através 
dessa empresa Extra Locação e que depois foi repassado um e-
mail dizendo que não teria que ser esse voo. Foi assim. 

 
E, de fato, consta o e-mail de LÚCIO FUNARO 

alegando que o vôo foi faturado por engano e pedindo o pagamento (Evento 
15, TERMOAUD34, Página 69). 

 
Ademais, LÚCIO FUNARO era contumaz cliente da 

GLOBAL, como revelou em sua delação premiada, o que evidencia a 
possibilidade de erro (doc. anexo) 
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No que se refere ao segundo fretamento, apresentou a 
nota fiscal em nome da REALI TAXI AÉREO, número 8.863, acompanhada 
de um boleto, sem autenticação de pagamento (EVENTO 5, ANEXO 51, 
PÁGINAS 11-12). Tal nota também veio a ser cancelada. Não há prova do 
pagamento.  

 
De início, registre-se que o ora defendente estava 

presente na Câmara dos Deputados no dia 03.09.2014, conforme o seguinte 
documento comprova, às 10:14, que reproduz excerto de documento já 
juntado aos autos da presente ação penal: 

 

 
 
A presença do ora defendente foi visualmente atestada 

por servidor da Câmara dos Deputados. E veja Vossa Excelência: para 
confirmação da hipótese acusatória, o ora defendente precisaria ter sido visto 
adentrando Câmara dos Deputados às 10h18 e, magicamente, ter conseguido 
ir a São Paulo para voltar à Brasília às 15h30, na companhia de Lucio 
Funaro. O papelote reproduzido pelo órgão ministerial não se sustenta diante 
do próprio registro de presença da Câmara dos Deputados: prevê algo 
absolutamente irreal e teratológico, Excelência. A dita “prova” deve ser 
rechaçada e o ora defendente deve ser totalmente absolvido. 

 
Fica evidente inexistir qualquer prova de que o 

defendente tenha voado nesse vôo. Ao contrário, fica claro que não voou e 
que estava em Brasília. 

 
No que se refere ao terceiro fretamento, foi 

apresentada a nota fiscal em nome da REALI TAXI AÉREO, número 8.865, 
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acompanhada de um boleto, sem autenticação de pagamento (EVENTO 5, 
ANEXO 51, PÁGINAS 9-10). Tal nota também veio a ser cancelada. Não 
há prova do pagamento. 

 
Mas não é só. 
 
O que o órgão ministerial ocultou, notadamente com 

relação ao depoimento do Ricardo Gobbeti, é que este desmentiu Julio 
Camargo e admitiu, expressamente, que não havia um controle efetivo dos 
passageiros por parte da GLOBAL. 

 
A esse respeito, registre-se que a retromencionada 

planilha, segundo depoimento do próprio Ricardo Gobetti, foi preparada a 
pedido de Julio Camargo. O documento é apócrifo e criado, pois, a 
posteriori. Veja-se o depoimento da testemunha nesse sentido: 

 
“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Interessante essa 
história. O senhor reconhece esse documento como tendo 
sido mandato lá da sua empresa pra cá, está nas páginas, 
doutora, 2017. É aquela planilha de Excel. Essas planilhas 
é o padrão das suas empresas, é isso? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Não, acho que foi o 
senhor Júlio Camargo que solicitou essa planilha. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Ah, foi ele que 
solicitou e a sua empresa fez? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Mandou pra ele, sim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Então quando 
algum passageiro solicita, esse é o padrão da planilha que o 
senhor manda? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Sim. 
 
(...) 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Aproveitando que 
o senhor falou que essa planilha veio da sua empresa, o 
senhor provavelmente teria esse arquivo ainda salvo lá, não 
é? 
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O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Eu vou entrar em contato, 
acho que sim. Se foi mandado.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Que o metadado 
dele, pedir pro senhor ver com a informática quando esse 
arquivo foi criado e nos encaminhar aqui, ou se o senhor 
quiser autorizar uma perícia para ir lá e checar isso? 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Já 
entendi, doutor. Já entendi. Metadado eu já entendo, doutor, 
pode ficar tranquilo.” 

 
Dessa forma, diante da manifesta necessidade de apurar a 

autoria e, principalmente, a autenticidade da referida planilha que aponta os 
voos realizados e os supostos passageiros, requereu-se a expedição de 
ofício à Global Táxi Aéreo, a fim de que essa empresa forneça o arquivo 
digital em comento, para posterior perícia a partir dos metadados, a fim 
de se averiguar a autenticidade dos documentos apresentados pelo 
delator. Contudo, a prova foi indeferida. 

 
Assim, os documentos aparentemente foram produzidos 

pela própria empresa para controle interno, sem qualquer caráter oficial.  
 
Mas há mais. 
 
De início, veja-se que o delator asseverou, em juízo, ter 

pedido para Ricardo Gobbeti, especificamente com relação ao ora 
defendente, não utilizar suas aeronaves – alegação que, curiosamente, não 
consta das alegações finais ministeriais –: 

 
 

“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Tá. O senhor 
mencionou que... Eu não entendi por que o senhor 
mencionou por que o seu avião não foi utilizado nessas 
horas de crédito que o senhor teria dado como 
pagamento. 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Já. Já expliquei 
ao senhor. Por uma questão de que o deputado Eduardo 
Cunha era e é uma pessoa extremamente conhecida, 
político destacado, e eu não tinha interesse e acredito que 
ele também não, eu como representante de empresas que 
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tinham negócios com a Petrobras, que ficasse aparente esse 
vínculo. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Entendi. Então, 
José Dirceu. Palocci, Lula e Dilma nunca usaram o avião 
do senhor? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – O Palocci 
nunca. O José Dirceu, já está mais do que reportado em 
vários depoimentos meus. E o Lula, fiquei sabendo que 
utilizou sim um avião nosso para ir à Brasília, sob 
responsabilidade da Global, sem nenhuma interferência. 
Até porque eu nunca... Eu conheço o presidente Lula de 
falar “bom dia”, “boa tarde”, em inaugurações de obras. Eu 
nunca tive uma reunião de trabalho com ele ou qualquer 
outra atividade em que permitisse uma vinculação dessa.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – E a Dilma? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Também não. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ela nunca usou o 
avião do senhor? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Não. Que eu 
saiba, nunca usou. Mas pode ter usado dentro desse critério 
dela ter afretado o avião da Global, e eu não estou sabendo. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Mas, então... É 
porque está contraditória a resposta do senhor: “Olha, sou 
empresário, o deputado é uma pessoa pública, então, não 
era bom nem para mim e nem para ele que ele utilizasse o 
meu avião”. Por outro lado, o senhor acabou de dizer que o 
José Dirceu, já é público, que utilizou. E tem uma matéria 
aqui onde diz que a Dilma utilizou. E o senhor afirmou que 
o Lula, posteriormente, o senhor ficou sabendo. Então, não 
havia uma orientação ao Ricardo para que pessoas públicas 
não utilizassem o... 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Não. Inclusive, 
o governador Alckmin foi talvez o que mais usou. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Entendi. 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Ele ia à Brasília 
e pedia com preferência que fosse a minha aeronave. Como 
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o presidente Lula foi acho que uma ou duas vezes à Brasília 
e utilizou.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ah, eles pediam 
como preferência? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – O governador 
Alckmin. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Alguma vez o 
senhor fez pagamento de vantagem indevida ou favores 
para essas pessoas? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – O senhor podia 
citar quem? 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Todas essas que 
nós mencionamos, não é? 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Não tem 
pertinência, não é, doutor. Eu acho que (00:15:38 – 
Inaudível). 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Eu acho que tem 
total pertinência, doutor. Até porque se ele está dizendo 
que pediu para que não utilizasse a aeronave dele 
porque o Eduardo Cunha era uma pessoa pública, ele 
era um empresário, ele não queria que levantasse a 
lebre. Na sequência, ele mesmo declara que alguém 
usou, José Dirceu, Lula, Dilma. 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Mas ele 
não está dizendo que ele, ele especialmente disse para essas 
pessoas utilizarem o avião. 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Doutor, eu 
queria... 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Em 
outros tempos, não é, doutor. 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Excelência, se 
o senhor me... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Mas se havia uma 
ordem dele dentro da empresa... 
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O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Então, 
objetivamente, o senhor disse, que no caso do 
deputado Eduardo Cunha, o senhor pediu para 
o Ricardo não utilizar os seus aviões? 
 
O Sr. Júlio Gerin de Almeida Camargo – Isso.” 

 
 
Veja-se, pois, o depoimento de Ricardo Gobbeti, que 

desmentiu o delator em Juízo: 
 

“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Mas então 
algumas dessas pessoas: José Dirceu, Palocci, Dilma, Lula, 
Alckmin ou qualquer outro político pedia expressamente a 
aeronave do Júlio? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Não. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Então o que o Júlio 
quis dizer que o Alckin só gostava de voar na aeronave 
dele? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Não sei, não sei por que 
ele falou isso. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Como que eram 
faturados os aviões quando políticos usavam? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Todas as faturas são feitas 
para o partido.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Para o partido... 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Ou para 
a Casa Militar no caso do governador, através de uma 
licitação que o senhor colocou. 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Sim, sim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Em algum 
momento o Júlio orientou para político nenhum usar o avião 
dele?  
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O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Não. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Ele não orientou 
assim: “O Alckmin não pode usar o meu avião.”  
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Não. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) “O 
Eduardo Cunha não pode usar o meu avião.”. 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Não. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) “A Dilma não pode 
usar o meu avião.” 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Não nunca orientou.” 

 
Vê-se, pois, contradição insuportável entre a palavra do 

delator e a de Ricardo Breim Gobetti.  
 
E não é só. Quando questionado acerca do controle de 

passageiros das aeronaves, bem como sobre suas relações com os IDs e as 
notas fiscais dos voos mencionados, a testemunha demonstrou, claramente, 
a ausência de controle efetivo do embarque dos passageiros.  

 
Em resumidas contas: (i) disse que haveria uma suposta 

obrigação de comunicação sobre os passageiros à Polícia Federal em Brasília 
e em São Paulo; (ii) que haveria, ainda, uma lista de passageiros, com 
chegagem a ser feita pelo próprio comandante: tanto a comunicação como 
a referida lista inexistem!96 Absolutamente não estão nos autos da ação 
penal.  

 
A defesa, como já dito, e até mesmo diante da inércia do 

titular da ação penal – a revelar, rogando as mais respeitosas vênias, desídia 
na devida apuração dos fatos – requereu prova nesse sentido, mas os pedidos 
foram indeferidos 

                                                            
96 Julio Camargo, em seu termo de colaboração complementar, datado de 18/04/2016, prestado perante a 
força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, asseverou, a respeito de seus voos: “Que no aeroporto de santos 
dumont havia registro dos passageiros que estavam no avião e no terminal da TAM não havia relação da 
passageiros, mas isso pode estar no Plano de voo da aeronave; que esses dados no Rio são colhidos pela 
Infraero e em São Paulo por Funcionários da TAM”. Inexiste a dita lista arquivada. 



   

377 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

 
De todo modo, veja-se a reprodução de alguns excertos 

dos depoimentos da referida testemunha: 
 

“O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Então, o senhor é o 
proprietário da aeronave e nós somos o operador. Então 
toda vez que você não tive usando para uso particular, eu 
posso fretar. Então, geralmente quando a gente freta pra 
terceiros, a gente vai pedir uma autorização do uso da 
aeronave, especificando o percurso, o valor... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Mas você 
especifica as pessoas? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - O cliente sim.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Os passageiros são 
especificados? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Sim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Então o senhor 
especifica os passageiros. O cliente que está alugando ou 
os passageiros? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - O cliente que está 
alugando. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Não os 
passageiros? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Não.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Um avião 
normalmente tem capacidade de quê? Pra 8 pessoas, 10 
pessoas? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Sim, de 4 a... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Aí o senhor 
especifica só quem... Por exemplo, quando é um broker o 
senhor comunica que é o broker então? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - O broker sim. 
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O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Ah, então o senhor 
avisou a empresa tal está alugando, tá. 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Antes de decolar, a gente 
pede a relação de passageiros com o RG pra gente poder 
saber que são os passageiros que estão embarcando. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Quem pega essa 
relação de passageiros com a RG? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Nós pedimos, a empresa. 
A Global é necessária ter a relação dos passageiros que 
vão embarcar.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Tá. Mas quem que 
pega, eu ia chegar a esse ponto, mas já que o senhor já 
adiantou, quem pega essa relação? O senhor tem um 
funcionário que pega essa relação? Ou é alguém do 
governo? O senhor tem que apresentar isso pro 
governo? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Algumas localidades 
a gente manda junto com... Acho que São Paulo e 
Brasília, a gente manda uma comunicação à Polícia 
Federal dos passageiros que estão embarcando. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Ótimo. Então, 
São Paulo, nós temos aqui um voo São Paulo 
/Congonhas/Salvador/Salvador/São José da Boa vista/São 
José da Boa Vista/Campinas/Guarulhos. Nós temos, o 
senhor falou que foram três voos aqui. Como no primeiro 
voo, slot, não pode nem chamar slot, porque slot é outra 
coisa. Esse primeiro grupo, nós temos então uma, duas, três, 
quatro. Sendo que dessas quatro, quatro viagens, quatro 
passando por alguma cidade daqui de São Paulo. O senhor 
fez a comunicação dos passageiros para a autoridade 
policial aqui? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - A empresa deve ter feito 
sim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Aí eu queria que o 
senhor explicasse melhor, porque nós vamos requerer 
a Sua Excelência que oficie à autoridade policial 
para poder nos esclarecer isso. Então quem é a pessoa, 
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não estamos falando aqui de São Paulo e 2014, muito tempo 
atrás, quem é a pessoa responsável por... Ela verifica pessoa 
por pessoa? Quem é essa pessoa responsável por...? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Então, quando a gente 
emite uma... Confirma o voo, antes da decolagem a 
gente precisa sabe quem está embarcando.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Certo. 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Caso aconteça alguma 
coisa a gente precisa... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Quem é essa 
pessoa? Aqui em Congonhas? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Em São Paulo, o pessoal 
que trabalha ou é o comandante da aeronave no 
momento do embarque... 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Como é que nós 
vamos fazer pra descobrir quem foi essa pessoa nesses 
voos? O senhor deve ter um controle disso, não é? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Sim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) O senhor se 
compromete depois a trazer em juízo aqui pelo seu 
advogado? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Sim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) O senhor pode 
trazer isso pra gente? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Sim, sim. Posso. 
(...) 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Então o senhor se 
comprometeu a fazer. O passageiro assina alguma coisa? 
Ou não? O comandante é que pega a identidade de todo 
mundo... 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - É. O comandante, a gente 
pega a relação dos passageiros e o comandante na 
hora do embarque ele dá uma checada, se não for 
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o nosso comandante teria que ser o pessoal da sala VIP no 
embarque.  
 
(...) 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Bom, então o 
senhor mencionou que não tinha um controle efetivo de 
passageiro. O passageiro que estava não assinava um 
documento, era possível alguém apresentar, o 
comandante pedia um documento, ou só pedia para 
alguém fazer uma lista. Como é que era isso?  
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - A gente recebe a lista de 
passageiros antes da decolagem e essa lista é conferida na 
hora do embarque. Deve ser conferida na hora do 
embarque. Através da identificação do passageiro com o 
comandante ou com o atendente nosso do voo.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) E o senhor não tem 
controle se isso é feito?  
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Eu não tenho. Eu teria 
que estar presente em todos os voos. E não estou presente. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) O senhor não 
tem controle objetivo que a pessoa assina dizendo 
que estou aqui, rubrica, põe na lista de... 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Não, não.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) O senhor não 
estranhou esse pedido feito, porque se ele nunca pedia pro 
senhor faturar especificamente com político. O senhor não 
estranhou esse pedido feito por ele não? Pra alugar pra 
Eduardo Cunha os aviões? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Se eu não estranhei? Não. 
Ele me comentou: “Estou autorizando a fatura.” Eu não 
tenho como estranhar isso.” 
 
(...) 
 
“O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Eu queria que ele 
esclarecesse qual o voo que se refere e se referir, porque os 
IDs batem aqui, se referir aos mesmos voos que ele nos 
esclareça se então foi... 
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O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Provavelmente nessa 
comunicação na hora do fechamento deve ter constado os 
IDs daqueles voos que foram correspondido com o pessoal 
da Extra Locação. Deve ter o rastreamento desses IDs com 
esses voos.  
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Isso. Vamos pegar 
por exemplo, o voo, o ID... 
 
O Sr. Paulo Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Pega 
esse aqui, doutor, me chamou a atenção esse aqui, por isso 
vou insistir. Essa nota aqui. O senhor pode me dizer, 
pela nota o senhor não tem como informar 
quem são os passageiros, pra onde ele voou? 
 
O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Não.” 
 

Como se vê, a referida testemunha revelou elementos 
idôneos à prova sobre quem teria embarcado nos referidos vôos. É manifesta 
a ausência de provas, Excelência.  

 
Ainda assim, convém repisar: a defesa chegou a pedir, na 

fase do art. 402 do CPP, a expedição de ofício à Polícia Federal, justamente 
para provar que o ora defendente não embarcou em quaisquer voos pagos 
por Julio Camargo. Contudo, a prova foi indeferida. 

 
De todo modo, o ora defendente se manifestou sobre os 

fantasiosos vôos e esclareceu os fatos. Veja-se excerto de seu interrogatório: 
 

“Juiz Federal: - O senhor utilizou já, vamos dizer assim, 
serviços de táxi aéreo providenciados pelo Senhor Júlio 
Camargo? 
 
Eduardo Cunha: - Não. Eu... 
 
Juiz Federal: - É uma afirmação dele nesse sentido? 
 
Eduardo Cunha: - É uma afirmação dele nesse sentido, 
afirmação dele está dentro de um contexto, se o senhor 
quiser todos os contextos dele nós podemos falar, mas esse 
contexto dele primeiro lugar, essa reunião 2014 não houve, 
em segundo lugar ele diz que em 2014 ele fez um acerto em 
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uma suposta diferença comigo. E dentro dessa suposta 
diferença que ele diz em 2014 ele fala que entre a forma que 
foi feito o pagamento dessa suposta diferença seriam horas 
de voos, doação a igreja e um valor em espécie. O valor em 
espécie ele não diz o montante nem como foi entregue. E a 
doação na igreja foi dois anos antes da data da reunião, 
então em 2014 no depoimento está muito claro, ele diz que 
a doação a igreja foi uma correção do valor de um fato dois 
anos antes. Tem uma inconsistência do depoimento dele. 
Com relação as horas de voos, tem muitas contradições 
entre o que ele fala, entre o que o Baiano fala, entre quem 
inclusive depôs aqui da Global o Senhor Ricardo Gorbete. 
Primeiro lugar Senhor Júlio Camargo diz que fez um acordo 
de ceder hora de voos, ele falou um valor diferente do que 
o Baiano fala, ele fala 300 mil reais e o Senhor Baiano fala 
500 mil reais. Em segundo lugar, se entregou notas fiscais 
que foram trocadas depois porque elas não se consumaram, 
na audiência acabou gerando um tumulto, inclusive na 
audiência em que ele depôs por isso, foi dado prazo à 
Global para apresentar as notas que foram substituídas. 
Segundo, a planilha que ele apresentou foi confeccionada a 
pedido dele pela Global em modelo (inaudível) posterior, 
só tem dados que são preenchidos por eles mesmos, não tem 
comprovação que eu embarquei em nenhum desses voos, 
não há uma comprovação que eu embarquei em nenhum 
desses voos. Inclusive, estamos pedindo oficiando pelo 
nosso 402, que ele disse que tem que oficiar a Polícia 
Federal, tem que oficiar a Infraero, que traga esses ofícios. 
Em segundo lugar tem um voo que ele atribui, teria sido 
voado pelo sr. Lúcio Funaro e sua esposa. O Senhor Lúcio 
Funaro era cliente da Global, o Senhor Lúcio Funaro foi 
quem me apresento o dono da Global que era o Senhor 
Henrique Constantino, família da Gol. Em terceiro lugar o 
Senhor Lúcio Funaro manda um e-mail, que nós temos a 
cópia aqui e está no processo, pedindo, dizendo que teve um 
equívoco no faturamento desse voo que tinha que mandar 
esse faturamento para ele, então eu não tenho nada... Pelo 
contrário, eu voei e tem a acusação disso em outras 
situações, eu voei cedido pelo Senhor Lúcio Funaro, jamais 
o Senhor Luiz Funaro voou cedido por mim, isso não tem o 
menor cabimento. Agora, eu voei em taxi aéreo fretado, 
voei pela Global, inclusive tem um voo que ele atribuiu, 
Senhor Júlio Camargo, que foi o único voo desses 
atribuídos que fui eu que voei, que foi do dia 26 de 
outubro de 2014 e não está a fatura não foi feita em 
nome da empresa Júlio Camargo e sim na empresa 
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intermediária que é a Extra. Então esse voo eu voei 
e meu nome não está na lista do passageiro, por que 
eu tenho certeza, eu provo que eu voei nesse dia, 
porque era o dia do segundo turno da eleição de 
2014, eu tinha ido fazer o programa da Bandeirante 
ao vivo e saí de lá para Brasília e eu tenho a prova 
de quem me levou para embarcar no avião, quem 
me buscou em Brasília, eu fretei o avião que eu 
precisava ir para Brasília e não sabia a hora que ia 
acabar. Tanto que o avião ia se deslocar, se passasse a hora 
de 11:00 tinha que ir para Guarulhos. Então esse voo eu 
fretei e eu paguei, então não há... E está na lista como voo 
do Senhor Júlio Camargo. 
 
Juiz Federal: - O senhor acabou provavelmente 
respondendo, mas só para então deixar claro, que é uma 
pergunta direta. Então o senhor nunca utilizou serviço de 
táxi aéreo e pago... 
 
Eduardo Cunha: - Pago pelo Senhor Júlio Camargo 
nunca. 
 
Juiz Federal: - Essa companhia Global Táxi Aéreo o 
senhor confirma que fez alguns voos nela? 
 
Eduardo Cunha: - Eu, às vezes... A Global é uma empresa 
muito grande, então às vezes tinha serviço de recepção da 
Global, que eu não sei se exatamente o voo era da Global. 
Aconteceu muitas vezes de eu embarcar e chegar na Global, 
porém não necessariamente que o voo era da Global. Quem 
fretava meus voos, todos era essa Empresa Extra. Eu tenho 
vários voos feitos que estão... 
 
Juiz Federal: - Extra locação? 
 
Eduardo Cunha:- É. Eu tenho vários voos feitos por ela, 
questão da prestação de contas da minha campanha eleitoral 
de 2014, isso foi na prestação de contas do PMDB nacional, 
inclusive na minha campanha para presidente da câmara eu 
devo ter tido mais de um milhão de reais de voos, feitos com 
a Extra, colocados na prestação de contas do PMDB. Então 
isso tudo está lá documentado, mas vários, não são muito, 
mais sim são vários. Então eu tinha uma relação... E essa 
Extra me foi apresentada pelo Senhor Lúcio Funaro, era a 
empresa que trabalhava para ele. Então toda confusão que 
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pode haver com o Senhor Lúcio Funaro eu fui apresentado 
pela empresa por ele, então eu não tenho razão de ter 
nenhuma responsabilidade sobre o voo dele e os meus voos 
que foram pagos por mim estão faturados, eu 
eventualmente posso ter voado de voo com terceiros, 
eventualmente voei, voos cedidos por terceiros que foram 
basicamente o que o Senhor Lúcio Funaro voou, mas jamais 
o Senhor Júlio Camargo. E, além disso, o Senhor Júlio 
Camargo no depoimento dele, ele diz o seguinte, “que 
quando me cedeu crédito de vôo” ele disse “que não podia 
usar os aviões dele”, tinham dois aviões locados lá. O 
Senhor Ricardo Gorbete, diretor da Global, quando depôs 
disse que não teve essa instrução do Senhor Júlio Camargo 
para poder restringir o uso do avião dele. Segundo lugar, ele 
diz... Aí confrontado o Senhor Júlio Camargo que “vários 
políticos voaram no avião dele, inclusive Dilma Rousseff, 
Geraldo Alkmin, vários outros, Zé Dirceu, Palocci”, vários 
voaram no avião dele, ele disse que ele “não tinha esse 
controle porque a Global locava”. E o Senhor Ricardo 
Gorbete da Global quando depôs, disse que “toda locação 
que ele fazia dos aviões dele pedia autorização antes”, ou 
seja, Senhor Júlio Camargo se contradiz e mente em muitos 
detalhes que nós vamos querer confrontar esses detalhes 
dele.” 

 
Em suma: inexiste qualquer prova de que o ora 

defendente embarcou nos referidos voos.  
 
Não é despiciendo salientar, noutro giro, a estranheza de 

se relacionar os voos supostamente feitos por Lucio Funaro ao ora 
defendente e à delação e aos supostos pagamentos de Julio Camargo. 

 
É que, causando perplexidade, consta que um dos voos 

teria sido fretado para Lucio Funaro e sua esposa (Raquel Pitta). Não há 
razão lógica ou jurídica para se atribuir ao ora defendente. A própria 
testemunha Ricardo Gobetti asseverou que Lucio Funaro era “cliente da 
global”97, que utilizava bastante os serviços prestados com a utilização de 
                                                            
97 O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) O Funaro, ele é cliente da Global? Lúcio Bolonha Funaro? O Sr. 
Ricardo Breim Gobbetti - Já voou.  O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Já? De que forma que era o 
fretamento de voos pra ele? O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Ele fazia a solicitação e ... O Sr. Ticiano 
Figueiredo (Advogado) Direto ou o quê? O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Algumas vezes direto, algumas 
vezes através de broker. O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Qual que ele utilizava? O Sr. Ricardo 
Breim Gobbetti - Bom, assim, acho que esse voo, primeiro esse voo foi através da Neide. O Sr. Paulo 
Marcos de Farias (Juiz Instrutor) – Não, mas os outros? O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Através da 
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brokers inclusive. A esse respeito, a defesa junta documentação oriunda da 
cognominada Operação “Cui Bono”. 

 
Em suma, Excelência: (i) não há prova alguma de que o 

ora defendente embarcou nos referidos voos; (ii) o mencionado voo do dia 
03.09.2014 apresenta hipótese absurda e irreal, contestada por documento 
comprobatório apresentado pela defesa, pelo que cai por terra toda a 
mencionada “planilha”; (iii) o único voo que o defendente de fato embarcou 
não está descrito na denúncia, foi o do dia 26.10.2014, no valor de R$ 
31.740,00 (trinta e um mil e setecentos e quarenta reais), referente a uma 
viagem com trajeto de São Paulo Congonhas para Brasília para São 
Paulo/Congonhas98, não consta o nome do defendente em absolutamente 
nada e, de todo modo, foi faturado em nome da extra locação de aeronaves, 
e não pela Piemonte; (iv) Julio Camargo e Ricardo Gobetti entram em franca 
contradição sobre a própria determinação para utilização das aeronaves; (v) 
não se produziu uma única prova a comprovar o embarque de quem quer que 
seja nas aeronaves: não há lista enviada à Polícia federal e à Infraero, 
tampouco lista assinada pelos passageiros. 

 
C – CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE TODA A PROVA 
CONSTANTE NOS AUTOS.  GRAU DE CREDIBILIDADE DO 
DISCURSO X TEORIA DOS INDÍCIOS: O RECONHECIMENTO 
DO FRACASSO PROBATÓRIO PELO MPF. 
 

Conforme sinteticamente exposto alhures, o órgão 
ministerial tenta conjugar a teoria dos indícios com falta de provas e de 
elementos de corroboração – ora por inércia probatória e descumprimento de 
seu ônus, ora pela fragilidade das hipóteses criadas pelos delatores, quase 
que “incorroboráveis” –, narrando supostos fatos de maneira retórica: os 
mais débeis elementos são narrados como prova das mais acachapantes – 
ainda que se projetem na mais longínqua ponta da relação indício x fato 
indireto.  

 

                                                            
secretária dele, através da coordenação. O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) Mas o senhor não sabe 
dizer se ele utilizava... O Sr. Ricardo Breim Gobbetti - Outros  brokers, eu não sei, não.  O Sr. Ticiano 
Figueiredo (Advogado) Ele fazia mais diretamente, mais com brokers? Como é que era isso? O Sr. 
Ricardo Breim Gobbetti - Mais solicitação através da secretária também. Se usava outros brokers eu não 
sei.” 
98 Aliás, o referido voo foi mencionado pela defesa de Luis Ricardo Gobbeti, às fls 3767-3768.  



   

386 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

Foi essa a razão, aliás, de a defesa ter escolhido destruir e 
pontuar, ponto a ponto – a redundância é proposital –, as alegações finais 
ministeriais: a demonstrar que o discurso do Ministério Público Federal se 
situa na modalidade retórica.  

 
Assim, e enquanto pressuposto que de há muito opera e 

articula as modalidades do discurso e sua subdivisão quanto aos níveis de 
credibilidade e certeza, a defesa pede vênia para reproduzir o seguinte 
excerto da obra “Aristóteles em nova perspectiva”:  

 
“As quatro modalidades de discurso caracterizam-se por 
seus respectivos níveis de credibilidade: 
 

(a) O discurso poético versa sobre o possível 
(δυνατος,23 dínatos), dirigindo- se sobretudo à imaginação, 
que capta aquilo que ela mesma presume (εικαστικος, 
eikástikos, “presumível”; εικασια, eikasia, “imagem”, 
“representação”). 
 

(b) O discurso retórico tem por objeto o verossímil 
(πιθανος, pithános) e por meta a produção de uma crença 
firme (πιστiota;ς, pístis) que supõe, para além da mera 
presunção imaginativa, a anuência da vontade; e o 
homem influencia a vontade de um outro homem por meio 
da persuasão (πειθο peitho), que é uma ação psicológica 
fundada nas crenças comuns. Se a poesia tinha como 
resultado uma impressão, o discurso retórico deve produzir 
uma decisão, mostrando que ela é a mais adequada ou 
conveniente dentro de um determinado quadro de crenças 
admitidas. 
 

(c) O discurso dialético já não se limita a sugerir ou 
impor uma crença, mas submete as crenças à prova, 
mediante ensaios e tentativas de traspassá-las por objeções. 
É o pensamento que vai e vem, por vias transversas, 
buscando a verdade entre os erros e o erro entre as verdades 
(δια, diá = “através de” e indica também duplicidade, 
divisão). Por isto a dialética é também chamada peirástica, 
da raiz peirá (πειρα = “prova”, “experiência”, de onde vêm 
πειρασμος, peirasmos, “tentação”, e as nossas palavras 
empiria, empirismo, experiência etc., mas também, através 
de πειρατες, peirates, “pirata”: o símbolo mesmo da vida 
aventureira, da viagem sem rumo predeterminado). O 
discurso dialético mede enfim, por ensaios e erros, a 
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probabilidade maior ou menor de uma crença ou tese, não 
segundo sua mera concordância com as crenças comuns, 
mas segundo as exigências superiores da racionalidade e da 
informação acurada. 
 

(d) O discurso lógico ou analítico, finalmente, partindo 
sempre de premissas admitidas como indiscutivelmente 
certas, chega, pelo encadeamento silogístico, à 
demonstração certa (αποδειξις, apodêixis, “prova 
indestrutível”) da veracidade das conclusões. 
 
É visível que há aí uma escala de credibilidade crescente: 
do possível subimos ao verossímil, deste para o provável e 
finalmente para o certo ou verdadeiro. As palavras mesmas 
usadas por Aristóteles para caracterizar os objetivos de cada 
discurso evidenciam essa gradação: há, port discursos, 
menos uma diferença de natureza que de grau..”99 

 
De fato, ao se cotejar a imputação em desfavor do ora 

defendente, vê-se que o Ministério Público Federal erige seu discurso, de 
maneira indisfarçável, ao nível da retórica. 

 
O órgão ministerial gasta 7 (sete) páginas de suas 

alegações finais pedindo ao Juízo que flexibilize os standards probatórios,  

                                                            
99 CARVALHO, Olavo de. Aristóteles em nova Perspectiva: Introdução à Teoria dos Quatro 
Discursos. Campinas: Sâo Paulo. Vide Editorial, 2013. p. 20. A explicar a noção escalar dos discursos, o 
autor sintetiza: “Possibilidade, verossimilhança, probabilidade razoável e certeza apodíctica são, pois, os 
conceitos-chave sobre os quais se erguem as quatro ciências respectivas: a Poética estuda os meios pelos 
quais o discurso poético abre à imaginação o reino do possível; a Retórica, os meios pelos quais o discurso 
retórico induz a vontade do ouvinte a admitir uma crença; a Dialética, aqueles pelos quais o discurso 
dialético averigua a razoabilidade das crenças admitidas, e, finalmente, a Lógica ou Analítica estuda os 
meios da demonstração apodíctica, ou certeza científica. Ora, aí os quatro conceitos básicos são relativos 
uns aos outros: não se concebe o verossímil fora do possível, nem este sem confronto com o razoável, e 
assim por diante. A conseqüência disto é tão óbvia que chega a ser espantoso que quase ninguém a tenha 
percebido: as quatro ciências são inseparáveis; tomadas isoladamente, não fazem nenhum sentido. O que 
as define e diferencia não são quatro conjuntos isoláveis de caracteres formais, porém quatro possíveis 
atitudes humanas ante o discurso, quatro motivos humanos para falar e ouvir: o homem discursa para abrir 
a imaginação à imensidade do possível, para tomar alguma resolução prática, para examinar criticamente a 
base das crenças que fundamentam suas resoluções, ou para explorar as conseqüências e prolongamentos 
de juízos já admitidos como absolutamente verdadeiros, construindo com eles o edifício do saber científico. 
Um discurso é lógico ou dialético, poético ou retórico, não em si mesmo e por sua mera estrutura interna, 
mas pelo objetivo a que tende em seu conjunto, pelo propósito humano que visa a realizar. Daí que os quatro 
sejam distinguíveis, mas não isoláveis: cada um deles só é o que é quando considerado no contexto da 
cultura, como expressão de intuitos humanos. A idéia moderna de delimitar uma linguagem “poética em  
si”  ou “lógica em si” pareceria aos olhos de Aristóteles uma substancialização absurda, pior ainda: uma 
coisificação alienante. Ele ainda não estava contaminado pela esquizofrenia que hoje se tornou o estado 
normal da cultura”. 
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bem assim requerendo que o destinatário da prova considere que os 
“chamados delitos de poder” são “crimes de difícil prova”. Em seguida, pede 
uma espécie de diferente de medida adequada do ônus da acusação. 

 
Após, o órgão ministerial se perde em citações cada vez 

mais inócuas sobre o valor probatório dos indícios, ora para a demonstração 
do “dolo”, ora alegando que, segundo o direito norteamericano, por exemplo, 
a diferença entre prova direta e prova indireta seria, apenas, “preconceito”. 

 
Estranhamente, o MPF menciona o direito comparado, 

asseverando, por exemplo, que o Tribunal Supremo Espanhol, no ano de 
2006, em 1.626 sentenças, abordado “de alguma forma a prova indiciária”.  

 
A estranheza apontada pela defesa tem um único 

fundamento: nosso ordenamento jurídico jamais rechaçou a prova indiciária 
– que não é algo raro ou incomum na formação do livre convencimento 
motivado. O indício, notadamente em sua acepção de prova indireta, tem 
previsão legal, ora: 

 
“Art. 239.  Considera-se indício a circunstância conhecida 
e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por 
indução, concluir-se a existência de outra ou outras 
circunstâncias.” 

 
Contudo, é evidente que em nosso ordenamento jurídico 

não se admite que um indício fundamente um decreto condenatório. De 
modo algum. A prova indiciária, conforme leciona Renato Brasileiro de 
Lima, está sujeita a algumas exigências: 

 
“a) os indícios devem ser plurais (somente 
excepcionalmente um único indício será suficiente, 
desde que esteja revestido de um potencial 
incriminador singular); 
 
b) devem estar estreitamente relacionados entre si 
 
c) Devem ser concomitantes, ou seja, univocamente 
incriminadores – não valem as meras conjecturas ou 
suspeitas, pois não é possível construir certezas sobre 
simples probabilidades; 
d) Existência de razões dedutivas – entre os indícios 
provados e os fatos que se inferem destes deve existir 
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um enlace preciso, direto, coerente, lógico e racional 
segundo as regras do critério humano”100 

 
Noutro giro, há que esclarecer que o indício é resultado 

de um meio de prova. Assim, conforme leciona a melhor doutrina, o “que 
pode ser provado é o fato indicativo (p. ex.: uma testemunha que viu o 
acusado com uma faca suja de sangue e a vítima esfaqueada aos seus pés). 
O indício é o fato certo que está na base da inferência da presunção. Em 
outras palavras, o indício é o ponto de partida da presunção. Ou, visto pelo 
outro lado, a presunção é um juízo fundado sobre um indício.”101 
 

Ocorre, Excelência, que, para que a dita “prova 
indiciária” possa ter valor, é necessário que o fato indiciário esteja 
plenamente provado, sendo conhecido e induvidoso.102 

 
Neste caso, contudo, o órgão ministerial não conseguiu 

provar (nem mesmo) os que os delatores disseram. Não há certeza alguma 
sobre os fatos indiretos. Pela clareza, a defesa reproduz novamente a seguinte 
tabela para, do modo mais honesto possível, demonstrar a absoluta ausência 
de provas (ainda que indiciárias!!) dos fatos narrados pelo Parquet: 

 
Fato narrado. Imputação e elementos: 

há provas diretas ou 
indiretas? 

Juízo probatório possível 

1. Da fantasiosa prévia 
relação entre o ora 
defendente e FERNANDO 
SOARES. O ora 
defendente, segundo o 
MPF103, teria sido 

O próprio delator desmente 
o Ministério Público 
Federal. Em resposta às 
perguntas da defesa, em 
Juízo, Fernando Baiano 
esclareceu o contrário – 

Não há prova (direta ou 
indireta) ou indício algum. 
Fato falso.  

                                                            
100 BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de processo penal. 7. Ed. Salvador: Juspodvm, 2019. págs. 
614-615. 
101 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis Moura. A prova por indícios no processo penal. 
Reimpressão. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. 
102 Nesse sentido: BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 5. Ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017. p. 498. O autor complementa da seguinte forma: “(...) uma vez provado o fato indicante, 
deve-se analisar a natureza da regra utilizada como fundamento do raciocínio inferencial. “Se a inferência 
tiver por base uma regra da experiência (por exemplo, quem é encontrado com a cosia roubada é o autor do 
roubo), a conclusão extraída do indício será apenas provável, mas nunca uma certeza. Por seu turno, se o 
indício estiver fundado em um princípio da razão (por exemplo, o princípio da contradição: nada pode ser 
e não ser ao mesmo tempo), a conclusão será uma ‘certeza’. Em suma é tanto mais forte o valor probatório 
do indício quanto mais forte for a relação entre o fato indicante e o fato indicado.” 
103 Afirmação constante à fl. 16 das alegações finais ministeriais: “Neste contexto, FERNANDO SOARES, 
que já conhecia o ex-deputado EDUARDO CUNHA desde 2009, quando foram apresentados no Rio de 
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apresentado como pessoa 
que “tinha negócios com a 
Petrobrás”. 

que ele é quem foi 
apresentado como pessoa 
que tinha negócios na 
Petrobrás.104 
 

2. Do fantasioso encontro 
entre o ora defendente e 
FERNANDO BAIANO, 
em 2010, em que teria 
havido o  oferecimento de 
vantagem indevida ao ora 
defendente. 

A delação de Fernando 
Baiano. Não há uma 
ÚNICA prova fornecida 
pelo delator a respeito de 
tal encontro; mais que isso: 
a respeito das próprias 
ações típicas, de 
oferecimento e vantagem 
indevida. Pior: o Ministério 
Público Federal não 
produziu um único 
elemento de prova a 
respeito de tal 
oferecimento. Inexiste um 
indício. 
 

Ante o tratamento jurídico 
dado à colaboração 
premiada, enquanto mero 
meio de obtenção de prova, 
não há como julgar o fato 
como ocorrido: não há, 
nem mesmo, um INDÍCIO 
de que tenha ocorrido. Fato 
não provado (nem sequer 
indiretamente!!!!). 

3. Do suposto primeiro 
encontro entre JÚLIO 
CAMARGO e 
FERNANDO SOARES, 
ocasião em que se teria 
utilizado o nome do 
requerente para cobrança 

O Parquet menciona as 
delações de FERNANDO 
SOARES e JULIO 
CAMARGO. Conforme já 
colocado pela defesa, a 
soma de delações – que não 
tem densidade probatória 
aumentada por serem 
repetidas em juízo – não 
serve a prova de fato 
algum; e ambos os 
delatores não juntaram um 
ÚNICO elemento de 
corroboração: das reuniões 
ou das cobranças. 
 

 
Ante o tratamento jurídico 
dado à colaboração 
premiada, enquanto mero 
meio de obtenção de prova, 
não há como julgar o fato 
como ocorrido: não há, 
nem mesmo, um INDÍCIO 
de que tenha ocorrido. Não 
se admite, ainda, o que a 
doutrina chama de mutual 
corroboration: soma de 
delações.  Fato não 
provado (nem sequer 
indiretamente). 

                                                            
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).” 
104 “O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – Qual foi a forma que o deputado Alexandre apresentou 
vocês? Chegou e falou assim: “Fernando, eu vou te apresentar o deputado Eduardo Cunha”. Qual a figura 
do Fernando Soares que foi apresentada ao deputado Eduardo Cunha à época? 
O Sr. Fernando Antonio Falcão Soares – O Alexandre Santos me apresentou como sendo uma pessoa 
amiga dele, dizendo que eu era uma pessoa que tinha negócios com empresas espanholas e tinha 
negócios com a Petrobras, nesse sentido.” 
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4. Da segunda fantasiosa 
reunião entre o ora 
defendente e FERNANDO 
BAIANO. 

A delação de Fernando 
Soares. Novamente, há 
apenas a palavra do delator 
– nem sequer corroborada 
por qualquer outra coisa de 
valor probatório menor. 
Para piorar, o MPF, 
novamente, quedou-se 
inerte quanto ao seu 
ônus: não produziu uma 
única prova. 
 

Fato não provado. Sem 
elemento de corroboração; 
sem indício ou prova 
indireta. 

 
5. Dos requerimentos de 
nºs 114 e 115. 

 
a) metadados dos arquivos 
em pdf./word., a apontar o 
ora defendente como 
“autor” dos documentos. 
 
Contraposição:  
 
(i) Alterar as propriedades 
de qualquer arquivo não 
exige nada mais do que 
clicar nas propriedades do 
arquivo e digitar o que 
quiser, até mesmo com 
alteração do campo da data 
de criação/modificação do 
arquivo. A defesa chega a 
desconhecer um método 
tão inseguro de se tentar 
provar a autoria de um 
arquivo. 
 
(ii) de acordo com a grande 
maioria dos parlamentares 
ouvidos durante a instrução 
processual, existem 
funcionários do gabinete de 
cada deputado, além de 
funcionários da liderança, 
disponíveis a qualquer 
parlamentar. Aliás, nesse 
campo específico, milita o 
MPF contra a realidade 
posta nos legislativos do 

 
Os requerimentos, 
absurdamente tidos pelo 
MPF como prova “acima 
de qualquer dúvida 
razoável (...)tanto da 
solicitação de vantagem 
indevida quanto da prática 
de ato de ofício maculado 
pela corrupção”, não 
provam nada. Todos os 
elementos que podiam 
ensejar alguma suspeita 
foram rebatidos pela 
defesa. Trata-se da mais 
grosseira ilação das 
alegações finais 
ministeriais. 
 
O fato não está provado – 
repita-se: nem sequer 
indiretamente! 
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Brasil inteiro. Ademais, há 
depoimento de assessora 
do depoente à época a 
desmentir a assertiva do 
Parquet. 
 
(iii) a defesa, em mera 
consulta ao site da Câmara 
dos Deputados, encontrou 
outro documento de autoria 
da Deputada Solange 
Almeida em que o ora 
defendente figura como 
autor no metadado dos 
arquivos. 
 
(iv) a defesa pediu prova 
específica, técnica e 
pericial a respeito da 
origem da geração do 
documento. Este ínclito 
juízo indeferiu. 
 
b) erro de digitação. 
 
A respeito da troca da letra 
“d” pela letra “g”, a defesa 
reproduziu o próprio 
depoimento da testemunha 
LUIZ ANTONIO SOUZA 
DA EIRA105, a revelar a 
absoluta imprestabilidade 

                                                            
105 “O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Aí caminhando agora para o fim, o senhor mencionou que 
viu, saiu e ficou incomodado com os fatos, depois foi como cidadão comum olhar na internet e viu que o 
requerimento estava com Solande. Com D? O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Com ‘d’.  
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - O senhor é um técnico, perdão, chamá-lo de técnico, perdão, o 
senhor com toda a sua formação que o senhor tem, graduação em informática, o D é longe do G no teclado? 
O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – É vizinho. O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira 
(Depoente) – Era exatamente isso que eu ia fazer a observação. É comum na Câmara dos Deputados que 
quando há algum erro exatamente no nome ao qual o deputado vai apor a assinatura, o deputado reclamar 
quando há algum erro. É comum. O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Esse erro, ela teria que ter visto 
quando foi feita a autenticação, é isso? O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Quando ela 
tivesse assinando o documento. O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Mas esse documento chegou a 
ser encaminhado à CFFC, não chegou? O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – Assinado por 
ela. O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) - Quer dizer, então ela viu lá, pode ser que ela não tenha visto 
o erro, mas ela assinou sobre o erro de digitação dela? O Sr. Luiz Antonio Souza da Eira (Depoente) – 
Assinou sim.” 
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de tal elemento: a corré de 
fato assinou o 
requerimento, e as letras 
“d” e “g” são vizinhas no 
teclado. 
 
c) arquivamento dos 
requerimentos e suposto 
desconhecimento acerca do 
objeto do requerimento. 
 
(i) A corré Solange 
Almeida assumiu como 
suplente, na Legislatura 
2011-2015, de 2 de março 
a 8 de novembro de 
2011(fl. 81 do apenso 
nº2)106. Rogando as mais 
respeitosas vênias, que 
“raio” de diligência seria 
tomada – nem previsão 
regimental há para isso –, 
sendo que a resposta ao 
requerimento 114 chegou 
em 9 de novembro de 
2011 (fl. 26); ao 
requerimento 115, em 24 
de novembro de 2011. 
Faltou pesquisa e leitura. 
 
Para piorar, os 
arquivamentos se deram 
quando a corré já exercia o 
cargo de Prefeita do 
município de Rio 
Bonito/RJ. 
 
Aliás, causa estranheza que 
o Deputado Sérgio Britto, 
que sustentou oralmente 
com relação ao referido 
projeto, não tenha sido 
denunciado.  
 

                                                            
106 https://www.camara.leg.br/deputados/141547/biografia  
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(ii) O Ministério Público 
Federal deveria ter se 
atentado ao depoimento do 
delator FERNANDO 
SOARES, que, 
categoricamente, 
asseverou que sabia de 
rumores107, na época, de 
irregularidades envolvendo 
JÚLIO CAMARGO – sem 
prejuízo de registrar que 
JÚLIO CAMARGO “tinha 
feito diversos negócios 
pelo MITSUI com a 
diretoria financeira da 
PETROBRÁS”. 
 
Como se não bastasse, é 
elementar que as denúncias 
de irregularidades surgem 
dos mais variados modos: 
jornalistas pedem a 
parlamentares a 
investigação de 
determinados fatos 
mediante requerimentos; 
após a investigação, 
publicam-se as matérias. À 
época – é necessário frisar 
– não existia a lei de acesso 
à informação, que entrou 
em vigor apenas no ano de 
2012. O sigilo da fonte é 
garantia constitucional. 
 
 
 
d) Demissão Luiz Antônio 
da Eira. 
 

                                                            
107 Segue reprodução do verbete rumor no Dicionário priberam: ruꞏmor |ô| substantivo masculino 
1. Ruído surdo e confuso.2. [Figurado]  Murmúrio geral proveniente de indignação ou de descontentam
ento. 3. Ruído confuso de muitas vozes. 4. Fama, notícia "rumores", in Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://dicionario.priberam.org/rumores [consultado em 22-02-2019]. 
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O Sr. Luiz Eira, 
testemunha da acusação, 
afirmou categoricamente 
que havia negado a cessão 
de um funcionário a uma 
outra área da Câmara ao 
argumento de falta de 
pessoal, bem como 
autorizado, 
contraditoriamente, 
funcionários a trabalharem 
em carga horária menor do 
que o estipulado em 
concurso, a saber, 8 (oito) 
horas diárias. 
 
A exoneração do Sr. Luiz 
Eira ocorreu por motivos 
estritamente técnicos. 
Nesse sentido, aliás, o 
depoimento do Deputado 
Federal Marcelo de Aro 
Ferreira. 
 
A defesa registra, aliás, 
que requereu a oitiva do 
servidor Salmito, que 
seria um servidor que não 
havia sido cedido por 
Luiz Antônio da Eira, o 
que foi indeferido por 
este ínclito Juízo. 
 
 

6. Da relação do ora 
defendente com a corré 
Solange Almeida.  

Elementos oriundos da 
ação cautelar 4044/DF. 
Pesquisas na internet. Os 
elementos são irrelevantes. 

Que problema há: o ora 
defendente e a corré se 
apoiavam politicamente, 
enquanto candidatos do 
mesmo partido e no mesmo 
estado.  
 

7. Do suposto encontro 
entre Paulo Roberto Costa 
e Julio Camargo. 

Há apenas os depoimentos 
dos dois delatores. Inexiste 
algum elemento de 
corroboração e o 
Ministério Público Federal 

Fato não provado ante a 
inexistência de um 
elemento de corroboração 
sobre tal encontro.  
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não produziu prova nesse 
sentido. 
 

 
8. Do suposto encontro 
entre JULIO CAMARGO e 
EDISON LOBAO. 

 
Há depoimentos e 
elementos de prova da 
presença de ambos no Rio 
de Janeiro no dia 31 de 
agosto de 2011.  
 
Não há, contudo, prova do 
encontro em si e da 
tratativa, que se afigura 
inverossímil: 
 
(i) o então Ministro Edson 
Lobão teria de ter saído da 
reunião imediatamente 
após o horário previsto 
para seu término, não ter 
nem cumprimentado ou 
perdido alguns minutos 
conversando com alguém – 
em horário que o trânsito, 
como é cediço, está em 
pico, em plena quarta-feira 
(31.08.2018) 
 
(ii) não há um único 
registro de que Edison 
Lobão voltou do Rio de 
Janeiro por volta das 20h. 
 
(iii) não há, finalmente, 
qualquer elemento que 
demonstre que Edison 
Lobão esteve presente no 
local do encontro, naquele 
horário; 
 
(iv) o próprio Edison 
Lobão, inquirido em Juízo 
como testemunha 
compromissada, desmentiu 
a versão dada pelo 
colaborador – e não apenas 

 
Fato não provado. Além de 
a testemunha 
compromissada refutar a 
fantasiosa versão dos 
delatores, é fato que 
existem elementos que 
tornam inverossímil a 
versão acusatória.  
 
Com relação à fantasiosa 
ligação telefônica entre o 
ora defendente, registre-se 
que a defesa pediu a quebra 
de sigilo telefônico de 
todos para encerrar o 
assunto de uma vez por 
todas. O pedido, contudo, 
foi indeferido. 
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disse não ter “lembrança”, 
como narra, falsamente, o 
órgão ministerial. 
 

9. Da segunda suposta 
reunião entre FERNANDO 
SOARES e JULIO 
CAMARGO. 

Depoimentos de Fernando 
Soares e Julio Camargo. 
Inexistência de elemento 
de corroboração. Sem 
registro em ERB’s; sem 
registro de entrada em 
prédios; sem gravações; 
sem troca prévia de 
mensagens ou ligações. 
Nada: e o MPF nem sequer 
tentou produzir alguma 
prova. 
 

Fato absolutamente não 
provado. 

10. Do fantasioso encontro 
entre o ora defendente, 
FERNANDO BAIANO e 
JULIO CAMARGO. 

 
i) ligações feitas por 
FERNANDO SOARES a 
SERGIO WAYNE, dono 
do local onde teria 
acontecido a reunião; (ii) 
depoimento de SÉRGIO 
ROBERTO WEYNE, 
asseverando que “realizava 
empréstimos habituais da 
referida sala comercial para 
FERNANDO SOARES”; 
(iii) registro de entrada de 
veículo de propriedade das 
empresas de FERNANDO 
SOARES no edifício; (iv) 
quebra de sigilo telefônico 
de FERNANDO SOARES, 
em que a captação da 
Estação Rádio Base teria 
comprovado que ele estaria 
no local; (v) depoimento do 
motorista de JULIO 
CAMARGO, asseverando 
que JULIO CAMARGO 
foi ao referido local. 
 

Há diligências no sentido 
de comprovar um encontro 
entre FERNANDO 
SOARES e JULIO 
CAMARGO. 
 
Inexiste, contudo, qualquer 
elemento que indique a 
presença do ora defendente 
no referido encontro, à 
exceção de duas delações. 
Se não há prova nem 
sequer da presença do ora 
defendente na referida 
reunião, muito menos 
haveria da fantasiosa 
solicitação de vantagem 
indevida. Pelo contrário: 
a ERB demonstra que o 
ora defendente não estava 
lá! 
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Há, pois, elementos 
relativos  Julio Camargo e 
Fernando Soares.  
 
O problema é o seguinte: 
com relação ao ora 
defendente, nada. Mais 
que isso: houve quebra de 
sigilo telefônico do ora 
defendente: as ERBs não 
localizaram o ora 
defendente no mesmo 
local. O que a ERB 
aponta, noutro giro, no 
dia 18 de setembro de 
2011, é que o defendente 
estava na Rua das 
Américas, 5777, na Barra 
da Tijuca, CEP 22793080 
(doc. anexo). 
 
Para escancarar ainda mais 
a mentirosa e combinada 
versão dos delatores, a 
defesa requereu a oitiva 
dos chefes de segurança de 
sua equipe à época do 
suposto fato narrado pelos 
delatores (evento nº 317), o 
que, na ótica da defesa, foi 
indeferido de maneira 
equivocada por este ínclito 
Juízo. 
  

11. Do fantasioso contato 
entre o ora defendente e 
Fernando Soares: a 
inexistência de qualquer 
prova de 
solicitação/oferecimento 
de vantagem indevida a ser 
entregue no Edifício De 
Paoli. 

Inexiste prova de que o ora 
defendente tenha feito 
qualquer uma das 
solicitações de entrega no 
escritório localizado no 
referido Edifício De Paoli. 
Ao revés, o órgão 
ministerial nem sequer 
chegou a tentar provar 
tais fatos: não há um 
único registro telefônico, 
um depoimento, uma 

Não há um único indício 
com base no qual se possa 
deduzir a prova do referido 
encontro e, com efeito, do 
fantasioso ajuste de 
vantagem indevida. 
 
A acusação não se dignou a 
requerer provas. 
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filmagem, absolutamente 
nada. 
 
O MPF, de forma 
absolutamente equivocada, 
erigiu mensagens 
supostamente trocadas 
entre o ora defendente e 
Fernando Baiano como a 
mais acachapante das 
provas. A defesa se limitou 
a impugnar frontalmente a 
argumentação ministerial: 
juntou contraprova, 
revelando que as 
mensagens podem se 
referir a doações eleitorais 
oficiais, na linha do que 
afirmado pelo defendente 
em seu interrogatório 
inclusive. 

 
12. Da fantasiosa lavagem 
de capitais relativa à 
doação para igreja 
Assembleia de Deus 
 

 
Com relação à tal 
imputação, o MPF: (i) 
haveria notória 
“vinculação de 
EDUARDO CUNHA com 
a IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS”, 
sendo fato conhecido que o 
defendente era “integrante 
da bancada evangélica de 
deputados da Câmara” e 
que, aliás, teria 
comemorado sua eleição 
para Presidente da Câmara 
dos Deputados na Sede da 
referida igreja em 
MADUREIRA; (ii) que 
não há “motivos lógicos” 
para Julio Camargo, na 
condição de católico, 
realizar doações para igreja 
ASSEMBLEIA DE DEUS. 
 

 
Inexiste um único 
elemento, logica e 
temporalmente 
estabelecido, que, 
devidamente provado, 
demonstre que o ora 
defendente é o responsável 
pelas referidas doações. Ao 
revés: a prova testemunhal 
desmentiu a hipótese 
acusatória. O órgão 
ministerial não seguiu o 
caminho do direito e a 
defesa, ao revés, chegou a 
pedir a quebra de sigilo da 
referida instituição 
religiosa – o que restou 
indeferido. 
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Conforme exposto pela 
defesa no tópico “b.13”, o 
órgão ministerial não se 
dignou nem a conferir as 
datas. 
 
Para além de qualquer 
elemento que vincule o ora 
defendente a tais doações, é 
certo que a prova 
testemunhal destruiu a 
hipótese acusatória. O 
Pastor Samuel Ferreira 
(depoimento evento 165), 
então presidente da maior 
igreja evangélica do país, 
asseverou, 
categoricamente, que não 
há qualquer participação do 
ora defendente nas 
refeiridas doações. Mais 
que isso: A própria 
testemunha asseverou ser 
comum doações oriundas 
de devotos de outras 
religiões, em especial 
católicos. 
 
Em suma: (i) Samuel 
Ferreira negou qualquer 
doação através do ora 
defenden; (ii) Julio 
Camargo asseverou que foi 
Fernando Soares quem lhe 
pediu a doação, e não o ora 
defendente; (iii) a doação 
teria ocorrido em 2012, 
dizendo respeito a um 
acordo firmado 2 anos 
depois (!), em 2014; (iv) o 
órgão ministerial nem 
sequer tentou fazer prova 
do caminho do dinheiro, 
deixando de requerer, por 
exemplo, a quebra de sigilo 
das contas da igreja pra 



   

401 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

verificar o fantasioso e 
mentiroso repasse ao ora 
defendent 
 

13. Da suposta reunião 
entre o ora defendente e 
Julio Camargo, ocasião em 
que teria sido feita a 
promessa de pagamento 
por parte do delator. 
 

Inicialmente, haveria uma 
fantasiosa reunião entre o 
ora defendente Julio 
Camargo: na reunião teria 
havido a própria promessa 
de pagamento de vantagem 
indevida. A respeito de tal 
reunião, não menciona um 
ÚNICO elemento de prova, 
nem referencia qualquer 
documento dos autos. Da 
marcação da fantasiosa 
reunião à sua realização: 
não há um único elemento 
de corroboração. 
Absolutamente nada. 
Pasme Vossa Excelência: o 
órgão ministerial 
simplesmente lançou um 
parágrafo no meio de 
suas alegações finais 
sobre a promessa de 
pagamento de vantagem 
indevida e não menciona 
nada. E não é só. O delator 
chegou a prometer que 
faria prova da dita reunião. 
 
Incrível que não haja: (i) 
registro de entrada e saída 
no referido prédio à 
Avenida Magalhães de 
Castro em São Paulo; (ii) 
ERB’s que possam 
atestar a presença das 
pessoas que teriam se 
reunido; (iii) testemunhas 
oculares ou (iv) qualquer 
outro tipo de elemento 
que corrobore a 
existência do fantasioso 

Impossível atestar, com 
base em qualquer elemento 
concreto, que a referida 
reunião existiu. Não há 
nem mesmo um único 
indício de que a referida 
reunião ocorreu. 
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encontro. Não há data, não 
nada.  
 

14. Do fantasioso 
pagamento de afretamentos 
de táxi-aéreo em benefício 
do ora defendente. 

(i) o órgão ministerial 
juntou uma tabela 
elaborada a pedido de Julio 
Camargo. 
 
A defesa, por outro lado, 
juntou contraprova, a 
demonstrar que a referida 
tabela não prova nada: ora 
defendente estava presente 
na Câmara dos Deputados 
no dia 03.09.2014, às 
10:14. A presença do ora 
defendente foi visualmente 
atestada por servidor da 
Câmara dos Deputados. 
Para a confirmação da 
hipótese acusatória, o ora 
defendente precisaria ter 
sido visto adentrando 
Câmara dos Deputados às 
10h18 e, magicamente, ter 
conseguido ir a São Paulo 
para voltar à Brasília às 
15h30, na companhia de 
Lucio Funaro. O papelote 
reproduzido pelo órgão 
ministerial não se sustenta 
diante do próprio registro 
de presença da Câmara dos 
Deputados: prevê algo 
absolutamente irreal e 
teratológico, Excelência. 
A dita “prova” deve ser 
rechaçada e o ora 
defendente deve ser 
totalmente absolvido. 
 
Sem prejuízo disso, são 
várias as contradições 
entre o delator e Ricardo 
Gobetti, conforme 
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exaustivamente exposto no 
tópico “b.14”. 
 
Inexiste, ainda, qualquer 
prova de que o ora 
defendente tenha, de fato, 
embarcado nas referidas 
aeronaves. As provas 
requeridas para provar tal 
ponto foram indeferidas 
por este ínclito Juízo. 
 
Em suma: (i) não há prova 
alguma de que o ora 
defendente embarcou nos 
referidos voos; (ii) o 
mencionado voo do dia 
03.09.2014 apresenta 
hipótese absurda e irreal, 
contestada por documento 
comprobatório apresentado 
pela defesa, pelo que cai 
por terra toda a 
mencionada “planilha”; 
(iii) o único voo que o 
defendente de fato 
embarcou foi o do dia 
26.10.2014, no valor de R$ 
31.740,00 (trinta e um mil 
e setecentos e quarenta 
reais), referente a uma 
viagem com trajeto de São 
Paulo Congonhas para 
Brasília para São 
Paulo/Congonhas108, não 
consta o nome do 
defendente em 
absolutamente nada e, de 
todo modo, foi faturado em 
nome da extra locação de 
aeronaves, e não pela 
Piemonte; (iv) Julio 
Camargo e Ricardo Gobetti 
entram em franca 

                                                            
108 Aliás, o referido voo foi mencionado pela defesa de Luis Ricardo Gobbeti, às fls 3767-3768.  
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contradição sobre a própria 
determinação para 
utilização das aeronaves; 
(v) não se produziu uma 
única prova a comprovar o 
embarque de quem quer 
que seja nas aeronaves: não 
há lista enviada à Polícia 
federal e à Infraero, 
tampouco lista assinada 
pelos passageiros. 
  

 
 
Nesta ação penal, como se vê, os delatores não 

conseguem provas nem das negociatas entre si mesmos. E o MPF agiu de 
maneira absolutamente desidiosa, na medida em que não produziu provas. 
De fato, a cada sujeito processual cabe uma obrigação, que se deve cumprir. 
A do MPF é a demonstrar ao destinatário da prova a existência de fato típico, 
ilícito e culpável, acima de qualquer dúvida razoável. 

 
Não há prova de fatos indiretos; não há fatos certos com 

base nos quais se pode deduzir a existência de qualquer ação típica. 
 
E o mais importante: não há argumentar, como fez o 

MPF, que os crimes são de difícil prova e, sorrateiramente, pedir o 
afrouxamento das exigências constitucionais e legais quanto à certeza 
suficiente para a condenação. Ora: o MPF não produziu provas! Confiou 
demasiadamente nas palavras dos delatores. Da tabela reproduzida acima, 
por exemplo, pode-se extrair um sem número de diligências que poderiam 
ter sido realizadas pelo órgão ministerial e que não o foram.  

 
Trata-se, transportando a classificação de Cândido 

Rangel Dinamarco, de um ônus absoluto, cujo descumprimento conduz fatal 
e invariavelmente à consequência para a parte109: que, no caso, para a 
acusação pública, é a absolvição do ora defendente. 

 
Com postura oposta, entretando, a defesa requereu até 

mesmo provas restritivas de direitos fundamentais, como quebras de sigilos 
                                                            
109 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1994, 
p. 202. 
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telefônicos (até mesmo o do próprio defendente!), expedição de ofícios, 
perícias e muito mais. Não se trata de postura de quem deve algo: ao revés, 
é a postura de quem pretende apurar – ao contrário do MPF, que não quis 
apurar os fatos e limitar o caso penal às delações premiadas. 

 
Nesse sentido, reproduz-se o seguinte quadro de pedidos 

de prova indeferidos, a demonstrar a iniciativa probatória por parte da defesa 
técnica do defendente: 
 

Iniciativa probatória da defesa Pertinência e finalidade 
Defesa prévia: Quebra de sigilo do 
Edison Lobão do dia 31 de agosto de 
2011.  

Comprovar que não houve ligação entre 
Eduardo Cunha e Edison Lobão na referida 
data, de modo a desmentir as alegações 
infundadas do MP sobre a suposta reunião 
entre Júlio Camargo e Edison Lobão. 
 

Defesa prévia: quebra de sigilo do ora 
defendente. 

Demonstrar, por meio de ERBs, que o ora 
defendente não foi a determinados locais. 
 

Defesa prévia: Requerimento de 
expedição de ofício ao Edifício situado 
na Avenida Magalhães de Castro, nº 
4800, Torre II, Conjunto 62, São Paulo, 
a fim de esclarecer se o ora defendente 
esteve no referido prédio no ano de 2014, 
de modo a demonstrar a manifesta 
inépcia e improcedência da acusação. 
 

Tal diligência é de suma importância, haja 
vista que, no prédio em questão, teria 
ocorrido suposta reunião entre Júlio Camargo 
e o ora defendente, na qual acordaram que 
Júlio Camargo faria um pagamento adicional 
de R$ 200 mil em dinheiro e R$ 300 mil em 
crédito de voos táxi aéreo. A diligência é tão 
necessária que poderia provar cabalmente a 
não presença de Eduardo Cunha, figura 
notória e de fácil reconhecimento por todos 
os transeuntes do prédio, corroborando a 
alegação de que não houve qualquer reunião 
para acerto de propina. 
 

Defesa prévia: Requerimento de 
expedição de ofício ao em prédio 
chamado Leblon Empresarial, localizado 
na Avenida Afrânio de Melo Franco, n. 
110, no Rio de Janeiro.  

No prédio Leblon Empresarial, teria 
ocorrido, no domingo, dia 18 de setembro de 
2011, entre 19 e 21 horas, suposta reunião 
entre Júlio Camargo e o ora defendente. A 
diligência é tão necessária que poderia provar 
cabalmente a não presença de Eduardo 
Cunha, figura notória e de fácil 
reconhecimento por todos os transeuntes do 
prédio, corroborando a alegação de que não 
houve qualquer reunião para acerto de 
propina. 
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Defesa prévia: O esclarecimento de 
questões técnicas pelo Centro de 
Informática da Câmara dos Deputados 
acerca dos requerimentos citados na 
denúncia. 

A diligência é imprescindível para fazer 
prova negativa de participação do ora 
defendente nos supostos fatos delituosos 
narrados na denúncia acerca da elaboração 
dos dois requerimentos (114/2011 e 
115/2011). A denúncia de corrupção passiva 
consiste basicamente na suposta elaboração 
dos requerimentos por Eduardo Cunha. Por 
sua vez, os esclarecimentos técnicos visam 
provar exatamente que o ora defendente não 
os elaborou de modo algum, nem teve 
qualquer participação na minuta desses 
requerimentos. 
 

Defesa prévia: expedição de carta 
rogatória para colher os depoimentos de 
testemunhas imprescindíveis, bem como 
para que sejam intimadas a Mitsui e a 
Samsung, a fim de que apresentem todos 
os contratos celebrados com Júlio 
Camargo, com a Piemonte e com a 
Petrobras, indicando a natureza dos 
contratos, e apresentem todos os 
documentos referentes à arbitragem 
realizada no âmbito do Reino Unido.  

Extrai-se do depoimento de Júlio Camargo à 
Procuradoria-Geral da República que seus 
contratantes (SAMSUNG e MITSUI) 
possuíam ciência que o real objeto dos 
contratos era viabilizar a corrupção no 
âmbito da Petrobrás. Por isso, é 
imprescindível elucidar-se o mecanismo de 
corrupção. Para tanto, a palavra dos 
delatores, até por força do que dispõe a Lei n. 
12.850/2013 não pode servir de referência. 
Mostra-se imprescindível, portanto, que 
sejam buscadas informações perante os 
agentes corruptores.  
 

Fase do 402: Oitiva dos representantes 
da Mitsui (Sr. Ishiro Inagaki) e da 
Samsung (Harrys Lee). Segundo o 
delator Fernando Soares, os 
representantes das empresas saberiam 
acerca da suposta destinação ilícita dos 
recursos recebidos por Júlio Camargo no 
exterior. 

A oitiva dos representantes das referidas 
empresas – tidas como centrais e como a 
fonte do numerário supostamente inserido na 
prática dos crimes de corrupção ativa e 
passiva – é necessária, pois se trata de 
esclarecimentos imprescindíveis sobre a 
própria entabulação da destinação de parte 
do numerário que, segundo os delatores e a 
acusação, teria chegado, fantasiosamente, ao 
ora defendente. 
 

Fase do 402: Necessidade de juntada do 
celular de Fernando Soares. 

Fernando Soares teria supostamente trocado 
mensagens com o ora defendente e se 
comprometeu a fornecer o seu celular às 
autoridades públicas.  
A aludida prova tem elevadíssima pertinência 
para o processo, pois o acesso ao celular de 
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Fernando Soares teria o condão de 
comprovar (ou desmentir) as alegações 
infundadas do delator. Não se trata aqui de 
mera especulação ou inconformismo da 
parte, pois o celular foi, inclusive, entregue 
ao Ministério Público e, desde então, a defesa 
não teve acesso a esse elemento.  
 

Fase do 402: Oitiva de Roberto Chagas e 
de Roberto Swur. (chefes da equipe de 
segurança que acompanhavam o 
defendente a todo momento, pois 
Eduardo jamais andava 
desacompanhado de seguranças) 

Conforme a instrução foi avançando, foram 
surgindo novos questionamentos acerca da 
veracidade da alegação de que Eduardo 
Cunha teria realmente participado da reunião 
no prédio “Leblon Empresarial”, no intuito 
de ajustar hipotéticos pagamentos de propina. 
Em resumo, os testemunhos dos Senhores 
Chagas e Swur podem esclarecer que o 
defendente nunca participou da mencionada 
reunião, desmantelando, por completo, as 
delações falaciosas dos colaboradores 
premiados. Tal requerimento é tão relevante 
que poderia inclusive levar à absolvição do 
defendente. 
 

Fase do 402: Pedido de perícia 
relacionado aos requerimentos 114/2011 
– CCFC e 115/2011 – CCFC. 

O depoimento de Luiz Eira, testemunha 
compromissada de acusação, afirmou ser 
possível saber em que computador (es) foram 
criados os requerimentos em questão. Tal 
prova simplesmente demonstraria que os 
requerimentos não foram criados pelo 
defendente. Inclusive, durante o 
interrogatório de Eduardo Cunha, o Juízo fez 
uma série de questionamentos acerca da 
origem dos referidos arquivos. 
 

Fase do 402: Diligências decorrentes do 
depoimento de Ricardo Gobbetti (sócio 
da empresa Global Táxi Aéreo) e dos 
documentos apresentados: 
 
1) requerimento de expedição de ofício à 
Global Táxi Aéreo para que a empresa 
forneça o arquivo de voos, para posterior 
perícia, a partir do metadados, a fim de 
se averiguar a autenticidade dos 
documentos do delator.  
 

O delator Júlio Camargo atribuiu voos da 
empresa Global Táxi Aéreo como parte do 
fantasioso recebimento de vantagem 
indevida por parte do ora defendente. A 
imprescindibilidade da prova consiste em 
demonstrar que Eduardo Cunha nunca 
utilizou os serviços de táxi aéreo 
supostamente providenciados pelo delator, 
bem como confirmar a não ocorrência de 
suposta reunião no ano de 2014 para acerto 
de propina. 
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2) requerimento de expedição de ofício à 
PF dos aeroportos de Congonhas e 
Brasília, para que sejam informados os 
passageiros que embarcaram nos voos 
em questão. 
 
3) requerimento de expedição de ofício à 
ANAC para que fornecesse os diários de 
bordo dos supostos voos do defendente. 
  
4) requisição de filmagens das áreas de 
embarque dos aeroportos de Congonha e 
Brasília, para constatar quem eram os 
passageiros dos voos em questão. 
 
5) requerimento à empresa Global Táxi 
Aéreo que fornecesse os documentos 
que provam o suposto cancelamento das 
notas a pedido do cliente, sem prejuízo 
de perícia sobre os metadados dos 
arquivos, a fim de se averiguar quando 
(e se) ocorreram os ditos cancelamentos. 
 
6) por fim, que a empresa Global forneça 
a relação de voos em que teve 
participação Lucio Bolonha Funaro. 
 
Fase do 402: Depoimento de Sérgio 
Brito. Pleito de expedição de ofício à 
Câmara dos Deputados para que 
fornecesse todos os requerimentos em 
que a testemunha Sérgio Brito assinou 
no período das legislaturas de 2007-
2011, 2001-2015 e 2015-2019. 

Por meio dessa diligência, se pretende 
demonstrar que o ora defendente não teve 
qualquer influência sobre o Deputado Sérgio 
Brito ao subscrever os Requerimentos n. 
114/2011 e 115/2011 – de autoria da corré 
Solange Almeida –  que, segundo a acusação, 
teriam sido utilizados como instrumento de 
pressão contra Júlio Camargo. 
 
Vale ressalvar que a Câmara dos Deputados 
não disponibiliza uma forma pública de se 
compilar os requerimentos assinados ou não 
pelos Deputados, se tratando de informações 
internas à referida Câmara Legislativa, e que 
não pode ser obtida sem a devida requisição 
direta ao órgão. 
 

Fase do 402: Oitiva de Jayme Alves de 
Oliveira Filho (Jayme Careca) 

A pertinência e relevância da diligência em 
questão não se originou da exordial 
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acusatória, mas sim da própria instrução 
processual, notadamente da oitiva de 
Fernando Baiano e Alberto Youssef perante 
o próprio Juízo. Atribuiu-se a Jayme um 
papel fundamental na imputação em desfavor 
do ora defendente: a fantasiosa entrega de 
valores ao ora defendente ou a interposta 
pessoa. Mostra-se, portanto, imprescindível a 
oitiva de Jayme Careca para a exata 
compreensão da suposta entrega de 
vantagens indevidas. 
 

Fase do 402: Requerimento de intimação 
da defesa do delator Júlio Camargo para 
que apresente cópia do processo de 
arbitragem que teria tramitado na Corte 
de Londres contra a Samsung, em razão 
da negativa de pagamento de duas 
parcelas do contrato de 
comissionamento firmado entre o 
colaborador e a referida empresa. 
 

O delator colocou à disposição tanto o acordo 
com a Samsung quanto a cópia dos autos do 
processo de arbitragem. Contudo, apenas 
parte das informações foram apresentadas, 
sendo diligência imprescindível e de baixa 
complexidade (juntada de cópia dos autos 
completos do processo). 

Fase do 402: Expedição de ofício à 
Câmara dos Deputados, para a 
requisição do servidor “Salmito”, 
referido no depoimento de Marcelo Aro 
Ferreira, a fim de que seja ouvido na 
condição de testemunha. 
 

O que se pretende com a presente diligência 
é demonstrar, justamente, que o depoimento 
de Luiz Eira não condiz com a realidade dos 
fatos, de forma que não pode ser considerado 
a fins de condenação do ora defendente.  

Fase do 402: Oitiva de Renato Duque e 
Hamilton Padilha (mencionados como 
partes envolvidas na entabulação prévia 
sobre quem deveriam ser os 
representantes da Samsung nas 
operações envolvendo as sondas) 

É imprescindível a oitiva de Renato Duque e 
Hamylton Padilha, para que esclareçam a 
negociação mencionada pelo delator Júlio 
Camargo, que se insere como elemento 
essencial na imputação em desfavor do ora 
requerente como representante da Samsung. 
 

Fase do 402: Acareação entre os 
colaboradores, devido a flagrantes 
contradições. A presente ação penal 
decorre de delações premiadas que, com 
o passar do tempo, foram se seguindo: 
Paulo Roberto Costa, Julio Camargo, 
Fernando Baiano, Alberto Youssef, 
Nestor Cerveró. 
 

A partir de uma análise detida dos 
depoimentos prestados, observa-se flagrantes 
contradições entre eles.  
As contradições ocorrem, sobre fatos 
extremamente relevantes e que fragilizam, 
sobremaneira, a mentirosa e combinada 
versão dos delatores, sendo imprescindível, 
portanto, a referida acareação. 
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Pedido feito diante de fato novo: Juntada 
de delação de Jorge Luz. 

A delação bem poderia esclarecer pontos 
obscuros das delações de Fernando Baiano e 
Julio Camargo, em que, claramente se 
ocultam a origem e a destinação dos valores 
ilícitos. 

 
A defesa deveras teve iniciativa probatória. Quem não 

teve foi o órgão ministerial. 
 
De mais a mais, convém traçar alguns parâmetros sobre 

os standards probatórios do processo penal. 
 
De início, convém reproduzir excerto de voto da 

eminente ministra Carmen Lúcia a respeito do grau de certeza exigido para 
a prolação de sentença condenatória: 

 
“A menor dúvida a respeito acena para a necessidade de 
reconhecimento judicial da inocência do réu. Indícios, 
mesmo que considerados fortes como alegado pelo 
Ministério Público, não podem sustentar um decreto 
condenatório. Sopesadas as provas carreadas, tem-se, 
portanto, que a versão do Ministério Público não 
merece guarida à míngua de substrato jurídico 
razoável, sendo inarredável a conclusão de que a versão 
apresentada revela contornos de mera conjectura, 
insuficiente para a condenação do réu, mesmo porque, 
no processo criminal, tudo o que oferece duas vertentes 
lógicas não permite ao magistrado concluir em prejuízo 
do acusado. O interesse do Estado não é condenar, menos 
ainda inocentes, mas proporcionar um julgamento justo, 
observados os princípios da ampla defesa e do contraditório 
para, ao final prover, de modo adequado, segundo o direito 
e pelos elementos comprovados no caso concreto, a 
jurisdição, absolvendo ou condenado o réu, nesse último 
caso, como fruto de prova induvidosa. Na espécie em pauta, 
o conjunto probatório não se dota de fundamento suficiente 
para a condenação do acusado. Para a condenação exige-se 
certeza, não bastando, sequer, a grande probabilidade. Deve 
assim, na espécie vertente, ser aplicado o indispensável 
brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, em matéria 
criminal, qualquer dúvida deve prevalecer em favor do 
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acusado, sendo temerária a condenação que não advenha de 
prova límpida, incontestável110. (grifos nossos) 

 
Na doutrina, convém reproduzir o que o mesmo autor 

citado pelo Ministério Público Federal entende a respeito do standard da 
prova “além de qualquer dúvida razoável”: 

 

O standard da prova ‘além de qualquer dúvida razoável’ 
exprime a exigência de que a culpabilidade do imputado 
seja demonstrada com um altíssimo grau de confirmação, 
praticamente equivalente àquele da certeza. A aplicação 
desse critério à prova do nexo causal acarreta 
consequências relevantes, dado que – como já se disse – o 
standard probatório deve valer para todos os componentes 
do enunciado relativo ao nexo causal. É necessário, 
portanto, que se demonstre além de qualquer dúvida 
razoável não só a afirmação relativa ao fato indicado 
como causa e aquela relativa ao fato indicado como 
efeito, mas também a existência de uma lei de cobertura 
idônea para fundamentar a inferência por meio da qual 
se afirma a existência do nexo causal específico. Por 
conseguinte, além de não ser suficiente que o juiz 
conjecture ou invente lei de cobertura, a sua existência 
deve ser demonstrada além de dúvida razoável.111 
(grifos nossos) 

 

É cediço, Excelência, que o referido standard probatório 
reproduz a regra probatória que deriva da garantia constitucional do in dubio 
pro reo (inc. LVII do art. 5º da CF), que se insere, em alguma medida, no 
princípio da presunção de inocência. 

 
Deveras, o acolhimento da teoria dos indícios proposto 

pelo MPF é o seguinte: uma condenação baseada em delações débeis, 

                                                            
110 AP 427, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2010. Não é outro o 
entendimento do egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “Remanescendo dúvida razoável 
acerca do envolvimento de um dos agentes na organização criminosa e nos atos relativos à lavagem 
de dinheiro, impõe-se a reforma da sentença para absolvê-lo com fundamento no artigo 386, VII, do 
Código de Processo Penal” (TRF4, ACR 5083376-05.2014.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator João 
Pedro Gebran Neto, juntado aos autos em 29/11/2016). “Havendo meros indícios em desfavor da ré, 
persiste dúvida razoável que impõe a sua absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo” 
(TRF4, ACR 5000245-62.2010.4.04.7004, OITAVA TURMA, Relator Victor Luiz dos Santos Laus, 
juntado aos autos em 29/04/2013) 
111 TARUFFO, Michele. A prova; tradução João Gabriel Couto. 1ª ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 
295. 
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contraditórias, com evidentes ocultações, sem elementos de corroboração e 
em que não há iniciativa probatória do órgão acusador. 

 
O pedido, pois, é de renúncia à dialética do processo 

penal, com o distanciamento do eixo do ônus da prova dos fatos objetos da 
imputação: o MPF discursa para a imaginação do destinatário do discurso – 
in casu, Vossa Excelência, destinatário da prova –, que teria de anuir à 
conclusão de culpa, fazendo, inevitável e honestamente, presunções 
imaginativas a respeito dos fatos específicos e diretos que deveriam ser 
provados e não o foram. 

 
Dito de outro modo, o órgão ministerial pede a 

condenação com base em coisas que poderiam, em tese, tender a demonstrar 
a existência de um ilícito, como que num quadro probatório cuja opacidade 
impede os demais participantes do processo de decisão – as partes e o 
magistrado – de perceber, racionalmente, a probabilidade, com o grau de 
certeza exigido pelo princípio constitucional da presunção de inocência, de 
um determinado fato – que deve ser típico, ilícito e culpável – ter ocorrido.  

 
A aplicação da teoria dos indícios com as delações dos 

presentes autos seria uma verdadeira transgressão à disciplina probatória 
processual penal. Seria substituído o convencimento racional acima de 
qualquer dúvida razoável pela conjugação de delações sem elementos de 
corroboração e sem indícios.  

 
Tal raciocínio, em última análise, exige renúncia à 

dialégica do processo e à regra probatória que deriva do princípio 
constitucional da presunção de inocência – pelo que, evidentemente, não 
pode prosperar, data maxima venia. 

 
Nesse diapasão, convém reproduzir o raciocínio exarado 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Penal nº 1003/DF. 
 
Naquela assentada, o eminente Ministro Dias Toffoli, 

com o voto condutor do acórdão, registrou a necessidade de que os 
depoimentos dos colaboradores sejam “uníssonos e harmônicos”, pelo que, 
reconhecendo divergência insolúvel entre as declarações de Paulo Roberto 
Costa e Alberto Youssef quanto à solicitação dos recursos, retirou sua 
credibilidade. Vejamos os excertos do voto de Sua Excelência:  
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“Ainda que as declarações de Paulo Roberto Costa e 
Alberto Youssef pareçam convergir em alguns pontos (a 
exemplo, da efetiva disponibilização de recursos à 
campanha da denunciada Gleisi Helena Hoffmann ao 
Senado Federal), tenho que divergências tão notórias, como 
a acima apontada, acabam por reduzir-lhe a credibilidade 
na íntegra. 
 
No tocante ao recebimento dos recursos, as declarações de 
Paulo Roberto Costa confirmam, genericamente, o 
adimplemento do montante de um milhão de reais: 
 

“COLABORADOR - A única certeza absoluta que eu tenho 
é que esse valor foi pago, porque o Alberto Youssef me falou 
isso. E quando eu anotei esses valores da tabela do escritório 
dele, ele falou: ‘Olha, esses valores todos aqui da tabela foram 
honrados’. Então, a única certeza que eu tenho é isso: que o 
valor foi pago.” (fls. 2.441/2.442) 

 
A afirmação categórica de que soube desse pagamento por 
intermédio de Alberto Youssef, desacompanhada de 
detalhes circunstanciais da entrega (local, pessoas 
envolvidas, modo de pagamento), também diminuem a 
confiabilidade das declarações de Paulo Roberto Costa. 
 
Em juízo, Alberto Youssef esclareceu ter recebido, em seu 
escritório em São Paulo, em duas ocasiões, o denunciado 
Ernesto Kugler para tratar do pagamento dos valores, sendo 
acertado o pagamento em parcelas. Diz, ainda, que o 
pagamento teria se dado por intermédio de Antônio Carlos 
Fioravante Pieruccini (fls. 2.393/2.406). 
 
Diligências, todavia, não confirmaram a visita de Ernesto 
Kugler ao escritório de Alberto Youssef, o que foi por este 
justificado com o argumento de que “[e]le pode ter entrado 
pela garagem, e eu posso ter pedido que ele fizesse isso. E 
ter pego ele no estacionamento”. 
 
Verifica-se, ainda, que o conjunto probatório é 
intrincado, havendo elementos indiciários em sentido 
contrário. 
 
Apenas a título ilustrativo, cito Antônio Carlos Fioravante 
Pieruccini: 
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“MINISTÉRIO PÚBLICO - O senhor pegou, era um pacote 
com dinheiro, era fechado o envelope? COLABORADOR - 
Não, geralmente, eram caixas, às vezes de mercado, às vezes 
em que se arquivam papéis, então, nunca era..., nunca, não era 
um papel, uma caixa específica, não, era caixa comum. 
MINISTÉRIO PÚBLICO - Sim. 
COLABORADOR - E daí, eles lacravam bem, punha ficha e, 
na primeira... daí vinha assim: na primeira anotação me 
chamou. Eu trazia até mais valores, então, como eu estava 
trazendo três valores, ele pôs PB/Gleisi.” (fls. 2.452/2.458) 

 
Neste ponto, referidas declarações destoam do quanto 
afirmado por Rafael Ângulo Lopez. Confira: 
 
“ADVOGADO 2 - O senhor prestou um depoimento à 
Procuradoria-Geral da Republica no dia 15 de abril de 2016. Eu 
vou ler um curto trecho do depoimento, eu só queria que o senhor 
confirmasse se procede, ou não, o que o senhor disse. O senhor 
disse que: 
 
Nada obstante tenha feito diversas entregas a Antônio Carlos, o 
depoente não fez entregar valor para ele em caixa contendo a 
inscrição "PBGleisi". Que o depoente normalmente não deixa 
escrito o nome de destinatários, pois seria possível alguma 
batida, ou alguém poderia levar à identificação do destinatário 
dos valores, e por isso o depoente acredita que nâo fez nenhuma 
entrega corn essa inscrição. 
 
COLABORADOR - Correto. 
 
ADVOGADO 2 - O senhor confirma? 
 
COLABORADOR - Nunca se deixava nenhum nome. Talvez 
quem pegou colocou posteriormente, quando pegou comigo, esse 
nome. 
 
ADVOGADO 2 - Isso o senhor está só imaginando? 
 
COLABORADOR – Mas, no escritório, não se colocava nome 
de ninguém.” (fls. 2.413/2.414) 
 
Quanto a Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, 
verifica-se que deixou claro que tomou conhecimento dos fatos 
pelo colaborador Alberto Youssef. Trata-se de depoimento de 
segunda mão. Além disso, apesar de categórico, seu depoimento 
não dá detalhes do suposto pagamento dos valores. 
 
Suprimidos os depoimentos dos colaboradores, no caso concreto, 
restam apenas elementos indiciários, a exemplo de dados e 



   

415 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

registros telefônicos, os quais não permitem a formação de 
convicção segura o suficiente para um decreto condenatório.” 

 
Se no referido precedente foi perceptível a divergência 

insolúvel entre a declaração de delatores no que concerne à solicitação dos 
recursos, é certo que, neste caso, as contradições dos delatores são absurdas. 
Desse modo, ante o gigantesco número de contradições encontradas, a defesa 
junta a estas alegações finais uma tabela que faz cair por terra qualquer 
credibilidade dada à seleção de delatores do MPF. 

 
No ponto, a defesa selecionou apenas algumas das 

constradições entre os delatores: 
 

Há contradição entre a própria MOEDA (reais ou 
dólares) utilizada para o pagamento de propinas. Veja-se: 

 
Fernando Soares Julio Camargo 

O Sr. Fernando Antonio Falcão 
Soares – Não. Os 300 mil reais que eu 
fiquei a pagar, eu não cheguei nem a 
pagar. Mas eu acredito que em tudo isso 
acontece aí, o deputado deve ter recebido 
alguma coisa em torno de 5 milhões de 
reais. É alguma coisa entre 4 e 5 milhões 
de reais.  
 

O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
O senhor relatou algumas transferências 
feitas a Youssef em dólares que, segundo 
o senhor, teriam totalizado 5 milhões de 
dólares que seriam, supostamente, para 
pagamento para Eduardo Cunha. Até aqui 
estou correto? 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Sim. 
 
O Sr. Ticiano Figueiredo (Advogado) – 
No entanto, em outros depoimentos dados 
por Baiano, por exemplo, se chegou que o 
valor pago para ser supostamente passado 
a Eduardo Cunha teria sido de entre 4 e 5 
milhões de reais. O Fernando Baiano aqui 
afirmou isso explicitamente. Falou assim: 
“Olha, Eduardo Cunha recebeu entre 4 e 5 
milhões de reais e eu recebi um pouco 
mais de 4”, se não me engano, não 
chegava a 10, ele falou. De reais, não de 
dólares. 
 
O Sr. Julio Gerin de Almeida 
Camargo– Eu mantenho o meu 
depoimento, doutor.  
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Nestor Cerveró, delator e à época Diretor da Petrobrás, 
narrar quantia absolutamente distinta daquelas mencionadas por Julio 
Camargo e Fernando Soares, no que diz respeito ao suposto pagamento de 
propina da 1ª e da 2ª sonda. Veja-se: 

 

Fernando Soares Julio Camargo Nestor Cerveró 
O Sr. Fernando Antonio 
Falcão Soares – Essa 
primeira sonda a gente fez 
um acerto de 15 milhões 
de dólares que seria pago 
a mim e daí eu destinaria 
uma parte disso... 
O Sr. Procurador da 
República – O senhor 
seria o responsável por 
distribuir essa propina de 
15 milhões? 
O Sr. Fernando Antonio 
Falcão Soares – Isso. (...) 
 

O Sr. Ticiano Figueiredo 
(Advogado) – Entendi. 
Então ele como agente 
público pediu para o senhor 
procurar um privado, 
mesmo assim o senhor não 
desconfiou do pagamento 
de propina. Então só pra eu 
fechar esse raciocínio. O 
senhor cobrou 15, ele 
cobrou 15. Aí o senhor 
convenceu ele na primeira 
sonda baixar para 10? 
O Sr. Julio Gerin de 
Almeida Camargo– Isso. 
(...) 
O Sr. Julio Gerin de 
Almeida Camargo– Na 
primeira sonda ficou 15 pra 
mim e 10 pro Fernando. 
O Sr. Ticiano Figueiredo 
(Advogado) – Tá. Então 
não teve negociação de 20 
com a Samsung? 
O Sr. Julio Gerin de 
Almeida Camargo– Não 
me lembro se teve ou não.  
O Sr. Ticiano Figueiredo 
(Advogado) – Deixe eu 
pegar o depoimento dele 
aqui, em todos os seus 
depoimentos mencionou o 
valor de 20.  
O Sr. Julio Gerin de 
Almeida Camargo– 
Então, é isso, é 20 

O Sr. Nestor Cerveró – 
Sim.  Na primeira, nós, vou 
citar só os números, depois 
se o senhor quiser mais 
detalhes, foi a primeira 
grande sonda desse tipo 
que a Petrobras alugou, 
feita na Coreia, de águas 
ultraprofundas, até 10 mil 
metros de profundidade, 
profundidade total, água 
mais profundidade do 
poço, então essa sonda, nós 
acertamos uma propina que 
foi paga pelo lobista Júlio 
Camargo de 15 milhões de 
dólares. A Petrobras 
10.000. Na segunda sonda, 
que a Samsung nos 
ofereceu uns lotes uma 
oportunidade num estaleiro 
de construção, foi acertada 
que seria paga uma propina 
de 20 milhões de dólares. 
Propina essa que nunca foi 
paga pelo Júlio Camargo.  
(...) 
O Sr. Ticiano Figueiredo 
(Advogado) – A primeira 
pagou quanto? 
O Sr. Nestor Cerveró – 
15. E nessa segunda foi 
acertada uma propina de 
20. Na verdade, foram 
pagos 2 milhões de 
adiantamento e ficou, o 
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Júlio ficou devendo 18 
milhões que nunca pagou.” 

 
Acerca do suposto saldo a receber de Julio Camargo, 

Fernando Baiano narrou a quantia de 16 milhões de dólares; Cerveró, 18 
milhões de dólares: 

 
 

Fernando Soares Julio Camargo Nestor Cerveró 
O Sr. Fernando Antonio 
Falcão Soares – 
Subiram, chegou lá, foi 
uma reunião tranquila, 
aonde o Júlio fez as 
explicações dele, do 
problema que estava 
havendo, não sei o quê, 
houve uma divergência 
de valores, porque pelas 
minhas contas o Júlio 
devia ainda 16 milhões, 
pelas contas do Júlio ele 
devia 12 milhões. (...) 

O Sr. Procurador da 
República- Só uma 
questão. Quanto o senhor 
devia, nesse momento, 
daqueles U$ 35 milhões? 
Quanto o senhor devia a 
ele? 
O Sr. Julio Gerin de 
Almeida Camargo – Eu 
devia mais ou menos acho 
que eram U$ 10 milhões, se 
não me engano.” 
 

O Sr. Nestor Cerveró – 
Não, eram 20. O acordo era 
20 milhões. E o Júlio pagou 
logo na assinatura do 
acordo e foi distribuído 
entre os participantes. Os 
outros 18 o Júlio enrolou 
com essa alegação que eu 
disse da necessidade de 
colocação de uma série de 
aditivos é mais ou menos 
aos famosos aditivos que 
são usados pelas 
construtoras, empreiteiras 
para encarecer a obra. 
Então a gente segurou, 
porque não fazia sentido 
simplesmente uma coisa é 
a propina ou uma comissão 
paga por uma compra 
normal. Outra é você 
colocar uma série de 
equipamentos não 
necessariamente que 
fossem necessários para 
operação da sonda para 
justificar um pagamento 
desse montante. Porque as 
sondas são exatamente 
iguais. Então, não fazia 
sentido a gente colocar 
uma série de equipamentos 
na segunda que não tinham 
sido colocados na primeira. 
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São apenas exemplos. 
 
E há um ponto que a defesa não pode deixar de registrar. 
 
É que, verdadeiramente, os delatores Fernando Baiano e 

Julio Camargo tripudiam do Poder Judiciário: estão, em expressão franca e 
justa, utilizando uma ação penal para “lavar “o dinheiro ilícito que 
angariaram, não apontando seu fim. Ademais, restou claro que o delator 
Fernando Soares utilizou largamente o nome do ora defendente para 
cobrança de suas maracutaias. 

 
A esse respeito, cumpre transcrever excerto do 

interrogatório do ora defendente: 
 

“Defesa Eduardo Cunha:- O senhor considera que o 
Fernando Baiano possa ter usado o nome do senhor? 
 
Eduardo Cunha: - Me parece que sim, isso é possível. 
Como todo lobista que agora a gente tem conhecimento, 
aliás o Senhor Fernando Baiano mudou a delação dele... 
Mudou não, ele fez a delação dentro do complexo 
médico penal que eu estou, do qual o Senhor Marcelo 
Miller foi lá procurá-lo para fazer a delação, para me 
incriminar, tem testemunha dos presos que estão lá desde 
aquela época, que ele pegou informação com os presos lá 
de conversas informais para tentar colocar conhecimento 
sobre pessoas que ele não conhecia. Tem um caso inclusive 
envolvendo um assessor do Palocci sei lá, que ele fala em 
contribuição não sei do que, que foi colocado ali que ele 
obteve a informação dentro do CMP, perguntou: “Qual o 
número daquele assessor do Palocci.”, aí o pessoal falou 
enfim, semnenhuma maldade e ele usou aquilo na delação. 
Então o Senhor Marcelo Miller foi procurar o Senhor 
Fernando Baiano no CMP, inclusive o Senhor Marcelo 
Miller indicou advogado dele, Senhor Sérgio Riera que é 
colega de faculdade dele. E essa informação eu a detenho, 
muito simples, porque os meus advogados que atuaram no 
Supremo Tribunal antes de vocês, que era o Doutor Antônio 
Fernando e Doutor Reginaldo Oscar de Castro, a filha do 
Doutor Reginaldo é casada com a filha do advogado 
anterior do Fernando Baiano que era Nélio Machado. Então 
essa informação que foi constituída, indicada pelo Marcelo 
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Miller isso é pública, me foi chegada no momento vinda do 
advogado do Fernando Baiano, da época, do anterior. Então 
o Senhor Fernando Baiano é uma delação também que tem 
que ser, digamos assim, bastante esmiuçada. Inclusive essa 
participação do Marcelo Miller, que fez curiosamente ele 
foi fazer os depoimentos da Solange, foi fazer de Júlio 
Camargo, foi fazer de Fernando Baiano, tudo envolvendo 
esse processo tem o Senhor Marcelo Miller por trás. 
Então...” 

 
O que ocorre, Excelência, neste caso, é que o Ministério 

Público Federal pretende se livrar da garantia do in dubio pro reo pela 
ausência de provas, de indícios, de elementos de corroboração, de 
consistência, enfim... 

 
Com efeito, considerando que o fracasso probatório do 

Ministério Público Federal, a defesa pede a total absolvição do ora 
defendente com fundamento no art. 386, incs. I, II, IV, V e VII do Código 
de Processo Penal. 
 

IV) DA ATIPICIDADE DAS IMPUTAÇÕES 
 
A) DA ATIPICIDADE DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE 

CORRUPÇÃO PASSIVA 
 

Caso sejam superados os fundamentos do tópico anterior, 
o que somente se admite em homenagem à ampla defesa, ainda assim se 
impõe a absolvição do ora defendente, devido ao reconhecimento de 
atipicidade da conduta, eis que configurada a ausência de demonstração de 
ato de ofício por parte de Eduardo Cunha no presente caso. 
 
    Na peça de oferecimento da denúncia, datada de 19 de 
agosto de 2015, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Parquet narrou 
que o ora defendente teria ele próprio elaborado (fls. 646-7): 
 

 “(...) dois requerimentos, perante a referida Comissão 
(CFFC). No entanto, para dissimular sua participação nos 
fatos, o denunciado EDUARDO CUNHA elaborou os 
requerimentos em nome da então Deputada e ora 
denunciada SOLANGE ALMEIDA, do PMDB, com 
assinatura também do Deputado SÉRGIO BRITO. Assim, 
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o denunciado EDUARDO CUNHA elaborou os dois 
requerimentos, logado no sistema Active Directory da 
Câmara dos Deputados como o usuário “Dep. Eduardo 
Cunha” utilizando sua senha pessoal e intransferível”. 
(g.n) 
 

   Na ótica acusatória, não haveria dúvidas de que “o 
verdadeiro autor, material e intelectual, dos requerimentos, foi o 
denunciado EDUARDO CUNHA”. (à fl. 651 dos autos). Percebe-se que a 
postura do Parquet, à época, foi incisiva em relação à suposta autoria do ora 
defendente na elaboração dos requerimentos em questão. 
 
   De início, impende salientar que o mero uso do login e 
senha do “Dep. Eduardo Cunha” para a elaboração de minutas de 
requerimentos não significa, em absoluto, que o ora Defendente tenha sido o 
“verdadeiro autor”. 
 
   Nesse sentido, cumpre trazer à baila trecho elucidativo 
das alegações finais apresentadas pela defesa da corré Solange Almeida: 
 

“Como se não bastasse, verificou-se que, em vista das 
diversas atividades de um parlamentar, é de praxe o 
Deputado passar seu login e senha aos funcionários do 
gabinete e, também, da liderança, uma vez que 
possuíam maior acesso aos sistemas do que os logins dos 
assessores.  
Nessa perspectiva, vários foram os deputados ouvidos e, em 
grande maioria, relataram que a senha é disponibilizada aos 
funcionários para que realizem as atividades sob suas 
orientações, além de ser comum o intercâmbio de modelos 
de requerimentos, havendo, inclusive, uma base de dados 
para este fim. 
 (...) 
 
Sílvio Avelino da Silva, por seu turno, então Secretário 
Geral e funcionário da Câmara de Deputados desde 1974 
(Evento 16 – Vídeos 11 e 12), asseverou que os 
parlamentares se utilizavam da liderança, tanto de seus 
funcionários quanto de seus equipamentos, para formulação 
de requerimentos e proposições, bem como que é comum a 
disponibilização de senha aos assessores, tanto que sua 
esposa, que foi assessora de diversos Deputados, sempre 
utilizou o login do parlamentar.  Informou,  ainda,  que  os 
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requerimentos verbais eram reduzidos a termo para posterior 
autenticação. 
 Desse modo, tem-se que plenamente justificada tal 
questão, tratando-se de mera ilação do Órgão Ministerial, 
haja vista que os requerimentos foram apresentados 
oralmente pela então Deputada Solange Almeida, de modo 
que irrelevante o login utilizado para lançamento do 
requerimento no sistema, tanto porque a transcrição e o 
lançamento são realizados por funcionários da 
liderança, quanto que comum a disponibilização da 
senha do parlamentar aos assessores. ” (g.n.). (p. 15-18 
da peça). 
 

   À medida que a instrução processual foi evoluindo e 
diversas provas favoráveis ao ora defendente foram apresentadas, o 
Ministério Público Federal, provavelmente consciente de que não havia 
como provar a autoria dos ditos requerimentos – pois, afinal, é inequívoco 
que o ora defendente não elaborou nenhum dos dois requerimentos –, 
alterou sensivelmente a sua fundamentação jurídica.  
 
   Nas suas Alegações Finais, apresentadas no dia 17 de 
janeiro de 2019, o MPF pugnou pela condenação do ora defendente “ao 
menos na condição de partícipe”. Ora, na deflagração da ação penal 
entendia-se que Eduardo Cunha seria o “verdadeiro autor material e 
intelectual” dos requerimentos 114/2011 e 115/2011, mas, agora, ao término 
da instrução processual, o Parquet já admite a possibilidade de que o ora 
Defendente seria mero “participe” do suposto delito de corrupção passiva? 
 
   No ponto, cabe rememorar brevemente a narrativa 
acusatória, em que o delator Fernando Soares teria oferecido e prometido 
vantagens indevidas ao ora defendente para praticar atos que viessem a 
pressionar Júlio Camargo a pagar supostos valores faltantes de propina.  
 
    Nesse contexto, o ora defendente teria fantasiosamente 
formulado dois requerimentos, feitos em julho de 2011, perante a Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle de Câmara dos Deputados (CFFC), a 
fim de solicitar informações sobre contratos da Petrobras celebrados com o 
grupo Mitsui, com a Samsung e com o intermédio de Júlio Camargo. Na 
ilação fantasiosa do Parquet, os ditos requerimentos teriam como único 
objetivo constranger Júlio Camargo. 
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   Além disso, o órgão acusatório supôs que, “para 
dissimular sua participação nos fatos”, Eduardo Cunha teria elaborado os 
requerimentos em nome da então deputada e ora corré Solange Almeida, 
do Partido PMDB, com assinatura também do Deputado Sérgio Brito, 
então Presidente da CFFC.   
 
   Nesse contexto, é necessário observar que, desde o início 
da persecução penal até a presente data, o próprio Ministério Público 
MODIFICOU substancialmente a sua versão acerca dos fatos narrados, 
haja vista que o conjunto probatório dos autos conseguiu apenas demonstrar 
que os requerimentos 114/2011 e 115/2011 são de única e exclusiva autoria 
da Deputada Solange Almeida, não ficando demonstrada, em nenhum 
momento, a autoria material do ora defendente.  
 
   Pior: não ficou minimamente provado que Eduardo 
Cunha tivesse tido qualquer participação (ainda que intelectual) na 
elaboração dos requerimentos!! 
 
   A inserção dos requerimentos no sistema da Câmara dos 
Deputados foi feita pela Deputada Solange Almeida que, inclusive, desde o 
início, disse ter sido a única autora dos referidos requerimentos.  
 
   Feitas essas considerações necessárias, chega-se à 
ausência de ato de ofício por parte do ora defendente.  
 
   Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, 
para a configuração do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317 do 
Código Penal, deve haver um nexo entre a suposta vantagem indevida 
recebida e a prática de algum ato de ofício por parte do funcionário público.   
 
   Noutras palavras, o ato de ofício é elementar para a 
realização do injusto do delito de corrupção passiva. Essa elementar do tipo 
deve ser vinculada às atribuições do agente público, ao exercício dos poderes 
administrativos inerentes à sua função.  
 
   No ponto, vale relembrar a necessária orientação 
dogmática, frequentemente olvidada quando se trata de ações penais que 
envolvem figuras públicas: o tipo penal imputado exige, para sua 
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conformação, a demonstração probatória inequívoca, no plano probatório do 
processo penal, do recebimento (na modalidade aqui indicada pelo 
Ministério Público Federal) de vantagem indevida, tudo isso em razão da 
função pública, demandando a demonstração do ato de ofício exercido 
pelo agente.   
 
   No julgamento da AP 1.003, ocorrido em 19 de junho de 
2018, o eminente Ministro Edson Fachin, relator do processo, consignou 
que: 
 

“Logo, ainda que o retardamento, a prática ou a omissão do 
ato de ofício em infração ao dever funcional seja previsto 
pelo legislador como uma causa de especial aumento de 
pena do crime de corrupção passiva, é imprescindível à 
configuração do ilícito que a vantagem indevida 
solicitada, recebida ou prometida e aceita pelo agente 
público sirva como contraprestação à possibilidade de 
sua atuação viciada no espectro de atribuições da função 
pública que exerce ou venha a exercer. ” (g.n.). 

     
   Por sua vez, o Ministro Celso de Mello esclareceu que: 
 

“no que concerne à questão do ato de ofício como requisito 
indispensável à plena configuração típica do crime de 
corrupção passiva, tal como vem este delito definido pelo 
art. 317, “caput”, do Código Penal, e na linha do que fiz 
consignar em voto proferido, em 01/10/2012, na AP 
470/MG e , também, em 29/05/2018, na AP 996/DF, que 
do ato de ofício não se pode prescindir no exame da 
subsunção de determinado comportamento ao preceito 
de incriminação constante da norma penal referida. 
Sem que o agente, executando qualquer das ações 
realizadoras do tipo penal constante do art. 317, “caput”, do 
Código Penal, venha a agir ao menos na perspectiva de um 
ato enquadrável no conjunto de suas atribuições legais – ou 
que esteja relacionado com o exercício da sua função –, não 
se poderá, ausente essa vinculação ao ato de ofício, atribuir-
lhe a prática do delito de corrupção passiva. ” 
 

 
   Como já dito linhas acima, a expressão ato de ofício é 
claramente uma elementar implícita do crime de corrupção. De fato, os 
verbos nucleares “solicitar” e “receber” somente perfazem o tipo penal se 
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estiverem ligados a um ato de ofício do agente público. Ato de ofício este 
que, ademais, deve estar na esfera de competência funcional do agente 
público, sob pena de descaracterização do delito. Neste diapasão, a 
doutrina pátria: 

“A corrupção passiva consiste em solicitar, receber ou 
aceitar promessa de vantagem indevida, para si ou para 
outrem, em razão da função pública exercida pelo 
agente, mesmo que fora dela, ou antes de assumi-la, mas, 
de qualquer sorte, em razão da mesma. É necessário que 
qualquer das condutas solicitar, receber ou aceitar, implícita 
ou explícita, seja motivada pela função pública que o 
agente exerce ou exercerá.112  
 

   Na hipótese dos autos, a elaboração dos requerimentos 
seria – em tese – o ato de ofício necessário para a configuração do hipotético 
delito de corrupção. Contudo, conforme cabalmente demonstrado, o ora 
defendente não é autor de nenhum desses requerimentos. As ilações do 
Ministério Público de que “Eduardo Cunha estaria por trás” da produção 
legislativa de Solange Almeida não prosperam, uma vez que não há prova 
do referido elemento objetivo do tipo.  
 
   Por último, também não se pode considerar o ora 
Defendente “ao menos como participe”, pois essa alegação também não 
possui qualquer lastro probatório, visto que o Ministério Público não 
conseguiu provar, em nenhum momento, em que consistiria a participação 
de Eduardo Cunha no suposto delito.  
 
   Diante de todo o exposto, requer-se a absolvição do ora 
defendente do crime de corrupção passiva, por manifesta ausência de 
elemento objetivo do tipo, qual seja, o ato de ofício, na forma do art. 317 §1º 
do Código Penal c.c. art. 386, III do Código de Processo Penal. 
 
B) ATIPICIDADE DA IMPUTAÇÃO DE LAVAGEM DE CAPITAIS 
 

Conforme se extrai da denúncia, o órgão acusatório 
imputou ao defendente o imaginoso fato de ter branqueado os supostos 
valores recebidos a título de doação eleitoral.  
                                                            
112 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 5: parte especial: dos crimes contra a 
Administração Pública, dos crimes praticados por prefeitos. 4.ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 
111 – grifo nosso.t 
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Em sede de alegações finais, o Ministério Público Federal 

ratificou o pedido de condenação do defendente pelo delito de lavagem de 
capitais. No entanto, deixou bem claro que não há elementos probatórios que 
permitam afirmar que o defendente teria recebido os supostos pagamento por 
meio de contas no exterior. Confira-se: 

  
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. 

 
Por outro lado, o Parquet concluiu que o defendente teria 

recebido valores por meio das seguintes formas:  
 

(I) Doações para a Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus; e 

(II) Pagamento de afretamento de táxi-aéreo. 

 
Eis o teor do seguinte trecho da peça final da acusação: 
 

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. 
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O órgão ministerial bem que tentou: mas não há como 
salvar – todas as imputações de lavagem de capitais são manifestamente 
carentes de base empírica idônea. 

 
É que não se pode afirmar, até mesmo porque não é 

possível extrair dos autos, que o defendente tenha tentado escamotear os 
supostos valores recebidos a título de doação. 

 

Excelência, em nenhum momento o Ministério Público se 
desincumbiu de seu ônus acusatório em demonstrar que os valores recebidos 
pela Igreja Assembleia de Deus tenham sido destinados ao defendente. Com 
efeito, o Parquet cingiu-se a supor que o dinheiro doado à Igreja seria 
destinado a Eduardo Cunha, sem, contudo, comprovar o caminho perseguido 
pelo montante até chegar à posse do defendente.  

 
Por isso, conclui-se que o dinheiro supostamente 

recebido foi destinado a própria Igreja, não havendo, assim, a comprovação 
de que haveria (ou houve) um repasse posterior ao defendente.  

 
Disso, conclui-se – e é exatamente o que se pode extrair 

dos autos – que o dinheiro supostamente recebido a título de vantagem foi 
destinado a própria entidade religiosa, não havendo a comprovação da 
intenção do defendente em obtê-lo limpo posteriormente. Não por outro 
motivo, o fato mostra-se atípico. 

 
E como se sabe, a demonstração de todas as fases do 

delito de lavagem de capitais constitui elemento essencial do tipo, não 
podendo supor a existência de qualquer uma delas. Há que se comprovar! 

 
Mais evidente ainda, Excelência, é a atipicidade da 

suposta lavagem no que tange aos valores supostamente recebidos pelo 
defendente a título de voos pela empresa Global Táxi Aéreo.  

 
Isto porque o consumo das passagens aéreas constituiu 

tão somente a fruição da fantasiosa corrupção. É dizer: a utilização dos voos 
nada mais é do que o consumo daquilo que seria a oriundo de um ilícito penal 
(de natureza eleitoral ou não). 
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Em momento algum foi aludido – ou sequer comprovado 

– por exemplo, que o defendente teria tentado auferir os valores previamente 
estipulados para os voos. Caso ficasse demonstrado que o defendente tivesse 
conseguido receber, em dinheiro, o valor equivalente aos voos, aí sim seria 
possível se falar em lavagem de capitais. Ocorreu que isso não aconteceu, 
nem mesmo foi cogitado pela acusação.  

 

E, como se sabe, os Tribunais brasileiros entendem, de 
forma pacífica, que a utilização dos valores provenientes de vantagem 
indevida não serve para os fins estipulados no crime previsto na Lei 
9.613/98. Nesse sentido, confira-se julgado do Tribunal Regional Federal 
desta 4ª Região: 

 
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORREÇÃO DA 
DOSIMETRIA EM SEGUNDO GRAU. 
POSSIBILIDADE. CARTA ROGATÓRIA. 
POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO 
ANTECIPADO DE CUSTAS. CAPITULAÇÃO 
JURÍDICA DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE 
CORREÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO PELO 
TRIBUNAL. EVASÃO DE DIVISAS. SAÍDA 
CLANDESTINA DO PAÍS DA DIFERENÇA ENTRE O 
VALOR CUJA SAÍDA É DECLARADA E O SUPERIOR 
VALOR DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS 
ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. DOLO. 
IRRELEVÂNCIA DO DESTINO A SER DADO AOS 
VALORES NO ESTRANGEIRO. LAVAGEM DE 
DINHEIRO. CONVERSÃO DE ATIVOS ILÍCITOS EM 
LÍCITOS. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. Sendo 
no egrégio Superior Tribunal de Justiça determinado tão 
somente a exclusão do acréscimo referente à majorante dos 
maus antecedentes, e sendo tal acréscimo em montante 
certo, possível é o direto cumprimento da ordem já em 
segundo grau, excluindo-se a majoração indevida da pena-
base. 2. É lícito ao juiz exigir o pagamento antecipado das 
custas de expedição de carta rogatória postulada pela 
defesa. 3. Eventual defeito na plena indicação do 
dispositivo legal violado, perceptível de todo modo pela 
motivação, constitui mero erro material da sentença, 
plenamente corrigível, inclusive em via de apelação. 4. 
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Comprovada a realização de operações de importação (com 
pagamento em moeda estrangeira) em valores muito 
superiores àqueles com saída declarada de numerário do 
país, tem-se configurado o delito de evasão de divisas 
consistente na saída clandestina da diferença desses valores. 
5. A falta de procedimento administrativo instaurado pelo 
Banco Central com intuito de apurar eventual diferença 
entre as importações efetivamente realizadas e as operações 
de câmbio registradas não implica óbice à constatação, pelo 
juízo criminal, da existência de tal diferença, eis que 
independentes as esferas administrativa e judicial. 6. 
Residindo o dolo do crime da evasão de divisas na intenção 
do denunciado de remeter o numerário para o exterior à 
margem da fiscalização, mostra-se irrelevante para a sua 
configuração o agente pretender, ou não, quitar as 
irregulares operações de importação, desinteressando o 
destino a ser dado aos valores no estrangeiro. 7. No delito 
de lavagem de dinheiro, tendo o legislador classificado 
como condutas típicas o ocultar ou o transformar 
(dando ao dinheiro ilícito a aparência de lícito pela 
dissimulação de sua natureza, origem ou 
movimentação), a conversão de ativos ilícitos em lícitos 
não se dá com a mera aquisição de bens com o produto 
do crime anterior, mas por sua transformação falseada 
em dinheiro lícito. 8. A conduta de pagar contas 
diretamente, usando dinheiro ilícito, mas de forma aberta e 
não camuflando ou transmudando a natureza do numerário, 
não se subsume a qualquer das figuras típicas do crime de 
lavagem de dinheiro, sendo, no máximo, pós-fato 
impunível e natural ao agir desde o início planejado pelo 
criminoso. (TRF4, ACR 1999.70.00.013518-3, SÉTIMA 
TURMA, Relator para Acórdão NÉFI CORDEIRO, D.E. 
04/07/2007) 

 
Ante o exposto, pugna-se pelo reconhecimento da 

atipicidade das imputações do crime de lavagem de dinheiro, por não ter sido 
evidenciada a intenção de branquear os valores frutos da imaginosa 
corrupção, mas tão somente de que teriam, se existentes, consumidos no 
próprio ato de recebimento.  
 
V) DA INEXISTÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL ENTRE OS 
CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO PASSIVA. 
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
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No presente tópico, cumpre rememorar que, ao oferecer 
denúncia em desfavor do ora defendente, a Procuradoria-Geral da República 
imputou-lhe a suposta prática dos delitos de corrupção passiva majorada (art. 
317, caput e §1º c/c art. 327, §§1º e 2º, ambos do Código Penal), por duas 
vezes, em concurso material (art. 69 do CP), na forma do art. 29 do Código 
Penal, e 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 suas Alegações Finais, o Ministério Público Federal 

sustentou a hipotética existência de concurso material entre os crimes 
alegadamente apurados. Nesse sentido, afirmou que “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”. (fls. 55-56 do 
evento 338). 

 
Noutras palavras, segundo a ótica deturpada do Parquet 

federal, no momento das operações de lavagem, a corrupção passiva, “tal 
qual denunciada e demonstrada nos autos”, já estaria consumada pela 
suposta aceitação da vantagem indevida. Por conseguinte, não se 
confundiriam os atos de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, 
“merecendo reprimendas igualmente distintas, aplicadas segundo a regra 
do concurso material”. Ao final, o MPF colacionou uma decisão da Corte 
Especial do Superior Tribunal de Justiça na tentativa de relacioná-la com os 
presentes autos.  

 
Conforme será demonstrado a seguir, é absolutamente 

ilegal a aplicação de concurso material de crimes ao presente caso, haja vista 
que, mesmo que se considere, apenas a título argumentativo, a ocorrência de 
prática de corrupção passiva pelo ora defendente, ainda assim não há como 
se considerar o delito de lavagem de dinheiro na qualidade de crime 
autônomo e, portanto, desvinculado, do delito antecedente.  

 
Data maxima venia, o Ministério Público, em apenas 

duas laudas, foi incapaz de apontar quaisquer argumentos fático-jurídicos 
que corroborassem a sua inventiva tese de concurso material, empregando 
apenas uma “jurisprudência-padrão” – que inclusive não possui relação com 
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a presente Ação Penal –, além de frases genéricas e desconexas, sem 
qualquer menção, ainda que mínima, aos elementos colhidos nos autos. 

 
Nesse sentido, não basta que a acusação teça alegações 

genéricas e desprovidas de contextualização, de forma que seria necessário, 
ao menos, indicar os motivos pelos quais SUPOSTAMENTE teria ficado 
comprovada a prática das condutas imputadas ao defendente.  

 
A título exemplificativo, à fl. 55 o Parquet indica que a 

corrupção passiva, “tal qual denunciada e demonstrada nos autos”, já estaria 
“devidamente consumada pela aceitação de vantagem indevida”. Ora, houve 
um longo processo instrutório, desde o recebimento da denúncia em 
3/3/2016 até a presente data, para, ao final, o MPF se limitar a alegar que as 
condutas estão “demonstradas nos autos”?  

 
Parece bastante estranho que a acusação não tenha 

conseguido demonstrar, em nenhum momento, a autonomia de desígnios do 
defendente na suposta prática dos referidos delitos.  

 
Aliás, chama-se a atenção para o fato de que o MPF, com 

as devidas venias, emprega de maneira dissimulada a jurisprudência 
referente ao notório julgamento da AP n. 470/DF (comumente chamada de 
julgamento do esquema “Mensalão”) para tentar justificar que o crime de 
lavagem de dinheiro é sempre autônomo em relação aos crimes antecedentes. 

 
 Contudo, essa defesa se vê obrigada a esclarecer que, ao 

contrário do alegado pelo Parquet, a Suprema Corte afastou a incidência do 
crime de lavagem por entender que o uso de interposta pessoa para o 
recebimento de valores integra expressamente o tipo penal de corrupção 
passiva. Desse modo, essa ocultação está contida, portanto, no art. 317 do 
Código Penal, sendo que o delito de lavagem de dinheiro ficou absorvido 
pelo crime antecedente. Veja-se: 

 
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES NA AP 470. 
LAVAGEM DE DINHEIRO. 
1. Lavagem de valores oriundos de corrupção passiva 
praticada pelo próprio agente: 1.1. O recebimento de 
propina constitui o marco consumativo do delito de 
corrupção passiva, na forma objetiva “receber”, sendo 
indiferente que seja praticada com elemento de 



   

431 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

dissimulação. 1.2. A autolavagem pressupõe a prática de 
atos de ocultação autônomos do produto do crime 
antecedente (já consumado), não verificados na hipótese. 
1.3. Absolvição por atipicidade da conduta. 2. Lavagem de 
dinheiro oriundo de crimes contra a Administração Pública 
e o Sistema Financeiro Nacional. 2.1. A condenação pelo 
delito de lavagem de dinheiro depende da comprovação de 
que o acusado tinha ciência da origem ilícita dos valores. 
2.2. Absolvição por falta de provas 3. Embargos acolhidos 
para absolver o embargante da imputação de lavagem de 
dinheiro. “ (nossos grifos). 
 
(AP 470 EI-sextos, Relator Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ 
Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, 
DJe de 21/08/2014)  

 
No referido julgamento, o Min. Ricardo Lewandowski 

esclareceu, com absoluta percuciência, o seguinte: 
 

“Aqui, valho-me das premissas lançadas no voto do corréu 
PEDRO CORRÊA, no qual assentei que o recebimento 
de valores, por interposta pessoa, ou de modo indireto, 
não caracteriza necessariamente o crime de lavagem de 
dinheiro, uma vez que tal artifício é habitualmente 
utilizado para o recebimento de propina. Como afirmei, 
o elemento do tipo “ocultar” não é exclusivo do crime de 
lavagem de dinheiro. Ao contrário, consta do tipo penal 
caraterizadora da corrupção passiva, que pune a 
solicitação ou o recebimento indireto da vantagem. 
Segundo consignei, à guisa de premissa do meu voto, 
admito a coexistência da prática dos crimes de 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro por um mesmo 
agente, mas desde que se comprove a realização de atos 
distintos para cada crime, de maneira a evitar-se uma 
dupla punição advinda de um único fato criminoso, em 
razão do princípio do ne bis in idem.  
 
Por outro lado, ainda que superado tal óbice, se levados em 
consideração como crimes antecedentes os peculatos já 
analisados bem como a gestão fraudulenta do Banco Rural, 
não estou convencido de que o réu soubesse que o dinheiro 
provinha da prática desses crimes, uma vez que tal elemento 
subjetivo não restou devidamente comprovado pelo 
Parquet. Isso posto, impõe-se a ABSOLVIÇÃO do réu 
JOÃO CLÁUDIO GENU da acusação de haver praticado o 
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crime do art. 1°, incs. V e VI, da Lei 9.613/1998, nos termos 
do art. 386, VII, do CPP. ” (Grifo nosso). 
 

Na mesma ocasião, assim se posicionou o saudoso 
Ministro Teori Zavascki: 

 
“Bem se vê, portanto, que a imputação que recai sobre o 
embargante é o ato de receber os valores referentes ao 
crime de corrupção passiva, que, pela circunstância de 
ter sido realizado de forma clandestina, não pode 
produzir a consequência de incorporar um crime 
autônomo, até porque o recebimento direto ou indireto da 
vantagem indevida integra o próprio tipo penal do art. 317 
do Código Penal (solicitar ou receber (...) direta ou 
indiretamente (...) vantagem indevida”. (Grifo nosso). 
 

Por último, também se faz necessária a menção ao voto 
do eminente Ministro Luiz Barroso, no qual se apontou que: 

 
“O recebimento, por modo clandestino e capaz de ocultar o 
destinatário da propina, além de esperado, integra a 
própria materialidade da corrupção passiva, não 
constituindo, portanto, ação distinta e autônoma de 
lavagem de dinheiro. Para caracterizar esse crime 
autônomo seria necessário identificar atos posteriores, 
destinados a recolocar na economia formal a vantagem 
indevidamente recebida”. (g.n.) 
 

De se frisar – uma vez mais – que o Ministério Público 
não se dignou a esclarecer de que modo estaria configurado o concurso 
material de crimes na presente hipótese.  

 
Nesse ponto, vale destacar que existem vários delitos nos 

quais a ocultação integra a descrição típica, como alguns crimes contra a 
ordem tributária (Lei 8.137/90, art.1º, inciso I), a corrupção passiva (CP, art. 
317), e a evasão de divisas na forma de manutenção (“manter depósitos no 
exterior não declarados à repartição federal competente”, Lei 7.492/1986, 
art. 22, parte final). 

 
Nesses casos, explica o autor Magalhães Noronha, que se 

o único ato de ocultação ou dissimulação existente for aquele já 
contemplado pelo tipo penal do crime antecedente, inegável a 
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consunção, que ocorre quando o fato previsto por um tipo penal está 
compreendido em outro de âmbito mais abrangente e, portanto, só este 
último se aplica113. 

 
Na mesma linha, Fausto De Sanctis114 destaca que, no 

crime de lavagem de capitais: 
 

“A punição somente se justifica quando a conduta não seja 
desdobramento natural do delito antecedente, uma vez 
que a punição apenas se legitima ao se verificar modo 
peculiar e eficiente de dificultar a punição do Estado. 
Exige-se uma conduta (ação ou omissão) voltada 
especificamente à lavagem. Haverá, assim, tão-só a 
prática do crime precedente quando a conduta de 
lavagem for considerada uma utilização ou um 
aproveitamento normal das vantagens ilicitamente 
obtidas. Do contrário, haveria verdadeiro bis in idem e 
punição inadequada do autor do fato antecedente por delito 
de lavagem de dinheiro. Com isso, ficariam afastadas desta 
infração penal as condutas de guardar dinheiro em colchão, 
subornar testemunhas para se conseguir álibi etc”. (Grifos 
nossos). 

 
Na brilhante lição de Pierpaolo Cruz Bottini115: 
 

“Os casos de consunção têm uma aparência de concurso 
material porque as condutas estão previstas em tipos penais 
diferentes que guardam entre si relação horizontal, sendo, 
em regra, distintos os bens jurídicos tutelados pelas normas 
penais incidentes. Porém, na consunção, essa relação de 
instrumentalidade direta – um dos crimes é meio para a 
consecução do outro – ou de contingência – um deles está 
compreendido como fase de preparação ou de execução do 
outro – afasta a incidência das duas normas penais. ” 

 
A respeito desse tema, Jorge de Figueiredo Dias, aponta 

que nesses casos há um claro: 
 

                                                            
113 NORONHA, Magalhães. Direito penal. Vol.1, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 1981, p. .293.  
114 SANCTIS, Fausto de. Combate à lavagem de dinheiro: teoria e prática, Campinas: Millennnium 
Editoram 2008, p. 41.  
115 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/2012, 3ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 124-126. 
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“(...) relacionamento entre um ilícito puramente 
instrumental (crime meio) e o crime-fim correspondente. 
Por outras palavras, aqueles casos em que um ilícito 
singular surge, perante o ilícito principal, unicamente como 
meio de o realizar e nesta realização esgota o seu sentido e 
os seus efeitos”116, motivo pelo qual, “uma valoração 
autônoma e integral do crime meio representaria uma 
violação da proibição jurídico-constitucional da dupla 
valoração.” 

 
Em resumo, nas hipóteses de lavagem de dinheiro, 

sempre que a ocultação estiver contida dentre os elementos do crime 
antecedente, o delito ficará absorvido por este, pela consunção. 

 
Não se alegue ser inviável a consunção porque os tipos 

penais tutelam bens jurídicos distintos!! 
 
Como supramencionado, o egrégio Supremo Tribunal 

Federal reconheceu nos autos da AP n. 470/DF a consunção entre corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, tipos penais que tutelam bens jurídicos 
diferentes. Portanto, a ressalva não tem qualquer cabimento. 

 
Ademais, cumpre ressaltar que, na maioria dos casos de 

consunção, os delitos afetam justamente bens jurídicos diferentes. 
Assim, conforme ensina Pierpaolo Cruz Bottini117, o que autoriza o 
afastamento de um deles não é a “identidade de bens tutelados, mas o fato 
de um comportamento estar contido no outro, ainda que o objeto de proteção 
da norma seja distinto”. 

 
Consequentemente, se a ocultação ou dissimulação típica 

da lavagem de dinheiro se limitar ao recebimento “indireto” dos valores, há 
nítida contingência entre os tipos penais, devendo ser aplicado, portanto, o 
instituto da consunção.  

 

                                                            
116 FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo 1. 1ª Edição. São Paulo, Revista dos Tribunais, 
2007. p. 1018 
117 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/2012, 3ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 124-126. 
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Merecem destaque precedentes do col. Superior Tribunal 
de Justiça que admitem expressamente a consunção, mesmo quando os tipos 
penais tenham bens jurídicos distintos por referência: 

 
“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a 
aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência 
de ilícitos penais (delitos-meio) que funcionem como fase 
de preparação ou de execução de outro crime (delito-fim), 
com evidente vínculo de dependência ou subordinação 
entre eles; não sendo obstáculo para sua aplicação a 
proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de 
infração mais grave pelo de menor gravidade”. 
 
(REsp. n. 1.294.411∕SP, Ministra Laurita Vaz, Quinta 
Turma, DJe 3.2.2014).  

 
Na mesma linha: 
 

“(...) 1. O princípio da consunção pressupõe que seja um 
delito meio ou fase normal de execução do outro crime 
(crime fim), sendo que a proteção de bens jurídicos diversos 
e absorção de infração mais grave pelo de menor gravidade 
não são motivos para, por si sós, impedirem a referida 
absorção. Precedentes. (...)”.  
 
(AgRg no REsp n. 1.252.305∕MG. Quinta Turma. Ministro 
Jorge Mussi. DJe 14.9.2012). 

 
Nessa esteira, traz-se à baila os ensinamentos de Cezar 

Roberto Bittencourt118: 
 

“No conhecido enunciado da Súmula 17 do STJ, convém 
que se destaque, reconheceu-se que o estelionato pode 
absorver a falsificação de documento. Registre-se, por 
sua pertinência, que a pena do art 297 é de 2 a 6 anos de 
reclusão ao passo que a pena do art. 171 é de 1 à 5 anos. 
Não se questionou, contudo, que tal circunstancia 
impediria a absorção, mantendo-se em plena vigência a 
referida súmula. Não é, por conseguinte, a diferença dos 
bens jurídicos tutelados, e tampouco a disparidade de 
sanções cominadas, mas a razoável inserção na linha casual 
do crime final, com o esgotamento do dano social no último 

                                                            
118  BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral São Paulo: Saraiva, 2010. Pg.228. 
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e desejado crime, que faz as condutas serem tidas como 
únicas (consunção) e punindo-se somente o crime último da 
cadeira casual, que efetivamente orientou a conduta do 
agente. (...) 
 Contudo, quando se trata de pós-fato impunível, 
inegavelmente, estamos diante do princípio da consunção. 
Normalmente, esse episódio ocorre com atos que são 
adequados ao exaurimento do crime consumado, que, no 
entanto, também estão previstos como crimes autônomos. 
Com efeito, a punição daquele absorve a destes” (grifo 
nosso). 

 
No caso em análise, o MPF não logrou êxito em 

demonstrar que o defendente teve o dolo específico de “lavar dinheiro”. Pelo 
contrário, a narrativa acusatória apresenta um hipotético dolo global de 
EDUARDO COSENTINO DA CUNHA em supostamente receber 
vantagem indevida, qual seja o pagamento de propina. Nesse contexto, 
também não foram apresentados quaisquer indícios de que o ora defendente 
tivesse agido autonomamente em relação aos dois delitos que lhe foram 
imputados.   

 
Pela forma como descreve o próprio Parquet, o suposto 

resultado pretendido pelo defendente era única e exclusivamente o 
recebimento de vantagem indevida (art. 317 do CP), de modo que o conteúdo 
psicológico (que é a vontade dirigida a um fim) das circunstâncias narradas 
apenas se refere ao recebimento de vantagem, e não ao posterior 
mascaramento deliberado de recursos de origem ilícita. Ou seja, o que teria 
efetivamente orientado a conduta do agente seria apenas o recebimento de 
vantagem ilícita, sendo que o hipotético pagamento da propina seria mero 
exaurimento do crime previsto no art. 317 do Código Penal.  

 
Repise-se: não houve a demonstração do dolo específico 

do ora defendente em praticar lavagem de dinheiro!!! 
 
Merece registro, por oportuno, que a “exigência da 

constatação do dolo na lavagem de dinheiro constitui importante garantia 
de imputação subjetiva, que afasta qualquer hipótese de responsabilidade 
objetiva na seara penal”119.  
                                                            
119BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/2012, 3ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 138.. 
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Acerca dessa questão, Renato Brasileiro de Lima120 

ensina que: 
 

 “O escamoteamento do produto da infração antecedente, 
por si só, não é suficiente para a tipificação do crime de 
lavagem de capitais. Para além do mascaramento desses 
bens, direitos ou valores, também se faz necessária a 
demonstração dos elementos subjetivos inerentes ao 
tipo penal em questão, quais sejam, a consciência e a 
vontade de limpar o capital sujo e reintroduzi-lo no 
sistema financeiro com aparência lícita”. (g.n.) 

 
Ao se fazer uma análise dos autos, fica claro que a 

acusação não gastou uma linha sequer para demonstrar a suposta intenção do 
ora defendente de executar ou colaborar com a alegada prática de lavagem, 
qual seja a vontade de limpar o capital e reinseri-lo no circuito econômico 
com aparência lícita.  

 
Outrossim, é importante observar que a PGR, em sua 

longa denúncia de 85 páginas, imputou ao ora defendente a prática de 
corrupção passiva, prevista no art. 317 do Código Penal, sempre na 
modalidade de receber.  

 
Sorrateiramente, o Ministério Público Federal, em suas 

Alegações Finais, acabou alterando a modalidade do crime, alegando a 
ocorrência de corrupção passiva na hipótese de aceitação, e não mais de 
recebimento.  

 
Ocorre que, conforme é cediço, o delito de Corrupção 

passiva na modalidade receber é material, ou seja, se consuma apenas com o 
efetivo recebimento dos valores indevidos.  

 
No ponto, confira-se trecho do Voto do eminente 

Ministro Luiz Roberto Barroso no julgamento dos décimos sextos embargos 
infringentes da Ação Penal nº 470 do STF: 

 

                                                            
120 LIMA, Renato brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único, 6ª. Salvador: 
JusPODIVM, 2018. 
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“(...) o crime de corrupção passiva, na modalidade 
receber, consuma-se no momento do pagamento da 
vantagem indevida, dada a sua natureza material” 

 
Por outro lado, o referido delito na modalidade “aceitar” 

se consuma com o mero ato de consentimento, e, portanto, não dependeria 
de provas para que restasse configurado. 

 
Nessa senda, se verifica uma odiosa manobra do Parquet 

federal que, ao não encontrar nenhum elemento de prova nos autos que 
permitisse comprovar a prática do delito de corrupção passiva na modalidade 
receber pelo ora defendente, acabou por, ao final, atribuir-lhe a suposta 
prática delitiva em modalidade diversa, da qual não necessitaria de provas. 
 
   Com efeito, ainda que não se reconheça a consunção entre 
os crimes de corrupção e lavagem – o que se admite apenas por argumento, 
não por probabilidade –, ainda assim o concurso material não seria uma 
opção viável. Há outro instituto que se amolda aos fatos atribuídos na 
denúncia, com muito mais justeza que a justaposição pura e simples de 
crimes e penas. É o instituto do concurso formal. 
 
   Não se desconhece a possibilidade de afastar o concurso 
formal em hipóteses excepcionais, tal como quando vislumbrado o 
denominado “concurso material benéfico”.  
 
   Porém, essa não é a hipótese dos autos. Diante do quadro 
fático apresentado pela própria acusação, torna-se necessário rememorar a 
condição suficiente para aplicação do concurso formal, em estreita 
observância da legislação de regência. Inscrito no art. 70 do Código Penal, 
assim é interpretado pelo eminente professor Rogério Greco121: 
 

“Fundada em razões de política criminal, a regra do 
concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em 
benefício dos agentes que, com a prática de uma única 
conduta, viessem a produzir dois ou mais resultados 
também previstos como crime. Segundo a definição de 
Maggiore, "concurso formal (concursus formalis) é, 
tipicamente, o realizado pela hipótese de um fato único 
(ação ou omissão) que viola diversas disposições legais. 

                                                            
121 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, Vol. I. 2015. Pág. 666. 
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Fontán Balestra preleciona que duas teorias disputam o 
tratamento correspondente à natureza jurídica do concurso 
formal, a saber: teoria da unidade de delito e a tese da 
pluralidade. Preleciona o autor argentino que "a primeira 
das teorias enunciadas afirma que, não obstante a lesão de 
várias leis penais, existe um só delito. Na realidade, a 
expressão concurso ideal denota, por si mesma, a 
inexistência de uma verdadeira pluralidade de delitos, e 
indica que, ainda quando s e tenham concretizado várias 
figuras, somente se há cometido um delito”. 

   
   É precisamente a situação que se passa nos autos. Na 
fantasiosa versão construída pela acusação, um só desígnio teria guiado o 
paciente, que seria o de teoricamente receber vantagens supostamente 
indevidas.  
 
   Ora, é de clareza solar que a entrega da propina é a ação 
punida. Se uma hipotética propina precisa ser entregue, é meramente da 
natureza da corrupção passiva que a referida vantagem não pode ser entregue 
às claras, perante os olhos do mundo, como tantas vezes asseveraram os 
julgados da AP n. 470/DF. 
 
   Assim é que é impensável – uma vez que não há um 
argumento sequer que se possa opor à aplicabilidade do concurso formal – 
que os crimes estejam relacionados por meio de mero concurso material. Não 
se trata, portanto de duas ações distintas, tampouco se fala em dois desígnios 
distintos! 
 
   Inclusive, este próprio Juízo reconheceu, na sentença 
condenatória da AP n. 5054932-88.2016.4.04.7000, o concurso formal entre 
os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro dos réus MARCELO 
ODEBRECHT e ANTÔNIO PALOCCI FILHO. Confira-se:  
 

“Assim, se no pagamento da vantagem indevida na 
corrupção, são adotados, ainda que concomitantemente, 
mecanismos de ocultação e dissimulação aptos a ocultar e a 
conferir aos valores envolvidos a aparência de lícito, 
configura-se não só crime de corrupção, mas também de 
lavagem, uma vez que ocultado o produto do crime de 
corrupção e a ele conferida a aparência de licitude. Forçoso 
reconhecer, diante da concomitância, o concurso formal 
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entre corrupção e lavagem para aqueles responsáveis pelas 
duas condutas”. 

 
    Enfim, mesmo que não se entenda pela aplicação da 
consunção, fato é que jamais se poderia aplicar a regra do concurso material. 
Diante de uma única conduta, aplica-se o concurso formal de delitos, nos 
termos do art. 70 do Código Penal, sabidamente mais favorável ao 
defendente. 
 
   Por fim, não há dúvidas de que a aplicação do concurso 
material para os delitos de lavagem de capitais e corrupção passiva se afigura 
como manifestamente violadora dos artigos 69 e 70 do Código Penal, 
conclusão que decorre, exclusivamente, da moldura posta pela própria 
Procuradoria-Geral em sua denúncia. A aplicação do concurso formal com 
relação a tais crimes é o que se requer e o que se impõe, caso a consunção – 
solução ideal do ponto de vista técnico-jurídico – não seja reconhecida. 

 
VI) – DA DOSIMETRIA  
 

A defesa tem inabalável convicção na absolvição in totum 
do defendente. 

 
Sem embargo, o Parquet teceu afirmações 

profundamente ilegais e arbitrárias no tópico em que tratou da pena. Desse 
modo, cumpre à defesa rebater tais afirmações, apenas para que tamanho 
desacato ao direito não fique sem resposta. 

 
A) – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
 

Ao abordar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 
Código Penal, para a fixação da pena-base, o Ministério Público incorreu em 
grave equívoco ao valorar negativamente 6 (seis) das 8 (oito) circunstâncias 
previstas na referida norma penal, quais sejam: (a) culpabilidade; (b) conduta 
social; (c) personalidade (d) motivos do crime; (e) circunstâncias do crime; 
e (f) consequências. 

 
Isso porque o Parquet Federal se utilizou – dentre outros 

– de elementos inerentes ao próprio tipo penal, tais como o cargo de 
Presidente da Câmara dos Deputados ocupado pelo defendente e os supostos 
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prejuízos financeiros gerados aos cofres públicos, para valorar 
negativamente as referidas vetoriais, incorrendo em odioso bis in idem.  

 
Nessa toada, passa-se a analisar cada uma das vetoriais 

negativamente valoradas. 
 
a) Valoração negativa da Culpabilidade 

 
Quanto à culpabilidade do ora defendente, apontou o 

Ministério Público que ele possuía extensa carreira pública e política, tendo, 
durante o período em que exerceu cargos públicos, supostamente praticado 
crimes, “em total dissonância com as funções públicas e os cargos de 
relevância que exercia”.  

 
Ainda, apontou o Parquet que o ora defendente possui 

“excelente formação acadêmica e qualificação, detendo posição social, 
patrimonial e discernimento acima da média”, além de que tinha consciência 
da gravidade de seus atos, o que tornaria injustificáveis as condutas que lhe 
foram imputadas no âmbito da presente ação penal.  

 
Ocorre que as considerações feitas pelo douto Ministério 

Público Federal não prosperam, notadamente no que se refere à vinculação 
feita entre a valoração negativa da culpabilidade, os cargos políticos 
ocupados pelo defendente e os próprios aspectos intrínsecos à sua formação 
acadêmica, social e patrimonial. 

 
Como é cediço, a valoração da culpabilidade se dá em 

dois momentos distintos: primeiramente, ocorre a sua aferição adstrita à 
prática de um delito, conforme conceito analítico de crime (fato típico, ilícito 
e culpável). Posteriormente, tem-se a aferição da culpabilidade somente no 
que diz respeito à fixação da pena base do agente, como umas das 8 (oito) 
circunstâncias judiciais existentes no art. 59 do Código Penal. É o que 
leciona Rogério Greco, in verbis: 

 
“(...) Temos de realizar, dessa forma, uma dupla análise da 
culpabilidade: na primeira, dirigida à configuração da 
infração penal, quando se afirmará que o agente que 
praticou o fato típico e ilícito era imputável, que tinha 
conhecimento sobre a ilicitude do fato que cometia e, por 
fim, que lhe era exigível um comportamento diverso; na 
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segunda, a culpabilidade será aferida com o escopo de 
influenciar na fixação da pena-base. A censurabilidade do 
ato terá como função fazer com eu a pena percorra os 
imites estabelecidos no preceito secundário do tipo penal 
incriminador”122 
 

Por seu turno, Miguel Reale Jr. demonstra que o referido 
duplo ora se dá de maneira qualitativa, ora quantitativa, senão vejamos, in 
verbis: 

 
“(...) o juízo qualitativo da culpabilidade como categoria 
do crime se transforma no juízo quantitativo da 
culpabilidade como medida da pena – garantia individual 
excludente de excessos punitivos em prevenção geral ou 
especial.”123  
 

Apesar de ser uma circunstância judicial na qual se 
confere certa discricionariedade ao julgador, os elementos inerentes ao tipo 
penal não podem ser utilizados para exasperar a pena do agente, sob pena de 
afronta à legalidade estrutural que rege o direito penal. Tal obviedade fora 
solenemente ignorada pelo douto MPF em suas alegações finais quando da 
dosimetria da pena no tipo corrupção passiva. 

 
O comportamento do agente, quando valorado nesta fase, 

deve considerar o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, até para que se 
individualize a reprovabilidade da conduta à luz de ofensa específica, é 
dizer, diante de um fato e de um tipo concreta e individualmente 
considerados, e não sobre a pessoa do agente. 

 
A aceitação de raciocínio diverso implicaria na 

possibilidade de se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade de 
qualquer conduta à despeito da situação de fato. No ponto, Celso Delmanto 
leciona que não só as condições pessoais do agente devem ser consideradas 
quando da análise da vetorial da culpabilidade, senão vejamos, in verbis: 

 
"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice 
de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso 
praticado, não só em razão de suas condições pessoais, 
como também em vista da situação de fato em que ocorreu 

                                                            
122 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 7ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. p. 601. 
123 REALE JR., Miguel. Penas e medidas de segurança no novo código. Rio de Janeiro: Forense, 1987. 
p. 160. 
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a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a 
conduta que era exigível do agente, na situação em que o 
fato ocorreu."124 

 
Deveras, isto ocorre pela impossibilidade material da 

análise de maior ou menor reprovabilidade de uma conduta sem se 
considerar a maior ou menor gravidade do delito. Analise-se um 
comportamento praticado, com todas as circunstâncias fáticas que lhe 
rodeiam.  

 
O que o Ministério Público fez em suas alegações foi 

redigir uma fundamentação padrão para exasperar a pena de todo indivíduo 
que já tenha atuado de forma ampla no cenário político e exercido o cargo 
de parlamentar.  

 
Isto posto, no que se refere ao cargo de Presidente da 

Câmara dos Deputados ocupado à época pelo ora defendente, destaca-se que 
a função pública é elemento intrínseco à configuração do tipo penal, vez que 
se trata de crime próprio de indivíduos ocupantes de cargos públicos, não 
podendo ser praticado por outrem.  

 
É dizer, caso o agente não ocupe função pública, o delito 

de corrupção passiva não se configura, pois ausente o preenchimento dos 
elementos inerentes ao tipo penal.  

 
Com efeito, não há que se utilizar do cargo político 

ocupado à época pelo ora defendente, ou, ainda, o fato de ter possuído uma 
extensa carreira pública e política, como argumento para valorar 
negativamente a vetorial culpabilidade. Trata-se de flagrante bis in idem, 
vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.  
 

Além disso, não há que se falar que as condutas atribuídas 
ao ora defendente seriam injustificáveis em decorrência de sua formação 
acadêmica e qualificação, detendo posição social, patrimonial e 
discernimento acima da média, e que, por isso, tinha completa consciência 
da gravidade de seus atos – isto é, em decorrência de circunstâncias 
intrínsecas ao seu desenvolvimento enquanto indivíduo.  

 

                                                            
124 DELMANTO, Celso et. al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273 
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Como se sabe, a culpabilidade, para fins do art. 59 do 
Código Penal, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da 
conduta, mediante demonstração de elementos concretos do delito, 
apontando maior ou menor censura do comportamento do réu.  

 
Valorar negativamente a vetorial em questão em razão da 

formação ou nível social e patrimonial do agente importa castigá-lo pelo o 
que é. Ou seja, objetiva o Ministério Público aplicar a lógica – equivocada – 
do direito penal do autor, que é amplamente rechaçada em qualquer Estado 
que se intitule como Democrático de Direito. 

 
Nesse sentido o entendimento de Zaffaroni e Perangeli125: 
 

“Um direito que reconheça, mas que também respeite a 
autonomia moral da pessoa, jamais pode penalizar o ser 
de uma pessoa, mas somente o seu agir, já que o próprio 
direito é uma ordem reguladora de conduta humana. Não 
se pode penalizar um homem por ser como escolheu ser, 
sem que isso violente a sua esfera de autodeterminação 
(...)”. 

   
Além disso, não está em discussão o grau de consciência 

da reprovabilidade da conduta, uma vez que a consciência da ilicitude e da 
gravidade das supostas condutas criminosas não passa de situação ínsita ao 
tipo penal.  

 
Com efeito, aquele que incorre em dada conduta 

criminosa deve possuir o necessário conhecimento acerca da ilegalidade de 
seu ato. Caso contrário, haveria a incidência do que se chama de erro de 
proibição ou, até mesmo, erro de tipo, a depender do caso.  

 
À evidência, considerar o conhecimento da ilicitude ou 

gravidade da conduta com forma de se elevar a pena do suposto agente 
delitivo constitui, igualmente, violação ao princípio do ne bis in idem. 

 
Nesse exato sentido, impende trazer à baila as palavras do 

ilustre professor Cezar Roberto Bitencourt: 
 

                                                            
125 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 7.ed. 
São Paulo: Revista dosTribunais, 2008. v.1, p.107. 
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“Constitui rematado equívoco, frequentemente 
cometido no cotidiano forense, quando, na dosagem da 
pena, afirmar-se que “o agente agiu com culpabilidade, 
pois tinha consciência da ilicitude do que fazia”. Ora, 
essa acepção de culpabilidade funciona como fundamento 
da pena, isto é, como característica negativa da conduta 
proibida, e já deve ter sido objeto de análise juntamente 
com a tipicidade e a antijuridicidade, concluindo-se pela 
condenação. Presume-se que esse juízo tenha sido positivo, 
caso contrário nem se teria chegado à condenação, onde a 
culpabilidade tem função limitadora da pena, e não 
fundamentadora.”126 
 

Como se vê, para o Ministério Público Federal, a 
fundamentação para a valoração negativa da vetorial culpabilidade foi feita 
em razão do cargo ocupado pelo defendente à época – e das posições 
políticas de destaque já ocupadas ao longo de sua vida –, e em razão de sua 
própria formação como indivíduo, considerando seu dito mérito acadêmico 
e desenvolvimento social e patrimonial, e não em razão da especial 
reprovabilidade concreta da conduta, o que é inaceitável.  

 
Desta forma, sendo certo que a valoração da 

culpabilidade do ora defendente se deu apenas num direito penal do autor, 
na medida que o Parquet focou em sua condição como “ser”, 
desconsiderando os bens jurídicos tutelados pelos crimes de corrupção 
passiva e lavagem de capitais, não há que se valorar negativamente a vetorial 
culpabilidade para fins de exasperação da pena base.  
 
b) Valoração negativa da Conduta Social. 

 
Por outro lado, ao valorar negativamente a vetorial 

conduta social, o douto Parquet alegou que o ora defendente, na qualidade 
de deputado federal, possuiria deveres éticos, de respeito à Constituição 
Federal, promoção e defesa do interesse público e da cidadania, entre outros. 

 
 Mas que, todavia, teria infringido essas disposições, ao 

fazer “valer seus próprios interesses, aproveitando-se da sua condição 
parlamentar para pressionar o recebimento de vantagens indevidas por 

                                                            
126 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal - v. 1: parte geral 21. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 774.  
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meio de preposições legislativas, em desvio de finalidade das prerrogativas 
que lhe foram garantidas enquanto parlamentar”. 

 
O Ministério Público citou, inclusive, a cassação do 

mandato do ora defendente pela Câmara dos Deputados, além de mencionar 
situações pretéritas em sua vida, tais como a responsabilização pelo TCU por 
irregularidades na TELERJ; por ter sido envolvido em escândalos de 
repercussão nacional durante sua vida pública; e por ter já sido condenado 
por corrupção e lavagem de dinheiro pelos Juízos da 10º Vara Federal de 
Brasília e da 13º Vara Federal de Curitiba.  

 
Ocorre que a valoração negativa da vetorial em questão 

foi erroneamente sopesada pelo douto Ministério Público. 
 
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a conduta social 

do agente está relacionada aos seus comportamentos no meio social, como 
conduz seus laços com os demais indivíduos, de forma que, a partir disso, o 
Juiz possa apurar indícios de merecimento de uma maior ou menor censura. 
Trata-se, portanto, de um critério amparado no caráter do indivíduo. 

 
A esse respeito, José Eulálio Figueiredo de Almeida127  

delineia exemplos dos parâmetros a serem seguidos ao ser proceder à 
valoração da conduta social, quais sejam: 

 
“A vocação do acusado para o trabalho ou para a 
ociosidade; a afetividade do mesmo para com os membros 
que integram a sua família, ou o desprezo e indiferença que 
nutre por seus parentes; o prestígio e a respeitabilidade de 
que goza perante as pessoas do seu bairro ou da sua cidade, 
bem como o índice de rejeição de que desfruta entre os que 
o conhecem socialmente; o seu entretenimento predileto 
(…) ou se prefere a companhia constante de pessoas de 
comportamento suspeito e freqüenta, com habitualidade, 
locais de concentração de delinqüentes, casas de tolerância, 
lupanares ou congêneres; o seu grau de escolaridade, tal 
como a assiduidade e a abnegação pelo estudo ou o 
desinteresse pelo mesmo, assim como o respeito e o 
relacionamento com funcionários, professores e diretores 
do estabelecimento escolar.”  

 
                                                            
127 ALMEIDA, José Eulálio Figueiredo de. Sentença Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. 
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Não há dúvidas, portanto, de que a vetorial da conduta 
social se correlaciona com a situação do agente em seus diversos papéis 
desempenhados junto ao meio social.  

 
No entanto, em suas alegações finais, o Parquet valorou 

negativamente a vetorial em questão, e o fez com base: (i) no cargo e na 
condição de parlamentar que o defendente ocupava à época dos fatos; (ii) na 
própria cassação de seu mandato parlamentar e, pasme, (iii) em 
responsabilizações administrativas ou jurídicas ocorridas em momentos 
anteriores de sua vida. 

 
Consoante exposto alhures, a utilização do cargo e das 

funções públicas já ocupadas pelo defendente como pressuposto para 
valoração negativa de sua conduta social, além de se desviar do propósito 
que a lei prevê para essa circunstância, acarreta, novamente, em bis in idem, 
o que não pode ser permitido.  

 
Isto porque, em primeiro lugar, a posição pública e a 

ocupação profissional do defendente não se correlacionam com o seu 
comportamento no meio social, de maneira alguma.  

 
E mais, frise-se que a condição de parlamentar do ora 

defendente é um dos elementos que configura o tipo penal de corrupção 
passiva, além de já ter sido equivocadamente utilizada para valorar 
negativamente a vetorial culpabilidade, motivo pelo qual resta novamente 
configurado o bis in idem.  

 
No ponto, o raciocínio é simples, a confiança, o prestígio 

e o respeito que o ora defendente possuía em seu meio social não poderiam 
ser obtidos caso não fosse a sua condição de Presidente da Câmara dos 
Deputados – é dizer, ocupando uma função pública –, elementar do tipo 
penal, porque sem ela, o suposto delito sequer se configuraria.  

 
Sendo assim, considerando que o Ministério Público se 

balizou em elementos estruturantes do próprio tipo penal, os quais não 
servem para valorar negativamente a conduta social, resta caracterizado o 
indevido bis in idem, devendo-se rechaçar a exasperação da pena-base 
valorada negativamente na conduta social do ora defendente.  
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c) Valoração negativa da vetorial personalidade.  
 

Ao valorar negativamente a personalidade do defendente, 
o Ministério Público consignou que:  

 
“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 de sua função pública para 
alcançar objetivos privados e espúrios, mediante 
chantagens e intimidações. ” 

 
Alegou que o defendente teria se utilizado de sua função 

pública, por diversas vezes e em diversos contextos diferentes, para 
intimidar pessoas e conseguir supostas vantagens indevidas. No ponto, 
cumpre transcrever alguns desses trechos, in verbis:  
 

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. 
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 (...) 
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.  
(...) 
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. 
(...) 
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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. 

 
Como se vê, o Ministério Público tenta sustentar a 

fantasiosa má personalidade do defendente pela suposta inclinação à 
reiterada prática delitiva, em virtude de casos que, em tese, “se valeu da 
sua função pública para alcançar objetivos privados e espúrios, mediante 
chantagens e intimidações”.  

 
No ponto, todas as circunstâncias que demonstrariam a 

inclinação do defendente à reiterada prática delitiva que o Parquet atribui 
ao ora defendente se deram unicamente no âmbito legislativo, tais quais: 

 
a) A suposta utilização de requerimentos perante o 

Congresso Nacional; 
b) A suposta utilização da CPI da Petrobrás, valendo-se 

da função fiscalizadora do Poder Legislativo; 
c) A suposta alteração de legislação energética, ao ter 

relatado as Medidas Provisórias n. 396/2007 e 
450/2008.  

 
Pois bem. 
 
Em primeiro lugar, a prática reiterada de delitos implica 

que o agente tenha praticado condutas típicas, tenha sido denunciado por 
essas práticas e, imprescindivelmente, tenha sofrido condenações transitadas 
em julgado.  

 
Caso contrário, se estará diante de uma afronta ao 

princípio constitucional da presunção de inocência, ao considerar fatos ainda 
pendentes de análise judicial como forma de elevação da pena a ser imposta. 
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Não à toa, o próprio Superior Tribunal de Justiça editou 
o enunciado sumular n.º 444, que dispõe: “É vedada a utilização de 
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”  

 
Ocorre que, no caso do ora defendente, à época dos fatos 

que lhe são atribuídos no presente caso, não havia nenhuma condenação em 
seu desfavor, sequer denúncia pela prática de condutas típicas.  

 
Mas mais que isso. O argumento que o Parquet utiliza 

para valorar negativamente a personalidade do ora defendente é baseado em 
circunstâncias, em tese, ocorridas no âmbito do Poder Legislativo – isto é, 
que sequer havia qualquer judicialização da questão.  

 
Ora, não havia à época dos fatos condenação transitada 

em julgado em desfavor do ora defendente. Pior que isso: supostas condutas 
praticadas no âmbito do Poder Legislativo que indicam desvio de poder não 
pode ser considerada como “prática delitiva”.  

 
Nesse contexto, defender que a personalidade do agente 

é negativa ante a sua inclinação à reiterada prática delitiva, sendo que sequer 
havia ações penais em desfavor do ora defendente à época dos fatos, é o 
mesmo que considerar o acusado culpado por fatos que não foram 
devidamente analisados pelo Poder Judiciário.  

 
Trata-se de flagrante violação ao princípio constitucional 

da presunção de inocência, o que não se pode admitir.  
 
Mas não é só.  
 
Consoante exposto alhures, o douto Parquet federal 

afirma que as supostas condutas espúrias que indicariam uma personalidade 
chantagista do ora defendente teriam ocorrido no âmbito da Câmara dos 
Deputados, é dizer, enquanto exercia a função de parlamentar. 

 
Com efeito, não é despiciendo salientar que a utilização 

de elemento inerente ao tipo penal – qual seja, a de ocupar função pública no 
delito de corrupção passiva – caracteriza clara violação ao princípio do ne 
bis in idem. 

 



   

451 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

Ademais, a mesma condição de ocupar o cargo de 
parlamentar à época dos fatos já foi utilizada pelo douto Parquet nas duas 
vetoriais anteriores – culpabilidade e conduta social –, o que demonstra, mais 
uma vez, o bis in idem, de modo que se faz necessário o afastamento de uma 
possível valoração da penal em razão da circunstância judicial em comento. 

 
Por fim, cumpre destacar que as alegações tecidas pelo 

Ministério Público tratam de atos praticados pelo ora defendente que sequer 
se aplicam ao que se entende por “personalidade do agente”.   

 
No exame da personalidade do agente se analisam atos de 

extratos interiores da personalidade, é dizer, como pessoa humana, conforme 
leciona Ricardo Augusto Schmitt, in verbis: 

 
"Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para 
demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os 
casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição 
agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, 
dentre outras."128 

 
Contudo, em nenhum momento o Ministério Público 

logrou êxito em demonstrar a índole ou o temperamento do ora defendente. 
Ao contrário, as situações narradas tratam apenas de supostos e fantasiosos 
atos praticados no âmbito de sua função pública como parlamentar, e que, 
consoante exposto alhures, dizem respeito ao próprio tipo penal.  

 
É que, não fosse a condição de Deputado e a posição de 

destaque que lhe era conferida, o ora defendente não teria sequer maneiras 
de agir com vistas a praticar o suposto delito de corrupção passiva.  

 
Portanto, demonstrados os equívocos cometidos pelo 

Parquet ao buscar a valoração negativa da personalidade do ora defendente, 
importa que essa vetorial não seja considerada para fins de elevação da pena-
base.  
 
d) Valoração negativa dos motivos do crime.  
 

                                                            
128 SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2013. p. 130. 
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Segundo a argumentação exposta nas alegações finais 
ministeriais, o ora defendente seria uma pessoa de “excelente qualificação 
acadêmica e condição social e econômica, não havendo motivação para a 
prática de delitos, a não ser a busca de lucro fácil para custear gastos 
milionários e extravagantes do acusado e de seus familiares. ” 

 
Ainda, aduz o Ministério Público que:  
 

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. 
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. 

 
Como se vê, o douto Parquet federal se utilizou, em um 

primeiro momento, do mesmo argumento ao valorar negativamente a 
culpabilidade – de que possuiria uma excelente qualificação acadêmica e 
profissional e que, por isso, não haveria motivo para a prática do crime –, e, 
em um segundo momento, do mesmo argumento utilizado em todas as 
vetoriais anteriores, qual seja, a função pública ocupada pelo defendente.  
 

Por outro lado, ao considerar o motivo do crime apto a 
agravar a pena do defendente pela “busca de lucro fácil para custear gastos 
milionários”, o Ministério Público considerou uma motivação inerente à 
própria infração penal e, assim já valorada por ocasião da tipificação, qual 
seja, a ganância e a busca pelo lucro fácil em crimes patrimoniais, como os 
imputados ao ora defendente.  
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A violação ao princípio do ne bis in idem é, mais uma vez, 
evidente, o que não se pode permitir.  

 
Primeiramente, o fato de o agente possuir qualificação 

acadêmica e profissional não pode interferir em seu suposto anseio pela 
obtenção de vantagens patrimoniais indevidas.  

 
Isso porque, conforme exposto no tópico da 

culpabilidade, não se pode castigar alguém pelo que se é, ou seja, pela sua 
formação como indivíduo, ao argumento de que essas características seriam 
um impeditivo à motivação de se buscar auferir lucro fácil.  

 
Ademais, também não assiste razão ao Ministério Público 

ao argumentar que “a motivação do acusado em obter lucro fácil não pode 
ser considerada como elementar típica da corrupção ou da lavagem de 
dinheiro, 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. ” 
 

O raciocínio é simples: se um indivíduo solicita ou recebe 
valores patrimoniais indevidamente – conduta típica de corrupção passiva –
, seu objetivo é o de auferir dinheiro, independentemente de sua qualificação 
profissional, acadêmica ou sua condição social.  

 
E mais, se o faz em razão de sua função pública 

logicamente que o indivíduo busca auferir lucro de uma forma 
descomplicada, fácil.  

 
Com efeito, considerando que os motivos do crime 

elencados pelo Parquet são inerentes ao tipo penal imputado ao defendente, 
há que se falar na existência do bis in idem.  

 
Registre-se o magistério de Heleno Fragoso acerca da 

circunstância judicial atinente aos motivos do crime, ao aduzir que o motivo 
do delito é aquilo que move o agente à prática do ato: 

 
Motivo é o que move, ou seja, é o antecedente psicológico 
do ato volitivo. Este pode ser um fenômeno complexo, 
desencadeado por um motivo preponderante, que se 
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sobrepõe aos demais. A maior ou menor reprovabilidade 
do motivo influi na gravidade da culpa e, pois, do crime.129 

 
Contudo, para que se possa aferir a real motivação do 

crime pelo agente, é preciso que se elenque razões concretas que comprovem 
a finalidade delitiva do suposto criminoso, o que, contudo, não logrou êxito 
em fazer o douto Parquet federal.   

 
Nessa senda, não consta das alegações ministeriais 

qualquer dado que possa provar ou ao menos demonstrar que o defendente 
possuía como motivação para a suposta prática delitiva a tal imaginosa 
“busca de lucro fácil”.   

 
Por fim, cumpre registrar que o próprio Parquet 

reconhece que os supostos atos criminosos teriam sido praticados pelo 
defendente se valendo de sua função parlamentar e do exacerbado poder que 
detinha em seu partido e na Câmara dos Deputados, o que, por si só, 
comprova, a afronta ao princípio do ne bis in idem.  

 
e) Valoração negativa das circunstâncias do crime. 
 

De início, deve-se estabelecer, como premissa, a devida 
conceituação sobre o que são as circunstâncias do crime, enquanto 
circunstância judicial a ser valorada na fase do art. 59 do Código Penal. No 
ponto, confira-se a seguinte conceituação de Alberto Silva Franco: 
 

“(...) circunstâncias são elementos acidentais que não 
participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, 
embora estranhas à configuração típica, influem sobre a 
quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. 
(...) Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar 
do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento 
existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo 
delinquente no decorrer da realização do fato criminoso, 
etc.”130 

 
No mesmo sentido, Celso Delmanto leciona que, in 

verbis: 

                                                            
129 FRAGOO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, 
p. 412. 
130 SILVA FRANCO, Alberto. Código penal e sua intepretação jurisprudencial. V.I, t.1, p. 900. 
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"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração 
penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, 
maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a 
estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias 
especialmente previstas no próprio tipo ou como 
circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso 
noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (bis 
in idem)."131 

 
Ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, o 

douto Ministério Público se cingiu a afirmar que, verbis: 
 

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. 
 

Ocorre que a justificativa erigida pelo Parquet para tanto 
é manifestamente inidônea, haja vista que o suposto direcionamento da 
suposta propina paga por Júlio Camargo à Igreja Assembleia de Deus não se 
trata de uma circunstância judicial inerente ao bem jurídico tutelado pelo tipo 
penal, qual seja, a administração pública.  

 
Com efeito, o tipo do art. 317 do Código Penal tutela a 

probidade da função pública, razão pela qual é sob este prisma que poderiam 
ser analisadas as circunstâncias do crime, tais como – nos moldes da doutrina 
alhures citada –, exemplificativamente, o local, o tempo, a duração, a relação 
entre autor e vítima, e não o direcionamento dos valores supostamente pagos 
a título de propina por meio da Igreja Assembleia de Deus, que constitui, 
neste caso, elemento periférico ao tipo penal.  

 
A valoração das circunstâncias do crime não pode 

desconsiderar o objeto jurídico tutelado e os componentes do processo de 

                                                            
131 DELMANTO, Celso et. al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274 
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adequação típica, sob pena de se permitir ao magistrado valorar o que quiser 
com relação a qualquer crime; discricionariedade não é arbitrariedade. 

 
Dessa forma, as circunstâncias do crime poderiam ser 

valoradas negativamente caso envolvessem questões relativas à própria 
administração pública, tal como se valer de alguma repartição pública para 
o recebimento dos valores, o que, contudo, não ocorreu no presente caso.  

 
Cumpre salientar que a fé cristã e a moral religiosa 

relativas à Igreja Assembleia de Deus não possuem qualquer correlação com 
o bem jurídico tutelado, isto é, com a administração pública, de forma que a 
alegação de que o defendente se valeu da proximidade com Igrejas 
Evangélicas para praticar o suposto delito de corrupção passiva não pode 
servir como valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime.  
 
f) Valoração negativa das consequências do crime.  
 

Por fim, ao valorar negativamente as consequências do 
crime, o douto Ministério Público argumentou que:  

 
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. 
 

No ponto, é possível verificar que o Parquet se utilizou 
do fantasioso recebimento do montante de R$ 5 milhões pelo defendente 
com vistas a demonstrar a suposta expressividade de um prejuízo – 
inexistente – aos cofres públicos.  
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Ocorre que, para que se compreenda que esse quesito não 
pode ser utilizado para valorar negativamente as consequências do delito, 
convém esclarecer sua devida conceituação doutrinária e jurisprudencial. 
Pertinente, então, a seguinte conceituação de Juarez Cirino dos Santos, in 
verbis:  

 
“As consequências do fato designam outros resultados de 
natureza pessoal, afetiva, moral, social, econômica ou 
política produzidos pelo crime, dotados de significação para 
o juízo de reprovação, mas inconfundíveis com o 
resultado do próprio do tipo de crime: o efeito de penúria 
da vítima em crimes patrimoniais, o sofrimento material e 
moral da vítima ou de seus dependentes em crimes 
violentos, a extensão social dos danos pessoais ou 
patrimoniais da criminalidade estrutura ou sistêmica etc”. 

 
Como se vê, o montante a que atribui destinação – 

deveras fantasiosa! – ao ora defendente não pode ser tido como consequência 
do crime, até mesmo pela elementar compreensão da palavra consequência, 
que não pode ser confundida com o resultado próprio do tipo de crime.   

 
É dizer, o valor decorre da própria subtração em proveito 

próprio ou de terceiros – inexistente na hipótese –, que figura como elemento 
normativo da ilicitude; seu objeto, portanto, patrimonial, é elemento ínsito 
ao tipo penal, razão pela qual não pode, quando da valoração da vetorial das 
consequências do crime, ser utilizada para exasperação da pena do agente. 
 

Nessa senda, e consoante exposto alhures, não se pode 
desconsiderar o objeto jurídico tutelado e os componentes do processo de 
adequação típica, sob pena de, data venia, permitir-se a valoração do que se 
quiser.  

 
Ante o exposto, considerando o flagrante equívoco 

cometido pelo Ministério Público, não pode ser considerada como negativa 
a vetorial atinente às consequências do crime, com vistas a exasperar a pena 
base.  

 
B) DA REPARAÇÃO DO DANO 
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Em suas alegações finais, o Parquet arbitra o valor da 
reparação de dano em R$ 5.000.000,00. O critério utilizado, segundo a 
acusação, é a soma da vantagem indevida auferida. Leia-se: 

 
“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.” 
 

Ocorre que a definição do dano do hipotético crime de 
corrupção passiva não pode ser arbitrada por uma mera operação de soma – 
ainda mais sobre valores cambiantes a cada lapso de memória ou mudança 
de opinião de um dos muitos delatores constantes nos autos. 

 
A tentação de confundir o instituto do valor indevido do 

recebido, objeto material do crime, com o dano causado pelo crime, é 
compreensível, o que não quer dizer que seja correta. Dano, em direito penal, 
é dano ao bem jurídico tutelado pela norma proibitiva. No caso em comento, 
o tipo imputado é o de corrupção passiva. 

 
Tal conduta está inserta no rol de crimes contra a 

Administração Pública. Ora, é completamente contraintuitivo dizer que o 
dano sofrido pela Administração Pública foi o suposto quinhão de dinheiro 
que empresas privadas desembolsaram a título de pagamento para o 
defendente! 

 
Há crimes que têm, por vocação, a dificuldade de aferição 

de suas consequências no mundo material segundo uma cadeia causal 
fundamentada. É o que leciona Greco Filho em mais de uma oportunidade. 
Veja-se: 

 
“Grande número de infrações penais não tem ofendido 
ou prejudicado determinado; mesmo que exista, nos 
autos não se discute, em contraditório, o valor da reparação 
civil, não detendo o juiz elementos para fixá-la [...] É 
possível admitir que, mediante pedido expresso do ofendido 
que se habilite como assistente, o juiz, após contraditório 
em que o réu deve ter o devido processo legal quanto à 
indenização (...)”132 

                                                            
132 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 318 
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E ainda:  
 
“crimes contra o sistema financeiro, em que o número de 
vítimas é grande e em que as situações de dano são variadas, 
o que inviabiliza qualquer estimativa no âmbito do processo 
penal”133. 

 
Para que fique ainda mais em relevo o abismo que separa 

a categoria do dano a ser reparado da categoria do ganho indevido que tem 
um suposto agente corrupto, imagine-se a seguinte situação: o Poder Público 
de um determinado município abre um certame para decidir que empresa do 
ramo de fast food poderá se instalar num determinado parque turístico 
público e de grande movimento. A empresa A e a empresa B são as únicas 
na região que atuam no ramo, e têm rigorosamente a mesma capacidade de 
suprir o mercado. Pagam o mesmo para os funcionários, dispõem da mesma 
rede de fornecedores, abrem nos mesmos dias, disponibilizam lanches na 
mesma faixa de preço e consertam falhas no serviço com a mesma rapidez.  

 
Cientes da paridade de condições quase absoluta para a 

disputa do certame, a empresa B decide cooptar a Secretaria de Turismo e, 
usando capital de suas muitas filiais, paga R$ 2.000.000,00 a uma dezena de 
servidores influentes para ganhar o edital.  

 
Se se analisar o serviço que foi prestado à população, é 

de se esperar que empresas de capacidades tão semelhantes provavelmente 
atenderiam a população com a mesma qualidade. Se a empresa A tivesse 
ganhado o certame, ao final de um ano, a mesma parcela da comunidade que 
frequenta o parque público teria usufruído de lanches do mesmo tipo. 

 
Em um ano, porém, denúncias anônimas levam à 

condenação do diretor da empresa B por corrupção passiva e aos Secretário 
de Turismo e seus assessores por corrupção passiva. Pergunta-se então: o 
dano experimentado pela Administração Pública com o certame fraudado é 
numericamente igual ao arbitrário valor que se usou para comprar os agentes 
públicos, segundo sua maior ou menor vulnerabilidade à sedução do 
dinheiro? A resposta é obviamente negativa.  

 

                                                            
133 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 318. 
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É perceptível que, se mantido o exemplo acima inteiro e 
se aumentasse somente quanto dinheiro a empresa B precisou oferecer para 
os agentes da Secretaria de Turismo e ganhar a licitação, o dano causado ao 
bem jurídico Administração Pública permanece o mesmo (quase nulo), mas 
o valor auferido pelos agentes corruptos aumentou.  

 
Vê-se, portanto, que no caso dos crimes de corrupção 

passiva, não há relação de proporcionalidade, que dirá de perfeita 
equivalência, entre o proveito indevido auferido e o dano experimentado 
pela Administração Pública.  

 
Não entende de forma diversa a jurisprudência. No 

famigerado julgado da AP 470, quando o relator, Min. Joaquim Barbosa, 
tratou da possibilidade de se arbitrar um valor de reparação mínimo, na 
esteira do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entendeu que a 
prudência desautorizava inventar um valor completamente descolado de 
critérios justificativos: 

  
Todavia, repensando melhor a questão, entendo que o caso 
ostenta algumas singularidades. A extrema complexidade 
dos fatos e a intensa imbricação dos crimes praticados 
pelos condenados torna, a meu sentir, inviável essa 
fixação, de forma segura, de um valor, ainda que 
mínimo, para a reparação dos danos causados pelos 
delitos praticados por cada um dos réus desta ação 
penal. 
Apenas para ilustrar, é interessante lembrar que parte dos 
valores desviados pelos réus condenados no item III do meu 
voto foram lavados por aqueles que foram condenados no 
item IV, sendo os empréstimos simulados, mencionados no 
item V, uma das etapas da lavagem desse dinheiro 
ilicitamente obtido, o qual serviu tanto para alimentar a 
corrupção ativa e passiva dos réus referidos no item VI, 
quanto para a evasão de divisas tratada no item VIII. Vejam 
a imbricação. 
Assim, poderia dar outros exemplos, mas eu entendo que, 
em razão dessa complexidade, dessa imbricação, não vejo 
como identificar, com precisão, qual o montante devido por 
cada réu. Isso só seria possível por meio de uma ação civil, 
com dilação probatória específica, para esclarecimento 
deste ponto. 
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(AP 470, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, 
Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2012, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2013 PUBLIC 
22-04-2013 RTJ VOL-00225-01 PP-00011) 
 

Ademais, cumpre ressaltar que, acerca da reparação do 
dano em crimes patrimoniais, a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Paraná tem estabelecido – em um padrão de condenações – como critério 
para o montante devido pelo réu aquele valor que seja considerado 
comprovadamente recebido, e não um valor fruto de ilações mentais, como 
o Parquet federal pretende neste caso.  

 
O artigo citado pelo membro do Ministério Público, 

portanto, não pode obrigar o magistrado a bolar números criativos, seguindo 
critérios que mais apelam à emoção do que se ajustam ao princípio – de 
envergadura constitucional – da fundamentação das decisões. 

 
Seria, sem que se entre nas raias do exagero, o absurdo da 

inversão da pirâmide de Kelsen, em que uma norma infraconstitucional 
coage o juiz a agir de maneira inconstitucional. 

 
Sobre o ponto, preconiza Renato Brasileiro de Lima:  
 

Em situações excepcionais, caso o magistrado não tenha 
elementos suficientes para fixação desse montante, 
sequer em seu mínimo legal, poderá deixar de fazê-lo, 
devendo constar fundamentação expressa quanto aos 
motivos que o impossibilitaram de fixar o valor mínimo a 
título de indenização (v.g., complexidade da causa, 
ausência de provas em relação ao dano, entre outros). A 
menção a um “valor mínimo” e a possibilidade de se buscar, 
no âmbito cível, a complementação desse montante, não 
significam dizer que o juiz deva arbitrar um valor 
meramente simbólico, como efeito da sentença 
condenatória por ele proferida.134 

 
Dessa forma é que o entendimento judicial mais acertado 

aponta para a abstenção da definição de valor mínimo de reparação, visto 
que o critério proposto pela acusação é simplesmente inadequado e a correta 
apuração do hipotético dano causado é virtualmente impossível de ser obtida. 

                                                            
134 LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. Editor JusPodivm. 2018. Pág. 231 



   

462 
SHIS QL 24 Conjunto 07 Casa 02 – Lago Sul  

CEP 71665-075 Brasília-DF | Fone (61) 3323-7933 
www.figueiredoevelloso.com.br 

 
VII) - PEDIDOS 

 
Por todo o exposto, pois, a defesa requer: 
 

a. a remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, 
com fundamento no artigo 109, IV, da Constituição Federal, assim 
como no artigo 35, II, do Código Eleitoral, nos termos do tópico II.A; 

 
b. o reconhecimento da nulidade do termo de declarações 

complementares do delator Júlio Camargo, ocorrendo o seu devido 
desentranhamento dos autos, em respeito ao artigo 102, I, “b”, da 
Constituição Federal, consoante exposto no tópico II.B;  

 
c. a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado 

do Rio de Janeiro, em virtude do disposto no artigo 82 do Código de 
Processo Penal, bem como na Súmula 235 do Superior Tribunal de 
Justiça, conforme demonstrado no tópico II.C;  

 
d. o reconhecimento da nulidade dos atos praticados no decorrer do 

recesso forense, em atenção ao disposto no artigo 220, §2º, do Código 
de Processo Civil, tal como fundamentado no tópico II.D; 

 
e. o chamamento do feito à ordem para que sejam desentranhados os 

volumes e apensos provenientes da AC 4.044/DF, ante a afronta ao 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, no momento em que 
recebeu a exordial acusatória. Subsidiariamente, requer-se que os 
referidos elementos sejam desconsiderados/excluídos quando da 
avaliação das provas produzidas sob o crivo do contraditório, nos 
termos do tópico II.E; 

 
f. o chamamento do feito à ordem, para que as diligências requeridas na 

fase no artigo 402 do Código de Processo Penal sejam devidamente 
analisadas e, assim, deferidas, ante as razões expostas no tópico II.F, 
tais como: (i) a oitiva dos representantes da MITSUI e da 
SAMGUNG, em atenção ao princípio da ampla defesa; (ii) para que 
seja franqueado à defesa o acesso ao celular de Fernando Antônio 
Soares, e atenção ao princípio da ampla defesa; (iii) a oitiva dos Srs. 
Roberto Chagas e Roberto Serur; (iv) que seja determinada a essencial 
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perícia requerida com relação aos requerimentos de nºs 114 e 115, ou, 
subsidiariamente, a exclusão de tal prova na avaliação dos elementos 
sujeitos ao contraditório e à ampla defesa; (v) a determinação de que 
a empresa Global Táxi Aéreo forneça aos documentos aludidos no 
tópico “f.5” ou, subsidiariamente, a exclusão de todos e quaisquer 
documentos  relativos aos referidos voos, seja juntados por Julio 
Camargo, seja juntados por Ricardo Gobbeti ; (vi) que seja expedido 
ofício à Câmara dos Deputados a fim de que forneça todos os 
requerimentos assinados pela testemunha Sérgio Brito, conforme 
exposto no tópico “f.6”; (vii) a oitiva do Sr. Jayme Alves de Oliveira 
Filho, tal como esboçado no tópico “f.7”; (viiii) a oitiva do servidor 
“Salmito”, referenciado no depoimento prestado por Marcelo Aro 
Ferreira, ante a demonstração do tópico “f.8”; (ix) que sejam ouvidos 
os senhores Renato Duque e Hamylton Padilha, nos termos do tópico 
“f.9”; (x) a acareação dos colaboradores, tendo em vista as flagrantes 
contradições, consoante evidenciado no tópico “f.10” ou, 
subsidiariamente, a nulidade dos depoimentos dos referidos delatores, 
com sua consequente imprestabilidade na avaliação judicial das 
provas;  
 

g. o chamamento do feito à ordem, a fim de que o defendente seja 
reinterrogado, sob pena de nulidade, conforme narrado no tópico II.G; 

 
h. o chamamento do feito à ordem, para que seja franqueado à defesa os 

termos do acordão de delação premiada formulado pelo senhor Jorge 
Antônio da Silva Luz, sob pena de nulidade, tal como esboçado no 
tópico II.H; 
 

i. considerando o fracasso probatório do Ministério Público Federal, a 
total absolvição do ora defendente com fundamento no art. 386, incs. 
I, II, IV, V e VII do Código de Processo Penal, nos termos expostos 
no tópico “III” destas alegações finais; 
 

j. a absolvição do ora defendente, por atipicidade das supostas condutas 
de corrupção passiva e lavagem de capitais, nos termos do que exposto 
no tópico “IV” destas alegações finais, e com fundamento no art. 386, 
III do Código de Processo Penal; 
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k. no caso de não acolhimento de todas as teses anteriores, o que somente 
se admite a título de argumentação, que não seja aplicado o concurso 
material entre os supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de 
capitais, nos termos do que exposto no tópico “V” destas alegações 
finais; 
 

l. que a dosimetria da pena, bem como a reparação do dano, em último 
e teratológico caso de condenação do defendente, levem em conta as 
considerações feitas pela defesa no tópico “VI” destas alegações finais 
defensivas; 
 

m. a juntada dos documentos que instruem a peça derradeira da defesa; 

 
Confiante no senso de justiça que norteia as decisões de 

Vossa Excelência, pede e espera deferimento. 
 

Brasília, 28 de março de 2019. 

 

 
Ticiano Figueiredo 
OAB/DF 23.870 

 

 
Pedro Ivo Velloso 
OAB/DF 23.944 
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Juliano Aveiro 
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Oberdan Costa 
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Célio Rabelo 
OAB/DF 54.934 

 
Julia Werberich 
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Thiago Quadros 
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