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Autor: Ministério Público Federal

Assistente de Acusação: Petróleo Brasileiro S.A. -
Petrobras 

Acusados:

1) Solange Pereira de Almeida, brasileira, casada, médica
veterinária, nascida em 26/02/1961, filha de Zuleika Pereira de Almeida
e Vinicius de Almeida, portadora do RG n.º 04881122-8/RJ, inscrita no
CPF sob o nº 260.979.580-72, com endereço situado na Travessa Cleber
Elias de Morais, nº 43, Centro, Rio Bonito/RJ; e 

2) Eduardo Cosentino da Cunha, brasileiro, casado,
economista, nascido em 29/09/1958, filho de Elza Cosentino da Cunha e
de Elcy Teixeira da Cunha, portador do RG nº 3811353/RJ, inscrito no
CPF sob o nº 504.479.717-00, com endereço situado na Avenida Heitor
Doyle Maia, nº 98, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.  

     

I. RELATÓRIO
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Trata-se de denúncia formulada pelo MPF contra Solange
Pereira de Almeida e Eduardo Cosentino da Cunha, pela prática de
crimes de corrupção passiva majorada (art. 317, caput, e § 1º c/c art.
327, ambos do CP), em concurso material, e de lavagem de dinheiro,
por sessenta vezes, (art. 1º, incisos V, VI e VII, da Lei n.º 9.613/1998),
em concurso material, imputação essa restrita ao segundo acusado, no
âmbito da assim denominada Operação Lavajato (evento 3, denuncia1,
denuncia 2, denuncia3 e adit_den4). 

A denúncia tem por base o Inquérito 3.983/DF, que
tramitou originariamente perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, e
os processos conexos. Todos esses processos estão disponíveis e
acessíveis às partes deste feito, sendo a eles ainda feita ampla referência
no curso da ação penal. Todos os documentos neles constantes instruem,
portanto, os autos da presente ação penal.

Em síntese, segundo a denúncia, no âmbito das
investigações da assim denominada Operação Lavajato, foram colhidas
provas de que empresas fornecedoras da Petróleo Brasileiro S/A -
Petrobrás pagariam, de forma sistemática, vantagem indevida a
dirigentes da estatal.

Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso
transcende a corrupção - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás,
servindo o esquema criminoso para também corromper agentes políticos
e financiar, com recursos provenientes do crime, partidos políticos.

Aos agentes políticos cabia dar sustentação à nomeação e à
permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos Diretores. Para tanto,
recebiam remuneração periódica.

Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrás e os
agentes políticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das
vantagens indevidas e da lavagem de dinheiro, os chamados operadores.

A presente ação penal tem por objeto uma fração desses
crimes do esquema criminoso da Petrobras.

Em síntese, segundo a denúncia, o então Presidente da
Câmara dos Deputados, Eduardo Cosentino da Cunha, e a então
Deputada Federal Solange Pereira de Almeida, teriam praticado crimes
de corrupção e de lavagem de dinheiro, esses, somente o acusado
Eduardo Cunha, envolvendo o pagamento de vantagem indevida em
contratos de fornecimento dos Navios-Sondas Petrobras 10.000 e Vitoria
10.000. 

O pagamento da vantagem indevida ocorreu por
intermédio de contratos de construção dos dois navios-sonda acima
referidos formalizados entre a Petrobras e a Samsung Heavy Industries,
no valor total de USD 1.202.000.000,00.
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Tais fatos foram apurados no bojo da ação penal nº
5083838-59.2014.404.7000, na qual o ex-Diretor da Petrobras, Nestor
Cuñat Cerveró, Fernando Antônio Falcão Soares e Julio Gerin de
Almeida Camargo foram condenados por crimes de corrupção e
lavagem de dinheiro. 

A propina teria sido paga por Julio Camargo, representante
do estaleiro sul-coreano Samsung Heavy Industries, e acertada com o
então Diretor Internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. 

Teria sido intermediada pelo operador Fernando Soares e
paga mediante transferências em contas secretas no exterior.

O primeiro contrato formalizado entre a Petrobras, por
meio da subsidiária Petrobrás International Braspetro BV, e a Samsung
Heavy Industries, em 14/07/2006, teve por objeto a construção do
navio-sonda Petrobras 10.000, destinado à perfuração em águas
profundas na África, no valor de USD 586.000.000,00. 

Aduz a Acusação que o valor pactuado a título de propina
decorrente desse contrato foi de USD 15.000.000,00, a ser paga por
meio de transferências em contas no exterior. 

Julio Camargo firmou contrato para recebimento de USD
20.000.000,00 da Samsung Heavy Industries Ltd. a título de comissão
pelo negócio, recebendo, porém, apenas duas parcelas de USD
6.250.000,00 e USD 7.500.000,00, nas datas de 08/09/2006 e
31/03/2007, mediante depósitos em conta da offshore Piemont
Investment Corp no Banco Winterbothan, no Uruguai. A terceira
parcela, de USD 6.250.000,00, acabou não sendo paga.

Após o recebimento dos valores, Julio Camargo promoveu
o pagamento da propina a Fernando Soares por intermédio de
transações, tendo por beneficiárias contas indicadas por Fernando
Soares.

O segundo contrato formalizado entre a Petrobras, por
meio da subsidiária Petrobrás Oil and Gas B.V., e a Samsung Heavy
Industries, em 09/03/2007, teve por objeto a construção do navio-sonda
Vitória 10.000, destinado à exploração de campos de petróleo no Golfo
do México, no valor de USD 616.000.000,00.

Aduz a Acusação que o valor pactuado a título de propina
decorrente desse segundo contrato foi de USD 25.000.000,00, a ser paga
de forma fracionada, conforme as comissões fossem sendo pagas pela
Samsung a Júlio Gerin Camargo.  

Julio Camargo firmou contrato para recebimento de USD
33.000.000,00 da Samsung Heavy Industries Ltd. a título de comissão
pelo negócio, sendo oito milhões a ele destinados. Relativamente a este
contrato, foram pagas apenas três parcelas de USD 10.230.000,00, USD
12.375.000,00 e USD 4.000.000,00, em 20/04/2007, 02/07/2007 e
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28/09/2007, respectivamente, isso mediante depósitos em conta da
offshore Piemont Investment Corp no Banco Winterbothan, no Uruguai.
A quarta parcela, de USD 6.395.000,00, não foi paga.

Após o recebimento dos valores, Julio Camargo promoveu
o pagamento de propina a Fernando Soares por intermédio de
transações, tendo por beneficiárias contas indicadas por Fernando
Soares. 

Com a entrega das duas sondas, em julho de 2009 e julho
de 2010, respectivamente, o pagamento de parte da comissão devida
pela Samsung a Júlio Camargo teria sido interrompido, fato pelo qual
esse teria deixado de pagar Fernando Antônio Soares, que acabou
recorrendo a Eduardo Cosentino da Cunha para pressionar o primeiro,
prometendo-lhe o pagamento de metade da propina faltante, ou seja,
USD 5 milhões. 

Segundo consta da peça acusatória, Eduardo Cosentino da
Cunha, então Deputado Federal, com a finalidade de pressionar a
retomada dos pagamentos indevidos, teria, com o auxílio da então
Deputada Federal Solange Almeida, formulado os Requerimentos de
nº.s 114/2011 e 115/2011, apresentando-os perante a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados no dia 11
de julho de 2011, com a finalidade de apurar irregularidades em
contratos da Petrobras celebrados com o grupo Mitsui, representado por
Julio Camargo. O primeiro requerimento tinha por destino o Tribunal de
Contas da União e o segundo solicitava informações ao Ministério de
Minas e Energia. 

Após ter ciência dos requerimentos, prossegue a
denúncia, Julio Camargo teria se encontrado com o então Ministro
das Minas e Energia, Edison Lobão, no aeroporto Santos Dumont, no
dia 31 de agosto de 2011, com o objetivo de tentar resolver a questão,
resultado esse que não teria sido alcançado.

Julio Camargo teria ainda tentado resolver a situação com
o auxílio de Alberto Youssef, igualmente sem resultado frutífero. 

Segundo a Acusação, Julio Camargo teria solicitado,
então, a Fernando Soares, reunião pessoal com Eduardo Cunha, que
logrou acontecer no dia 18 de setembro de 2011, entre os três acima
nominados, no Edifício Leblon Empresarial, no Rio de Janeiro/RJ, por
meio da qual foi acertado o pagamento da propina restante, no valor
total de USD 10 milhões, sendo metade para Eduardo Cunha e a outra
metade para Fernando Soares.   

Em virtude da pressão exercida, o pagamento das
vantagens indevidas teria sido retomado, conforme aduzido pelo MPF,
envolvendo cinco processos distintos de lavagem de dinheiro.
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O primeiro modo teve por objeto três transferências, no
valor de USD 2.350.044,06, em 20/10/2011, USD 2.350.052,31, em
08/06/2012, e USD 400.052,37, em 26/07/2012, de conta mantida por
Julio Camargo em nome da Vigela Associated para as empresas RFY
Import & Export Limited e DGX Imp. e Ex. LTD, de Leonardo
Meirelles, com posterior entrega dos valores por Alberto Youssef a
Fernando Soares, e desse ao destinatário final, Eduardo Cunha. 

A segunda forma teria ocorrido por meio de transferências,
entre 21 de dezembro de 2011 e 30 de outubro de 2012, no valor de R$
3.690.021,00, de contas mantidas pelas empresas Piemonte e Treviso, de
Julio Camargo, mediante simulação de prestação de serviços, para as
empresas Hawk Eyes Administração de Bens Ltda e Techinis
Planejamento e Gestão em Negócios Ltda, ambas de Fernando Soares. 

A terceira forma de pagamento teria sido pelo repasse de
R$ 11.700.000,00, pela empresa Treviso, de Julio Camargo, para as
contas da empresa GFD Investimentos no Brasil, de propriedade de
Alberto Youssef, mediante simulação de contratos de mútuo para
investimento. Alberto Youssef teria então repassado os valores a
Fernando Soares, e esse a Eduardo Cunha.

A quarta forma de repasses compreendeu duas
transferências, a título de doação, feitas pela Piemonte e pela Treviso,
empresas de Julio Camargo, à Igreja Evangelica Assembleia de Deus,
por orientação de Eduardo Cunha, cada uma no valor de R$ 125.000,00,
em 31 de agosto de 2012.

A quinta e última forma de pagamento foi efetivada por
meio da disponibilização do valor de até R$ 300 mil em afretamento de
táxi aéreo em favor de Eduardo Cunha, junto à Global Táxi Aéreo,
empresa na qual Julio Camargo mantinha aeronave. Desse total,
Eduardo Cunha e pessoas próximas a ele teriam gasto R$ 122.245,00. 

Essa é a síntese da denúncia (com seu aditamento). 

A denúncia foi proposta, em 19/08/2015, originariamente
pelo Exmo. Procurador Geral da República perante o Egrégio Supremo
Tribunal Federal no Inquérito 3983, uma vez que o acusado exercia na
época mandato de Deputado Federal e especificamente o cargo de
Presidente da Câmara dos Deputados.

Houve aditamento à denúncia, conforme adiantado acima,
com o objetivo de complementar os fatos narrados na peça acusatória
inicial, especificamente no que diz respeito ao pagamento de propinas
ao acusado Eduardo Cunha  (evento 3, adit den4). Segundo o MPF, as
vantagens indevidas direcionadas a Eduardo Cunha teriam sido pagas,
além das formas descritas na peça acusatória, por meio do afretamento
de táxi aéreo em benefício de Eduardo Cunha e de pessoas por ele
indicadas.  
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A resposta dos acusados foi apresentada perante o Egrégio
Supremo Tribunal Federal, pela Defesa de Solange Pereira de Almeida
(evento 11), e pela Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha (evento 12). 

A denúncia foi recebida, em parte, por decisão de 03 de
março de 2016 do Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal,
dando origem à Ação Penal 982 (evento 8). Entendeu-se que não
estavam presentes elementos mínimos de autoria "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." Igualmente,
entendeu-se, no que diz respeito às imputações de lavagem de
dinheiro, que "as diversas operações financeiras descritas pela acusação
e que teriam sido realizadas entre setembro de 2006 a 2010, por também
não apresentarem índicios de que teriam a participação do denunciado,
não ensejam o recebimento da denúncia, nessa parte". Foi ainda
excluída da denúncia a causa de aumento prevista no art. 327, §2º, para
o crime do art. 317, todos do CP, incabível "pelo mero exercício do
mandato popular" (fl. 5, dec1, evento 8). 

Em 12 de setembro de 2016, o mandato parlamentar de
Eduardo Cosentino da Cunha foi cassado, havendo o eminente Ministro
Teori Zavascki declinado a competência para o Egrégio Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, eis que a acusada Solange Pereira de
Almeida ocupava à época o cargo de prefeita do município de Rio
Bonito/RJ (evento 9, dec1). 

Supervenientemente, encerrou-se o mandato de Solange
Pereira de Almeida, tendo sido determinada, em 25 de janeiro de 2017, a
remessa da ação penal pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região para
este Juízo (evento 10, dec1).

As respostas preliminares foram apreciadas pelo eminente
Ministro Teori Zavascki na decisão de 30 de junho de 2016 (evento 13).
Na ocasião, indeferida a oitiva de testemunhas residentes no exterior e
ainda perícias requeridas pela Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha

Deferida quebra de sigilo de dados de ERBs, sendo
expedidos os respectivos ofícios. As respostas estão reunidas no evento
14.

Foram ouvidas as testemunhas de Acusação e algumas
testemunhas de Defesa ainda perante o Egrégio STF (eventos 15 e 16). 

O Ministro Teori Zavascki reputou preclusa a
oportunidade de oitiva da testemunha Henrique Eduardo Alves,
conforme decisão de 05 de setembro de 2016 (evento 17, dec1). 

A Petrobrás pleiteou acesso como Assistente de Acusação,
sendo admitida, conforme decisão colacionada no evento 18. 
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Foram ouvidas as testemunhas de Defesa remanescentes
por este Juízo (eventos 106, 142, 152, 172). 

A ação cautelar 4044, na qual foi realizada busca e
apreensão nos endereços de Eduardo Cosentino da Cunha, foi
digitalizada e formou o processo  eletrônico 5053889-82.2017.404.7000.
A Defesa de Eduardo Cunha requereu o desentranhamento da prova em
questão. Após ouvir as partes, o Juízo indeferiu o pedido, porém,
franqueou o contraditório sobre a prova, nos termos da decisão proferida
em 21 de março de 2018 (evento 145).   

Foi deferida a realização de perícia, a pedido da Defesa de
Eduardo Cunha, sobre o aparelho Blackberry apreendido na residência
do acusado (eventos 170, 219 - LAUDO1,  e  complemento no evento
303 - LAUDO1). 

Eduardo Cosentino da Cunha e Solange Pereira de
Almeida foram interrogados (eventos 316 e 326). 

Os requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP
foram apreciados nos termos da decisão de 12 de dezembro de 2018
(evento 327). 

O MPF, em alegações finais (evento 338), argumentou,
preliminarmente: a) que não merece prosperar a alegação de que a oitiva
de Solange Pereira de Almeida na fase investigatória seria ilícita; b) que
não há vícios na homologação do acordo de colaboração premiada de
Julio Gerin de Almeida Camargo; c) que não há ilegalidades na ausência
de registros audiovisuais das declarações de Julio Camargo e na
ausência de acareação entre referido colaborador e Paulo Roberto Costa;
d) que as provas constantes da Ação Cautelar 4044/STF são pertinentes
para esta ação penal e devem ser consideradas no presente julgamento; e
no mérito: e) que restou comprovada a materialidade e a autoria dos
crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em relação aos
acusados Eduardo Cosentino da Cunha e Solange Pereira de Almeida; f)
que restou comprovada a atuação de Eduardo Cunha, em conjunto
com Fernando Soares, nas tratativas para pressionar Julio Camargo a
pagar as vantagens indevidas avençadas; g) que restou comprovado que
os requerimentos de nº.s 114/2011 e 115/2011, apresentados na Câmara
dos Deputados, foram elaborados pelo acusado Eduardo Cunha, com a
participação da acusada Solange Almeida, com a finalidade de
pressionar Julio Camargo a quitar a vantagem indevida decorrente dos
contratos dos navios-sonda; h) que restou comprovado o crime de
lavagem de dinheiro, por meio da ocultação e dissimulação do
recebimento da vantagem indevida de USD 5 milhões pelo acusado
Eduardo Cunha, decorrentes dos contratos dos navios-sonda; i) que
houve recebimento de parcela da propina por meio de transferências
para a conta das empresas RFY Import & Export Limited e DGX Imp.
& Exp. LTD no exterior, com posterior compensação e entrega em
espécie dos valores ao acusado Eduardo Cunha; j) que houve
dissimulação por meio de transferência de parcela da propina para a
Igreja Evangélica Assembleia de Deus, vinculada a Eduardo Cunha; k)
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que houve ainda o pagamento de parcela da propina por meio de
afretamento de voos em favor de Eduardo Cunha e de pessoas a ele
relacionadas; l) que nas outras duas modalidades de lavagem de dinheiro
descritas na denúncia, envolvendo o pagamento de valores das empresas
de Julio Camargo à empresa GFD Investimentos, de Alberto Youssef, e
às empresas Hawk Eyes e Technis, de Fernando Soares, não houve
comprovação de que o numerário foi destinado a Eduardo Cunha,
requerendo, nesses pontos específicos, a absolvição do acusado; n) que
o acusado Eduardo Cunha deve ser condenado pela prática dos crimes
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em concurso material; o)
que as vetoriais do art. 59 do CP são desfavoráveis ao acusado Eduardo
Cunha, e parcialmente desfavoráveis em relação à acusada Solange
Almeida; p) que deve ser considerada a agravante de violação de dever
inerente ao cargo em relação a ambos os acusados; q) que deve incidir a
causa de aumento descrita no art. 317, § 1º, do CP, em relação a ambos
os acusados; r) que deve ser fixado valor mínimo para o dano decorrente
do crime em R$ 5.000.000,00. Pugnou, ao final, pela condenação dos
acusados. 

A Petrobrás, em sua alegações finais, ratificou as razões do
Ministério Público Federal (evento 340), requerendo ainda seja a ela
destinado o valor mínimo de reparação de danos a ser fixado e que seja
revertido em seu favor os bens e valores objeto de perdimento por serem
provenientes do crime. 

A Defesa de Solange Pereira de Almeida, em alegações
finais (evento 381), argumenta: a) que, diante da rejeição parcial da peça
acusatória pelo STF, somente subsistiu, em relação aos acusados, a parte
da imputação relativa aos requerimentos e à pressão para a retomada dos
pagamentos indevidos, lapso compreendido entre 2010 e 2012, e não a
que imputa a corrupção referente à contratação dos navios-sonda,
interregno anterior, entre 2006 e 2009; b) que a acusada deve ser
absolvida, pois a sua conduta foi atípica; c) que os requerimentos foram
apresentados pela Deputada Federal Solange Almeida, que não está
obrigada a revelar a fonte das informações que os subsidiaram; d) que os
requerimentos foram apresentados oralmente pela Deputada Solange,
sendo possível, pois comum, que o login e a senha utilizados para verter
a escrito os requerimentos tenham sido de outro parlamentar, eis que tais
tarefas eram realizadas por funcionários da liderança e/ou assessores; e)
que a acusada já não era mais parlamentar federal à época do retorno das
informações do TCU, sendo a do Ministério de Minas e Energia sequer
respondida, razão pela qual não houve tomada de providências a
respeito dessas questões; f) que a acusada não pode ser autora dos
crimes de corrupção pois a sua suposta participação - apresentação dos
requerimentos - teria ocorrido após a consumação de tais crimes; g) que
os fatos descritos na inicial poderiam caracterizar no máximo os crimes
de prevaricação ou de favorecimento real, os quais já estariam
prescritos; h) que ainda que se entenda pelo enquadramento dos fatos no
crime de corrupção, não há provas do agir doloso da acusada, razão pela
qual deve ser absolvida. Pugnou, ao final, pela absolvição da acusada. 
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A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha, em alegações
finais (evento 394), argumenta: a) que este Juízo seria incompetente,
devendo os autos serem remetidos à Justiça Eleitoral; b) que os termos
de depoimento complementares de Julio Camargo são nulos, pois
deveriam ter sido tomados perante o STF, eis que trataram de pessoa
com prerrogativa de foro; c) que este Juízo seria incompetente, pois os
presentes autos teriam que ter sido remetidos pelo TRF2 à Seção
Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, eis que a ação penal apontada como
conexa que tramitou perante este Juízo, de nº 5083838-
59.2014.404.7000, já tinha sido sentenciada; d) que os atos praticados
pelo STF durante o recesso forense são nulos; e) que a Ação Cautelar
4044 é inadmissível para instruir o presento processo, seja porque as
medidas nela decretadas são posteriores a esta ação penal, seja porque
não teria havido delimitação pelo MPF de quais elementos de prova da
AC 4044 seriam utilizados neste feito; f) que o indeferimento dos
requerimentos formulados na fase do artigo 402 do CPP acarretaram
manifesto prejuízo ao acusado; g) que o acusado deve ser reinterrogado,
eis que o seu interrogatório foi eivado de irregularidades; h) que o MPF
deve promover a juntada do acordo de colaboração de Jorge Antônio da
Silva Luz, reabrindo-se, após, prazo para aditamento das alegações
finais; i) que o teor das colaborações premiadas tem que ser corroborado
por provas autônomas, externas e diversas dos colaboradores; j) que o
MPF teria uma tendência a direcionar a persecução penal para a pessoa
do acusado; k) que não estão comprovadas a autoria e a materialidade
dos crimes imputados ao acusado; l) que não há provas da ocorrência do
encontro entre Fernando Soares e o acusado no ano de 2010, em que
teria sido acertado o pagamento de vantagens indevidas, tendo havido,
inclusive, contradição no ponto entre as versões apresentadas por Paulo
Roberto Costa e Julio Camargo; m) que tampouco as reuniões entre
Julio Camargo e Fernando Soares têm prova de corroboração; n) que
inexiste prova de que o acusado Eduardo Cunha foi o autor dos
requerimentos apresentados na Câmara dos Deputados; o) que outros
Deputados apresentaram justificativa em relação aos requerimentos e
não foram denunciados; p) que a testemunha Maria Cláudia Medeiros
afirmou que usava o login do acusado, havendo já trabalhado em seu
gabinete, e que era possível que ela própria tivesse redigido o
requerimento; q) que em outro documento proposto pela acusada
Solange Almeida consta dos metadados que o acusado Eduardo Cunha
teria sido o seu autor, ao contrário do alegado pelo MPF; r) que não
corresponde à realidade o fato de o acusado haver demitido o servidor
Luiz Antônio da Eira por ele haver reconhecido que os requerimentos
foram formulados por Eduardo Cunha; s) que inexistem provas dos
encontros referenciados pelo MPF entre Paulo Roberto Costa e Julio
Camargo, entre esse e Edison Lobão, nem de uma suposta segunda
reunião entre Fernando Soares e Julio Camargo, e tampouco do encontro
mencionado como havido entre o acusado, Fernando Soares e Julio
Camargo; t) que em relação a esse último encontro, a quebra de sigilo
telefônico (ERB) atestou que o acusado estava em sua residência; u) que
não houve comprovação da destinação ao acusado de valores
decorrentes de serviços supostamente devidos a Fernando Soares; v) que
não houve comprovação da destinação ao acusado de valores
decorrentes de transferências realizadas pela GFD Investimentos, de



09/09/2020 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701599654612557437478738653231&evento=404… 10/157

propriedade de Alberto Youssef; x) que não há provas de que teria
havido entrega de valores a Eduardo Cunha, por intermédio de Alberto
Youssef e Fernando Soares, no edifício de Paoli, no Rio de Janeiro/RJ;
y) que Julio Camargo, por intermédio de suas empresas, realizou
doações lícitas ao PMDB, no ano de 2012; z) que não há provas de que
as doações realizadas por Julio Camargo à Igreja Evangélica Assembleia
de Deus fizeram parte de um ciclo de lavagem de dinheiro cujo
destinatário final seria Eduardo Cunha; a.1) que não há provas de que
Julio Camargo teria repassado ao acusado o valor de R$ 122.245,00 em
créditos de fretamentos de voos na empresa Global Táxi Áereo, como
pagamento de parcela de propina; b.1) que houve "fracasso probatório"
do MPF em relação aos crimes imputados ao acusado; c.1) que as
condutas imputadas ao acusado e enquadradas como crimes de
corrupção passiva e lavagem de dinheiro são na realidade atípicas; d.1)
que não houve prática de ato de ofício pelo acusado, elementar implícita
do crime de corrupção passiva; e.1) que não houve dolo de
branqueamento dos valores supostamente recebidos a título de vantagem
indevida; f.1) que não há se falar em concurso material entre os crimes
de corrupção e lavagem de dinheiro, requerendo, no caso de
condenação, que seja aplicado o princípio da consunção, ou,
subsidiariamente, o concurso formal; g.1) que as circunstâncias judiciais
não devem ser valoradas de forma negativa; h.1) que o valor do dano a
ser reparado deve ser limitado ao total comprovadamente recebido.
Pugnou, ao final, pela absolvição do acusado.    

Posteriormente, na petição acostada no evento 396, a
Defesa de Eduardo Cunha complementou as alegações finais
aduzindo: a) que o aparelho de celular apreendido nos autos da AC 4044
do STF, modelo Blackberry, é imprestável como prova, eis que não se
pode assegurar a integridade das mensagens dele extraídas, requerendo
o seu desentranhamento; b) que teria havido extração seletiva do
conteúdo do celular; c) que a perícia determinada por este Juízo foi
realizada sobre uma cópia e não sobre o aparelho. 

Posteriormente, na petição acostada no evento 397, a
Defesa de Eduardo Cunha alegou que o juiz responsável pela instrução
do processo, Sergio Fernando Moro, seria suspeito por haver
aconselhado o MPF a agir em desfavor do acusado, conforme
mensagens obtidas e divulgadas pelo site The Intercept Brasil. 

Sobre esse fato em específico, foi determinada a
manifestação do MPF, que, no evento 404, aduziu que a alegação de
suspeição não deveria ser conhecida, mas que caso fosse, no mérito
deveria ser rejeitada.  

Posteriormente, na petição acostada no evento 406, a
Defesa de Eduardo Cunha reiterou as alegações de que a Justiça
Eleitoral seria a competente para o julgamento do presente caso, e de
suspeição do então magistrado Sergio Fernando Moro. Requereu, ainda,
que o MPF fosse intimado para se manifestar sobre a petição acostada
no evento 396, providência, entretanto, desnecessária, eis que o MPF,
em suas alegações finais, já discorreu a respeito da validade das provas
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obtidas no âmbito da Ação Cautelar 4044, dentre as quais o aparelho
celular apreendido, e sobre a regularidade das perícias sobre ele
realizadas. 

Ainda na fase de investigação, foi decretada, a pedido do
Ministério Público Federal, e em 17 de outubro de 2016, a prisão
preventiva de Eduardo Cosentino da Cunha (evento 3 do processo
5052211-66.2016.4.04.7000). A prisão cautelar foi implementada em 19
de outubro de 2016. Posteriormente, em decisão proferida na data de 26
de março de 2020, foi substituída, a pedido da Defesa, a prisão
preventiva de Eduardo Cunha por prisão domiciliar, com monitoramento
eletrônico, tendo em vista a pandemia do vírus Covid-19 (evento 226
dos autos 5052211-66.2016.404.7000), remanescendo o acusado em
prisão domiciliar até o presente momento. A prisão preventiva é
instrumental à ação penal de nº 5051606-23.2016.404.7000. 

Foi apresentada a exceção de suspeição de nº 5000348-
03.2018.404.7000 pela Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha, e que
foi rejeitada pelo então magistrado responsável, Sergio Fernando Moro,
por meio de decisão proferida em 21 de fevereiro de 2018 (evento 3 dos
autos de n.º 5000348-03.2018.404.7000).  A exceção também foi
rejeitada por unanimidade pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª
Região.

Importante destacar que o volumes físicos, principais e
apensos, ficaram acautelados na Secretaria deste Juízo, à disposição das
partes para consulta, conforme se extrai da certidão anexada no evento
19. 

Os autos vieram conclusos para sentença.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

 

II. 1 . Das Preliminares

II.1.1. Da suspeição do então Magistrado Federal
Sergio Fernando Moro 

 

A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha apresentou a
exceção de suspeição de n.º 5000348-03.2018.404.7000, com diversas
alegações, em desfavor do então magistrado responsável pela condução
deste processo, Sergio Fernando Moro, e que foi rejeitada, por meio de
decisão proferida em 21 de fevereiro de 2018 (evento 3 dos autos de n.º
5000348-03.2018.404.7000). 
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Em síntese, a exceção foi rejeitada por ser
"manifestamente improcedente reproduzindo argumentos
manifestamente improcedentes de exceção pretérita e que já foi rejeitada
por unanimidade na Corte de Apelação ou veiculando argumentos sem a
minima demonstração e que beiram a irresponsabilidade".

A exceção também foi rejeitada, por unanimidade, pelo
Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Transcrevo, por
oportuno, a ementa do julgamento (evento 7, acor3, autos 5000348-
03.2018.404.7000):

"PROCESSUAL PENAL. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO. TEMPESTIVIDADE. ATOS DO PROCESSO. DEVER
DE FUNDAMENTAR. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. ACORDO
DE COLABORAÇÃO. MERA HOMOMOLOGAÇÃO. DELAÇÃO.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ARTIGOS PUBLICADOS.
QUEBRA DE IMPARCIALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL.

1. A imparcialidade do magistrado deve ser arguida por meio da
exceção prevista nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo
Penal, a ser oposta no momento adequado, qual seja, no prazo para a
defesa prévia, quando o motivo da recusa é conhecido pela parte
antes mesmo da ação penal, ou na primeira oportunidade de
manifestar-se nos autos, quando é descoberto posteriormente.
Doutrina. Precedente do STJ e do STF.

2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal permite ao juiz o
indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias,
não sendo o indeferimento de pedidos da defesa apto a gerar a
suspeição do julgador.

3. As hipóteses de impedimento e suspeição descritas nos arts. 252 e
254 do Código de Processo Penal constituem um rol exaustivo.
Precedentes do Tribunal e do STF. Hipótese em que o juízo de
admissibilidade da exceção se confundem com o mérito.

4. Não gera impedimento do magistrado, tampouco implica em
antecipação do juízo de mérito, a externalização das razões de
decidir a respeito de diligências, prisões e recebimento da denúncia,
comuns à atividade jurisdicional e exigidas pelo dever de
fundamentar estampado na Constituição Federal.

5. A determinação de diligências na fase investigativa, como quebras
de sigilo telemáticos e prisões cautelares não implica antecipação de
mérito, mas sim mero impulso processual relacionado ao poder
instrutório.

6. Eventual manifestação genérica do magistrado em textos jurídicos
de natureza acadêmica a respeito de crimes de corrupção, não
conduz à sua suspeição para julgar os processos relacionados à
'Operação Lava-Jato'.

7. Insustentável a alegação de suspeição do magistrado por ter
determinado a transferência do excipiente para o presídio estadual
com a finalidade de forçar uma 'delação'. Tese que sequer se afeiçoa
à alegação de inocência do excipiente. Igualmente insustentável a
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transferência do excipiente como causa de suspeição, por se tratar de
decisão de condução do processo, devidamente fundamentada e
confirmada pela Corte Recursal.

8. Eventual manifestação genérica do magistrado em textos jurídicos
de natureza acadêmica ou entrevistas a respeito de crimes de
corrupção, sem juízo de valor sobre processos em andamento, não
conduz à sua suspeição para julgar os processos relacionados à
'Operação Lava-Jato'.

9. As colaborações premiadas são tratadas exclusivamente entre os
colaboradores e o Ministério Público Federal, cabendo ao Judiciário
tas somente a sua homologação.

10. Exceção de suspeição criminal improvida.

(Exceção de suspeição criminal nº 5000348-03.2018.404.7000) - Rel.
Juiz Federal Convocado Nivaldo Brunoni - 8ª Turma do TRF4 - un. -
j. 18/04/2018)

A Defesa interpôs, ainda, recurso especial contra a decisão
proferida pelo Eg. TRF4, que não foi admitido. Dessa decisão,
foi interposto agravo em recurso especial, que foi conhecido mas que
resultou no não conhecimento do recurso especial, decisão essa
transitada em julgado (evento 42 dos autos 5000348-
03.2018.404.7000). 

Oportuno consignar que em outra ação penal que tramitou
em desfavor do acusado Eduardo Cunha, a de nº 5051606-
23.2016.404.7000, a Defesa opôs igualmente exceção de suspeição em
face do então Juiz Federal Sergio Fernando Moro que foi rechaçada em
todas as instâncias (exceção de suspeição nº 50126820620174047000). 

Remeto ao conteúdo dessas decisões, sendo desnecessário
aqui reiterar todos os argumentos. 

Posteriormente, em petição apresentada na data de 09 de
outubro de 2019, a Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha peticionou
nos autos, alegando fato novo consistente na divulgação, pelo site The
Intercept Brasil, de mensagens trocadas entre o ex-juiz Sergio Fernando
Moro e os Procuradores da Força-Tarefa Lava Jato em Curitiba, por
meio do aplicativo Telegram, e que teriam revelado suposto
aconselhamento do ex-juiz aos Procuradores responsáveis pela
investigação. 

Cita como exemplos desse aconselhamento mensagens nas
quais se faz menção ao fato de o referido juiz, supostamente,
ser contrário à formalização de acordo de colaboração premiada entre o
MPF e o acusado, ou contendo suposta orientação do magistrado para
que não fossem apreendidos os celulares de Eduardo Cunha, ou ainda,
supostos vazamentos ocorridos pelos Procuradores a partir de
informação compartilhada supostamente por Sergio Fernando Moro de
que o STF iria soltar o acusado. 



09/09/2020 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701599654612557437478738653231&evento=404… 14/157

Tais atos revelariam, segundo a Defesa, nítida parcialidade
do então magistrado federal. Aduz, ainda, a Defesa que as mensagens
seriam autênticas e lícitas e que os atos de instrução processual foram
conduzidos por juiz suspeito, sendo, portanto, nulos. 

Ouvido, o MPF aduziu que a alegação de suspeição sequer
deveria ser conhecida, pois os fatos alegados pela Defesa tornaram-se
públicos em junho de 2019, meses antes da petição da Defesa, ao passo
que a lei prevê que a causa que gerar suspeição deve ser suscitada no
primeiro momento em que conhecida, sob pena de preclusão (evento
404).

Quanto à alegação de suspeição em si, o MPF afirmou que
tampouco merece prosperar, eis que a Defesa não se baseou em nenhum
ato específico de suposta parcialidade, não houve prejuízo comprovado,
e as supostas mensagens trocadas entre o magistrado federal e os
membros da Força-Tarefa do MPF foram obtidas de forma criminosa,
sendo, assim, imprestáveis como prova, posto que ilícitas e
inautênticas. 

Em rigor, e, fato notório, as primeiras reportagens
referentes ao tema em questão foram publicadas pelo site The Intercept
Brasil no dia 09 de junho de 2019. A Defesa de Eduardo Cunha somente
peticionou nos autos em 09 de outubro de 2019, quatro meses depois. A
exceção deve ser oposta pela parte tão logo tomado conhecimento a
respeito de um dos motivos previstos no artigo 254 do CPP, sob pena de
preclusão. 

Ainda que não fosse assim, o fato é que as alegações da
Defesa sequer devem ser debatidas, posto que fundadas em mensagens
supostamente extraídas do aplicativo Telegram de forma ilegal, sem
ordem judicial, sendo, portanto, imprestáveis como prova no processo
penal.  

Importante destacar que a 8ª Turma do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 4ª Região formou convencimento, de forma
unânime, no sentido de serem imprestáveis as mensagens divulgadas no
sítio eletrônico The Intercept, eis que ilícitas, porquanto extraídas à
margem de decisão judicial.

Houve apreciação do tema no bojo da Apelação Criminal
nº 5021365-32.2017.4.04.7000, por suscitação da Defesa de Luiz Inácio
Lula da Silva, que solicitava a requisição das mensagens ao Juízo da 10ª
Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para uso
como prova compartilhada. 

A pretensão foi examinada iniciamente pelo Relator,
Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, em decisão proferida
na data de 03 de setembro de 2019, nos seguintes termos:

"(...)
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1. Há certa confusão conceitual nas afirmações da defesa, buscando
definir o teor das publicações em sítio da internet como fatos
notórios.

É notório o fato cujo conhecimento dispense a produção de prova.
São aqueles que integrados ao cotidiano e à compreensão geral ou
mesmo de um grupo étnico social ou específico. Sobre eles, inexiste
qualquer controvérsia.

A notoriedade é da qualidade de determinados fatos.

No caso, a par de ser notória a divulgação de mensagens, a mesma
qualidade não se atribui ao seu conteúdo. Assim, descabe classificar
tais mensagens como fato notório quanto ao seu sentido e à sua
interpretação.

Sequer se poderia dizer que são incontroversos os diálogos
porventura contidos no material recolhido pela autoridade policial
no inquérito referenciado, muito embora não se possa olvidar a
existência de um inquérito policial. Há, assim, incompatibilidade na
tese de notoriedade de fatos que necessitariam de comprovação ou
mesmo de compartilhamento como "prova" emprestada.

Ademais, entendo não haver possibilidade de aproveitar as ilicitas
interceptações de mensagens do aplicativo Telegram, porque
despidas de decisão judicial que as autorizasse. A obtenção das
mensagens decorreu de atuação criminosa, cujos responsáveis
foram, em princípio, identificados. Em certa medida, pelo que se
tem notícia, assumiram a responsabilidade pelos delitos investigados
na "Operação Spoofing".

2. De todo o modo, não se pode distanciar do fato de as referidas
"interceptações" telemáticas feitas por hackers terem ocorrido à
margem de autorização judicial.

A possibilidade de quebra de sigilo para fins de instrução criminal
abrange vários meios de comunicação, não havendo restrição
imposta pelo art. 5º, XII, da Constituição Federal.

Diz a norma constitucional que "é inviolável o sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial,
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5º, XII).
G.N.

A Lei nº 9.296/1996, por sua vez, prevê:

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer
natureza, para prova em investigação criminal e em instrução
processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de
ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.
GRIFEI

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do
fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

A Lei Maior remete à regulamentação, nas hipóteses e formas que
forem fixadas, o que resulta no permissivo da Lei nº 9.296/1996.
Deve-se considerar, para fins do disposto no art. 1º da mencionada
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lei, que a expressão "comunicações telefônicas" abarca qualquer tipo
de comunicação da espécie, seja transmissão de voz, sons, imagens
ou dados.

Tal compreensão encontra respaldo no complemento contido no
mesmo artigo, que faz referência a comunicações telefônicas
de qualquer natureza. O próprio parágrafo único do art. 1º fixa, a
propósito, que o disposto aplica-se à interceptação do fluxo de
comunicações em sistemas de informática e telemática.

Como bem apanhado por Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel, "do
ponto de vista da repressão penal (...) pouco adiantaria só as
interceptações das clássicas 'conversações telefônicas'. Se assim
fosse, como já dissemos, bastaria o criminoso 'digitar' a comunicação
(entrar na era digital) e estaria fora de qualquer controle. Seria um
descalabro, um rematado disparate, concluir que o crime, se alcança
o nível da 'digitação', está fora de perseguição. Não é por acaso,
aliás, que as mais avançadas legislações sobre interceptação
telefônica prevêem sua incidência nas 'conversações' bem como nas
'comunicações' telefônicas ou nas 'comunicações transmitidas por
qualquer meio técnico diferente do telefone'" (in Interceptação
telefônica, comentários à Lei nº 8.296, de 24/04/1996. 2 ed, rev. e
atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 85-6).

Em síntese, "comunicações telefônicas, hoje, não podem significar só
'conversação' ou comunicação de voz. Isso valia para o tempo em que
Graham Bell inventou o telefone (1876) ou para o tempo em que foi
elaborado o Código Brasileiro de Telecomunicações (art. 4º), em
1962. Não tem sentido nos dias atuais (op. cit., p. 88)".

Depreende-se, portanto, que a quebra de sigilo telemático - seja
mediante interceptação de fluxo de dados, seja por meio de acesso a
informações armazenadas e registros de conexão - configura medida
sujeita  aos pressupostos e requisitos estabelecidos na legislação
aplicável (Leis nº 9.296/96 e 12.965/14, além do próprio Código de
Processo Penal), cujos parâmetros visam a delimitar o âmbito de
restrição do direito fundamental à intimidade e à inviolabilidade das
comunicações, em ponderação com a necessidade de investigação e
persecução criminal.

A interceptação telefônica e telemática, autorizada judicialmente e
executada em consonância com os ditames previstos na legislação de
regência, pode e deve ser admitida como meio de prova, seja para
acusação, seja para a defesa.

Cabe reafirmar, portanto, nos termos do art. 5º XII da Carta Política,
ser inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal.

3. A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer
natureza, para servir como prova em investigação criminal e em
instrução processual penal, observará o disposto em lei e dependerá
sempre de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo
de justiça, conforme art. 1º da Lei nº 9.296/1996. A referida norma
prevê ainda, em seu artigo 2º, as hipóteses em que não será admitida
a interceptação das comunicações:
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Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações
telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em
infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo,
com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza
a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e
qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta,
devidamente justificada.

Nessa perspectiva, o artigo 156, I, do Código de Processo Penal
autoriza o Juiz a ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a
produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes,
devendo, entretanto, observar a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida.

No caso ora tratado, é evidente - e notório - que as conversas
interceptadas do aplicativo Telegram que a defesa pretende ver
juntadas aos autos e posteriormente analisadas, carecem de afeição
ao disposto na norma constitucional e a na Lei nº 9.296/1996. Sobre
o ponto, precedentes que seguem:

(...) 1. A Constituição Federal, no artigo 5º, incisos X e XII, prescreve
como sendo invioláveis "a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas", bem como "o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas,
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal". 2. A partir dos aludidos comandos constitucionais,
foi editada a Lei 9.296/1996, que, regulamentando a parte final do
inciso XII do artigo 5º da Carga Magna, dispõe, no artigo 1º, que "a
interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza,
para prova em investigação criminal e em instrução processual
penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz
competente da ação principal, sob segredo de justiça". HC
512.963/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 15/08/2019, DJe 22/08/2019)

(...) 1. Para a apreciação das medidas cautelares, prevalece o
princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme prevê nossa
Carta Magna (art. 5º, XXXVCF), de forma que, em caso de medidas
urgentes, como a interceptação telefônica, não há regra de
competência estabelecida por lei, importando apenas a reserva de
jurisdição, não havendo que falar, assim, em incompetência do Juiz
plantonista que autorizou a quebra do sigilo telefônico. (...) 3. É
inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo para fins de
investigação criminal e instrução penal, nos casos que a lei permite -
desde que seja determinado por decisão judiciária fundamentada,
que haja indícios razoáveis de autoria ou participação delitiva, a
prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e o fato
investigado constituir infração penal punida de forma mais severa
que a detenção. 4. No caso, a decisão de quebra de sigilo telefônico
preencheu todos os requisitos legais e encontra-se bem
fundamentada, contendo, ainda, a forma de execução e o prazo da
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quebra de sigilo. 5. Recurso ordinário improvido. (RHC 103.224/DF,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019)

Nada obstante os esforços da defesa, referido material não é fruto
de ordem judicial e sequer foi submetido ao crivo de necessidade e
proporcionalidade típico das decisões judiciais, passíveis inclusive
de impugnação pelas partes que se sentirem prejudicadas.

Não há dúvida, assim, que o hackeamento de autoridades públicas
por técnica conhecida como spoofing não configura material apto a
ser considerado como prova no presente feito.

Nessa perspectiva, sequer cabe examinar-lhe o conteúdo. No mesmo
caminho, seguiu  o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOB O
FUNDAMENTO DE CONTRADIÇÃO. PRONÚNCIA DECLARADA
CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO POR SE LIMITAR À
TRANSCRIÇÃO DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS CUJA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NÃO FOI
EXIBIDA NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO, SEM PREJUÍZO DA
CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL DEFLAGRADA
CONTRA O PACIENTE/EMBARGANTE. 1. A ausência de
autorização judicial para excepcionar o sigilo das comunicações
macula indelevelmente a diligência policial das interceptações em
causa, ao ponto de não se dever - por causa dessa mácula - sequer
lhes analisar os conteúdos, pois obtidos de forma claramente
ilícita. 2. (...)  4. Embargos Declaratórios providos, para eliminar dos
autos as transcrições das interceptações telefônicas que se refiram ao
embargante; a acusação que se baseie em quebra de sigilo telefônico
somente pode ser exercida se exibida a competente autorização
judicial para a realização das respectivas escutas, sem empecer que o
douto Ministério Público, dispondo de outros elementos legalmente
bastantes, deflagre a persecução penal. 4. Embargos Declaratórios
acolhidos. (EDHC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS - 130429 2009.00.39689-2, NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:17/05/2010). GRIFEI

Ademais, apesar de as mensagens divulgadas seguirem no mesmo
sentido da tese defensiva, não é possível delas extrair prova
incontestável de que houve de fato a alegada violação a um direito do
apelante. Não é novo o entendimento que aponta para a invalidade
da prova obtida por meios ilícitos:

Penal. Habeas-corpus. Denúncia. Quebra de sigilo bancário. Prova
ilícita. Invalidade. - A denúncia oferecida exclusivamente com
fundamento em provas obtidas por força de quebra de sigilo
bancário, sem a prévia autorização judicial, é desprovida de
vitalidade jurídica, porquanto baseado em prova ilícita. - Sendo a
prova realizada sem a prévia autorização da autoridade judiciária
competente, é desprovida de qualquer eficácia, eivada de nulidade
absoluta e insusceptível de ser sanada por força da preclusão. -
Habeas-corpus concedido. (HC - HABEAS CORPUS - 9838
1999.00.52836-0, VICENTE LEAL, STJ - SEXTA TURMA, DJ
DATA:24/04/2000 PG:00076 JBC VOL.:00047 PG:00103 JSTJ
VOL.:00016 PG:00403 RSTJ VOL.:00133 PG: 00525).
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Repita-se, para fixar, "sendo a prova realizada sem a prévia
autorização da autoridade judiciária competente, é desprovida de
qualquer eficácia, eivada de nulidade absoluta e insusceptível de ser
sanada...". Ora, as interceptações de autoridades públicas,
submetendo-as a um julgamento moral e mudando o foco para fatores
externos ao processo é, para dizer o mínimo, temerário.

Admitir-se a validade das "invasões" do aplicativo Telegram levaria a
consequências inimagináveis e dados impossíveis de aferição. Vale
lembrar que mesmo no âmbito judicial as quebras de sigilo telefônico
ou telemático devem ser validadas no momento e pelos fundamentos
da decisão judicial.

Significa dizer, se a ordem judicial andou em sentido oposto aos
ditames constitucionais e legais, descabe a sua validação porque o
resultado acabou por confirmar a ocorrência de um crime e os
supostos envolvidos.

Na hipótese, o art. 157 do Código de Processo Penal diz que "são
inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas
constitucionais ou legais". Não se excepciona a pedra fundamental
do direito probatório, que lança efeitos sobre todos os ramos do
direito, não só penal.

4. Não desconheço posições respeitáveis no sentido de que a prova
ilícita, quando em favor do réu, pode e deve ser aproveitada.

Com a devida vênia, a premissa deve passar por temperamentos.

Isso porque à prova a que se pode atribuir tal qualidade seria aquela,
em primeiro lugar, incontestável e, em segundo, que por si só e sem
necessidade de interpretação ou integração conduziria a um juízo
absolutório. A exemplo, cite-se a previsão e as integrações
jurisprudenciais que autorizam a revisão dos processos findos,
"quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência
do condenado ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena" (art. 621, III do CPP).

Não é essa, porém, a hipótese dos autos, cujo pedido exigiria
reabertura da instrução criminal em segundo grau, o que constitui
mera faculdade, à luz do art. 616 do Código de Processo Penal, a ser
utilizada com cautela. 

A jurisprudência de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal
de Justiça segue exatamente nesta direção:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §
2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO DA INSURGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO PARCIAL
FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Ao interpretar o
artigo 616 do Código de Processo Penal, que prevê que no
julgamento das apelações criminais é possível novo interrogatório do
réu, reinquirição de testemunhas e realização de outras diligências,
esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que o
Tribunal, diante do conjunto probatório já produzido, tem a
faculdade de autorizar ou não a produção de tais provas, sendo
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imprópria a implementação de nova instrução processual no segundo
grau de jurisdição. 2. No caso dos autos, além de se estar diante do
julgamento de recurso em sentido estrito, para o qual sequer há a
previsão de realização de diligências em segundo grau de jurisdição,
foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de remessa
dos autos ao Ministério Público para análise de laudo pericial
particular juntado pela defesa, uma vez que o referido exame não foi
produzido sob o crivo do contraditório e sequer foi objeto de análise
no primeiro grau de jurisdição, o que revela que a sua apreciação
apenas pelo Tribunal Estadual caracterizaria indevida supressão de
instância. 3. Ordem denegada. (HC 201302914457, JORGE MUSSI,
STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:30/09/2014).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EVASÃO
DE DIVISAS. OPERAÇÕES DÓLAR-CABO. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA. APELAÇÃO.
REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DA
REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. ART. 616 DO CPP.
FACULDADE DO TRIBUNAL, CÂMARA OU TURMA
COMPETENTE. REEXAME DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DAS DILIGÊNCIAS. INCURSÃO NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. No julgamento das
apelações poderá o tribunal, câmara ou turma, proceder a novo
interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar
outras diligências (CPP, art. 616). 2. A adoção do expediente a que se
refere o art. 616 do codex processual penal é mera faculdade do
Tribunal competente para o julgamento do apelo interposto, devendo
a produção das provas das alegações tanto da acusação quanto da
defesa ficar adstrita ao âmbito da instrução criminal. Precedentes de
ambas as Turmas julgadoras integrantes da 3.ª Seção. Ressalva do
ponto de vista da Relatora. 3. É inadmissível o reexame, em sede de
recurso especial, da necessidade de realização das diligências no
Tribunal a quo com esteio no art. 616 do CPP. Referida tarefa exige a
incursão desta Corte Superior no conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que, como de sabença, é labor proscrito na via
especial, consoante inteligência da Súmula n.º 07/STJ. 4. Recurso
especial a que se nega provimento. (RESP 201201878308,
ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:
08/02/2013).

5. Por derradeiro, deve ser assinalado que a sentença, cujas
apelações pendem de exame nesta Corte, não foi proferida pelo
magistrado cuja imparcialidade se procurar arranhar nas notícias
jornalísticas, bem como que o exame que se fará decorre recai sobre
os argumentos da partes e sobre as provas que estão encartadas nos
autos, e não sobre pretensos diálogos interceptados ilegalmente que
em nada contribuem para o deslinde do feito.

6. Por todo esse conjunto de fatores, sobretudo pela ilegalidade da
obtenção do material e, por isso, sendo impossível o seu
aproveitamento pela sua ilicitude, não há como acolher a pretensão
da defesa".

(Apelação Criminal nº 5021365-32.2017.404.7000) - Rel.
Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto - j. 03/09/2019) -
destaquei.
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Posteriormente, em sede de julgamento de agravo
regimental interposto contra a referida decisão, a 8ª Turma do TRF4,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo. Transcrevo, por
oportuno, a ementa do julgado:

"OPERAÇÃO LAVA-JATO". QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INVALIDADE
COMO PROVA EMPRESTADA. INAPTIDÃO PARA
COMPROVAÇÃO CABAL DA TESE DEFENSIVA.

1. A possibilidade de quebra de sigilo para fins de instrução criminal
abrange vários meios de comunicação, não havendo restrição
imposta pelo art. 5º, XII, da Constituição Federal.

2. Diz a norma constitucional que "é inviolável o sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial,
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5º, XII).

3. A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer
natureza, para prova em investigação criminal e em instrução
processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de
ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

4. A ausência de autorização judicial para excepcionar o sigilo das
comunicações macula indelevelmente a diligência policial das
interceptações em causa, ao ponto de não se dever - por causa dessa
mácula - sequer lhes analisar os conteúdos, pois obtidos de forma
claramente ilícita.

5. A adoção do expediente a que se refere o art. 616 do codex
processual penal é mera faculdade do Tribunal competente para o
julgamento do apelo interposto, devendo a produção das provas das
alegações tanto da acusação quanto da defesa ficar adstrita ao
âmbito da instrução criminal. Precedentes de ambas as Turmas
julgadoras integrantes da 3.ª Seção do STJ.

6. A inadmissão de prova ilícita é princípio norteador do direito, não
somente do processo penal, e sua eventual aceitação em favor do réu
pressupõe que, em analogia com o art. 621 do Código de Processo
Penal, a qualidade da prova seja incontestável e que, por si só e sem
necessidade de interpretação ou integração conduza, a um juízo
absolutório.

7 Agravo regimental improvido".

(Agravo Regimental em Apelação Criminal nº 5021365-
32.2017.404.7000 - Rel. Desembargador Federal João Pedro Gebran
Neto - 8ª Turma do TRF4 - un. - j. 25/09/2019)

Assim, não há como se utilizar de mensagens não
comprovadamente autênticas e extraídas de forma ilícita para sustentar a
tese de que o então magistrado federal Sergio Fernando Moro seria
suspeito para julgar a presente ação penal. 



09/09/2020 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701599654612557437478738653231&evento=404… 22/157

Ademais, o fato é que o então magistrado Sergio Fernando
Moro foi exonerado, a pedido, sem que tenha reconhecido a sua
suspeição, neste caso penal, ou tenha sido ela reconhecida por outros
órgãos superiores. 

Com a assunção dos processos por este Juízo Titular, e
consequente prolação desta sentença por este Juízo, o argumento perde
qualquer sentido. 

Em resumo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, o
Juiz Federal que presidiu a instrução deste feito não foi reconhecido
como suspeito por instâncias superiores, e as mensagens aludidas pela
Defesa são inautênticas e ilícitas, tornando-se imprestáveis como prova. 

 

II.1.2 Da incompetência deste Juízo 

 

As Defesas não opuseram exceção de incompetência
perante este Juízo. 

Supervenientemente, nas alegações finais, a Defesa de
Eduardo Cunha pugnou pelo reconhecimento da competência da Justiça
Eleitoral para o julgamento da presente causa penal, sob o argumento de
que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Agravo
Regimental interposto no bojo do Inquérito 4435, decidiu, em 14 de
março de 2019, pela competência da Justiça Eleitoral para processar e
julgar crimes comuns conexos a delitos eleitorais. 

 Aduz a Defesa existir conexão entre os crimes objeto
desta ação penal com doações eleitorais não oficiais, vale dizer, com
crimes eleitorais, eis que valores atinentes a propinas teriam sido
utilizados para financiar de forma ilegal campanha eleitoral do acusado,
por exemplo. 

Requer, assim, a remessa dos presentes autos à Justiça
Eleitoral do Rio de Janeiro, ou, subsidiariamente, de Brasília.

Aduz, ainda, a Defesa de Eduardo Consentino da Cunha,
em alegações finais, que este Juízo seria incompetente, pois os presentes
autos teriam que ter sido remetidos pelo Egrégio Tribunal Regional
Federal da 2ª Região à Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, eis que a
ação penal apontada como conexa que tramitou perante este Juízo, a de
nº 5083838-59.2014.404.7000, já havia sido sentenciada. 

Não assiste razão à Defesa, sob quaisquer dos prismas.

A competência absoluta para o julgamento da presente
causa é da Justiça Federal por vários motivos.
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Embora a Petrobrás seja sociedade de economia mista, a
imputação originária tem por objeto crimes de corrupção e de lavagem
de dinheiro, sendo que parcela desses crimes foram cometidos por
intermédio de depósitos no exterior de vantagem indevida e a ocultação
e a dissimulação do produto do crime em contas secretas no exterior, de
titularidade de Fernando Antônio Falcão Soares, Julio Gerin de Almeida
Camargo e Leonardo Meirelles, por exemplo. Em outras palavras,
crimes que se iniciaram no Brasil e consumaram-se no exterior. O Brasil
assumiu o compromisso de prevenir ou reprimir os crimes de corrupção
e de lavagem transnacionais, conforme Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no Brasil pelo
Decreto 5.687/2006. Havendo previsão em tratado e sendo os crimes de
corrupção e lavagem transnacionais, incide o art. 109, V, da Constituição
Federal, que estabelece o foro federal como competente.

E, como o caso envolve propina paga à pessoa que então
exercia o mandato de Deputado Federal, a competência, após a perda do
mandato, passa do Egrégio Supremo Tribunal Federal para a Justiça
Federal, já que se trata de vantagem indevida paga a agente público
federal.

Por outro lado, não há que se falar em competência da
Justiça Eleitoral no presente caso, seja ela do Rio de Janeiro ou de
Brasília. 

Isso porque a menção de que valores teriam sido
destinados a agentes políticos, por si só, não induz à existência
de crimes eleitorais.

Para a caracterização de crimes eleitorais, é elementar a
caracterização da intenção de vulnerar a regularidade do
processo eleitoral, bem jurídico protegido pela Lei 4737/1965 (STJ, CC
35.519, Terceira Seção, Rel. o Min. Arnaldo Esteves, j. 23/10/2002, Dje.
02/03/2005).

Do contrário, qualquer processo envolvendo doações a
partidos políticos tornaria competente a Justiça Eleitoral, demovendo
a competência dos demais ramos do Judiciário, o que é um equívoco.

O Ministério Público Federal não imputou aos acusados,
na peça acusatória, o cometimento de delito tipificado no Código
Eleitoral. 

Tampouco decorreu da instrução processual quaisquer
provas que indiquem que os pagamentos de vantagens indevidas objeto
destes autos tenham sido destinados ao financiamento de
campanhas eleitorais de agentes políticos, comprometendo a higidez do
sistema eleitoral, razão pela qual não há que se falar
em competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento
do presente caso penal. 
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De fato, nada é mencionado na denúncia acerca de
eventual falsidade ideológica ou omissão de informações em documento
oficial encaminhado à Justiça Eleitoral; ou ainda de ausência de
contabilização oficial de valor recebido, a título de vantagem indevida,
para pagamento de supostas dívidas eleitorais ou por fim, de qualquer
outro elemento que denote o nítido propósito de vulnerar a regularidade
do processo eleitoral.

Há somente menções genéricas a uma possível intenção,
relatada por Fernando Soares, de que os valores que viessem a ser
obtidos por Eduardo Cunha seriam utilizados em sua campanha
eleitoral, o que de longe não é suficiente para dizer que houve a
narrativa de crime eleitoral. 

Havendo entrega de dinheiro por solicitação de agente
público federal em contrapartida a ato de ofício, é de corrupção que se
está tratando e não mero caixa dois de campanha eleitoral. 

O crime de corrupção é especial em relação ao crime do
art. 350 do Código Eleitoral. 

Assim, a falta de elementos relacionados à atuação dos
acusados especificamente em detrimento do processo eleitoral afasta o
precedente do Ag.Rg. no Inq. 4435/DF, invocado pela Defesa, no qual o
Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por maioria,
a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes eleitorais e
os crimes comuns a eles conexos.

Em resumo, não sendo competência da Justiça Eleitoral, e
havendo pertinência ao esquema criminoso que vitimou a Petrobrás e
que é objeto de investigação e persecução na denominada Operação
Lavajato, a competência é inequivocadamente deste Juízo.

Transcrevo, por oportuno, embora longa, síntese realizada
pelo ilustre Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto a respeito
da competência da Justiça Federal e não da Justiça Eleitoral, em caso
similar, relacionado igualmente à assim denominada Operação Lava
Jato, no julgamento da Apelação Criminal nº 5021365-
32.2017.404.7000:

"2.3.1. Da remessa do feito à Justiça Eleitoral por incompetência da
Justiça Federal

2.3.1.1. O argumento de que haveria conexão dos fatos imputados
com crimes eleitorais, em especial o de falsidade ideológica e que,
por isso, os autos deveriam ser remetidos à Justiça Eleitoral, nos
termos de recente entendimento do STF, do art. 121 da Constituição e
do art. 35, II, do Código Eleitoral, não prospera.

Repetindo um breve histórico da "Operação Lava-Jato", partidos e
agentes políticos passaram a "apadrinhar" indicações de servidores
públicos para ocupar cargos de elevado escalão junto a órgãos da
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administração pública direta e indireta. Os indicados, por sua vez,
envidavam esforços para verter recursos para os cofres de tais
partidos e para os bolsos de alguns de seus dirigentes.

Também os agentes nomeados repartiam, como compensação, parte
do dinheiro desviado por meio de licitações ou procedimentos
administrativos realizados de modo ilícito, usando de contratos
bilionários superfaturados, firmados entre algumas das maiores
empresas nacionais e a Petrobras.

Um percentual do valor desses contratos era transferido, em
operações de lavagem de dinheiro e/ou evasão de divisas ou, ainda,
por mero pagamento em espécie, para os partidos políticos, para seus
dirigentes e para os afilhados indicados.

Esse é o contexto dos processos conexos relativos à denominada
"Operação Lava-Jato".  Em alguns casos, há ligeira variação de
implicados e de partidos, ou mesmo de empresas e seus
administradores. Encontram-se, também, diferenças de percentuais
ou de detalhes no modo de drenagem e lavagem dos recursos
públicos, mas, na essência, a narrativa geral vai no mesmo caminho.

Como fartamente demonstrado ao longo dos anos nos processos da
"Operação Lava-Jato", a corrupção sistematizada e estável que se
instalou em diversos órgãos da Administração Pública - e digo isso
no sentido mais amplo - não teve por finalidade exclusiva a
manutenção de um projeto de poder por parte das principais
agremiações políticas nacionais.

Nesse ambiente contaminado, não são poucos os agentes públicos,
políticos e empresários que se utilizaram da fragilidade instaurada
para enriquecimento pessoal.

Em se cuidando, portanto, de corrupção para fins pessoais - e vertem
exemplos de agentes que se tornaram milionários com a corrupção
- não se há falar em criminalização da política, ainda que o esquema
criminoso tenha contado com a complacência (e participação) de
detentores de cargos eletivos. Não há a tão propalada criminalização
da política; quando muito, poder-se-ia indicar uma politização do
crime, sem que tal fenômeno atinja toda a classe política, de
importância tão singular nos regimes democráticos.

Em síntese, não se pode escudar condutas pessoais criminosas
relacionadas a corrupção e atividades financeiras à margem do
sistema legal, pela singela tentativa de associação dos fatos apurados
em dezenas de processos de mérito à natureza eleitoral,
desconsiderando que, a um, a denúncia não traz qualquer imputação
neste sentido e, a dois, os crimes narrados têm caráter pessoal e
apontam para o enriquecimento ilícitos dos réus.

Basta ver a pessoalidade destacada pela realização de obras
custeadas por particulares no Sítio de Atibaia/SP, sem vinculação,
desse modo, com o processo eleitoral.

Sob esse enfoque de investigação sobre crimes comuns, prossigo.

2.3.1.2. Em julgamento finalizado em 14/03/2019, no âmbito do
Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435/DF, o Plenário do STF, por
maioria, reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para julgar
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os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos a estes,
considerando o princípio da especialidade.

No julgamento, o Ministro Marco Aurélio salientou que a Justiça
especializada, estabelecida em razão da matéria, se sobrepõe à
competência - de natureza residual - da Justiça comum, seja estadual
ou federal, nos termos do art. 78, IV, do Código de Processo Penal.
Por esse motivo, reconheceu ser inviável o desmembramento das
investigações dos crimes eleitorais e de crimes comuns que lhes
sejam conexos.

No mesmo sentido, mencionou que o art. 109, IV, da Constituição, ao
tratar da competência criminal da Justiça Federal, ressalva
expressamente os casos afeitos à Justiça Eleitoral, os quais, por força
do art. 121 também da Carta Magna, foram submetidos à delimitação
pela legislação complementar. A matéria é tratada no art. 35 do
Código Eleitoral.

O Supremo entendeu, por fim, que cabe à Justiça Eleitoral verificar a
existência ou não do vínculo de conexidade entre o delito eleitoral e o
crime comum supostamente vinculado a este.

Em conclusão, naquela oportunidade, por força do afastamento do
foro por prerrogativa de função de parte dos acusados, o STF
declinou da competência, determinando a remessa de cópia do
inquérito para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, para fins de
continuidade da apuração de supostos crimes de falsidade ideológica
eleitoral, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e
evasão de divisas.

Depreende-se da narrativa e importa ressaltar que no leading case da
Corte Suprema existia investigação em andamento de crime eleitoral
de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral). Tanto que os
votos firmaram posição no sentido da possibilidade
de desmembramento do inquérito, parte sendo remetida à Justiça
Eleitoral, e parte à Justiça Federal, para apuração dos crimes
comuns. 

Posteriormente ao julgamento pelo Pleno do STF, o e. Ministro
Marco Aurélio, indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado pela
defesa Eduardo Cosentino da Cunha, que postulava a remessa de
ação penal à Justiça Eleitoral, sob o fundamento de conexão de
crimes de lavagem de dinheiro com delitos eleitorais.

Na oportunidade, ao negar o pleito, aduziu o e. Relator que "quanto à
alegação de conexão do delito de lavagem de dinheiro com suposto
crime eleitoral, observem não ter o Ministério Público Federal, na
peça acusatória, imputado ao paciente ou a qualquer dos demais
corréus, o cometimento de delito tipificado no Código Eleitoral" (HC
169312 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
26/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061
DIVULG 27/03/2019 PUBLIC 28/03/2019).

2.3.1.3. A questão foi igualmente objeto de orientação do Superior
Tribunal de Justiça. Chamado a enfrentar a matéria em processo
relacionado à "Operação Lava-Jato", pouco depois da decisão do
STF, no âmbito do Agravo Regimental no REsp nº 1.765.139, aquele
Tribunal Superior avançou pelo mesmo caminho.
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Na ocasião, a 5.ª Turma entendeu, de forma unânime, que além de a
competência do Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR já
ter sido amplamente examinada e decidida em todas as instâncias, no
caso não havia imputação de autoria e materialidade de crimes
eleitorais, o que afastaria a necessidade de remessa do feito à Justiça
Especializada. O acórdão restou assim ementado, no que se refere ao
ponto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE
CONHECEU EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ, 283 E 284 DO C. STF. APLICABILIDADE.
DOSIMETRIA DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO
59 CP. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. ARTIGO 65, I, CP.
READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. PENA DE MULTA. DIAS-
MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE.
REPARAÇÃO DO DANO. REMODULAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) XI - Quanto à
remessa do feito à Justiça Eleitoral, razão também não merece ao
agravante, quanto mais ao se levar em consideração o fato de que a
questão da competência do Juízo Federal da 13a Vara Federal de
Curitiba/PR já foi amplamente examinada e decidida em todos os
graus de jurisdição, cabendo ressaltar as Exceções de Incompetência
Criminal nº 5051562-04.2016.4.04.7000/PR e nº
505365707.2016.4.04.7000/PR, apreciadas pelo Juízo Federal da 13a
Vara Federal de Curitiba/PR e pela 8a Turma do e. TRF/4a Região,
RHC nº 62.176/PR, apreciado pela 5a Turma desta Corte de Justiça,
Reclamação nº 17.623, Reclamação nº 20.175/PR e Reclamação nº
25. 048/PR, julgada pela 2a Turma do c. Supremo Tribunal Federal.
XII - Ademais, não há imputação alguma de autoria e materialidade
dos crimes eleitorais, alegados pela defesa, valendo ressaltar, obiter
dictum, que muito embora suscite o agravante um cenário de
hipotético crime eleitoral, trazendo à baila a conduta capitulada no
artigo 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica eleitoral), a
ação de usar dinheiro oriundo de origem criminosa na campanha
eleitoral não está prevista como crime eleitoral na respectiva
legislação (Lei nº 9.504/97 ou no Código Eleitoral). XIII - No mesmo
compasso, o quadro também narrado pela defesa, de eventual
cometimento de crime de apropriação indébita eleitoral (art. 354-A
do Código Eleitoral - Apropriar-se o candidato, o administrador
financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de
bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em
proveito próprio ou alheio), sequer merece ser considerado, uma vez
que os fatos descritos na denúncia foram cometidos antes da criação
do tipo em questão (06/10/2017), não havendo que se aplicar
retroativamente a norma, para se firmar competência, eis que modula
tipificação absolutamente diversa, quanto mais ao se levar em conta
que a verba nesse procedimento narrada como desviada possui
origem ilícita, vale dizer, produto de corrupção. Ainda, qualquer
intelecção no sentido de se avaliar possível subsunção fática ao
referido tipo escaparia à ideia de mera revaloração da prova, ao
passo em que demandaria profunda análise de circunstâncias alheias
à moldura fática estampada no acórdão, indo de encontro ao Verbete
07 do STJ. (...) Agravo Regimental parcialmente provido. (AgRg no
REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019).

Do voto condutor proferido pelo e. Relator, Ministro Félix Fischer,
colhe-se:
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Além disso, no caso, não há imputação alguma de autoria e
materialidade dos crimes eleitorais, alegados pela defesa. Denota-se
por meio do voto ora guerreado que "(...) a denúncia é clara ao
relatar elos entre os contratos da construtora OAS firmados com a
Petrobras (destacadamente nos Consórcio CONEST/RNEST em obras
na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST e CONPAR, em
obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR) e as
vantagens ilícitas obtidas pelos réus em razão de tais contratos"
(fl.72.784).

Vê-se que o acórdão regional sequer debateu a prática de delitos
afetos à seara eleitoral, sendo que, ao fazer referência a outros
processos conexos da operação Lava-Jato, o e. Desembargador
Relator concluiu que houve a imputação apenas da prática dos
crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais,
peculato, organização criminosa e evasão de divisas (fl. 72.896), o
que permite verificar que o ambiente de corrupção sistêmica que se
instaurou no seio da maior companhia brasileira, onde a influência
política, aliada à ambição e ganância de empresários, agentes do
mercado paralelo de câmbio e 'lavadores' profissionais de dinheiro,
culminaram com desvios de elevada monta em prejuízo da estatal e
também da sociedade (fl. 72.906).

Restou, por fim, que "a circunstância de o agravante ter participado
do esquema criminoso, inclusive anuindo com a indicação de
Diretores da Petrobrás, os quais utilizavam seus cargos em favor de
agentes e partidos políticos, não permite concluir, desde logo, que
houve a ocorrência dos crimes eleitorais".

A posição foi acompanhada pelo e. Ministro Jorge Mussi, com
destaque para o fato de os crimes julgados serem comuns, que, por
não possuírem natureza eleitoral, afastava-se a tese de incompetência
absoluta. Adicionalmente, anotou que mesmo que os ilícitos
estivessem de alguma forma relacionados à infração eleitoral, a
pretensão de que todos fossem analisados pela Justiça Eleitoral
estaria superada, uma vez que já proferida sentença condenatória,
"inexistindo razões para o envio do processo à Justiça Especializada,
onde sequer há procedimento instaurado para apuração de eventual
crime eleitoral conexo.

(...)

Assim, tratando-se de delitos comuns, sem imputação conjunta de
crime eleitoral e de processo com sentença já proferida, não subsiste
a alegação defensiva, devendo ser reafirmada a competência da
Justiça Federal para o processamento e o julgamento do feito.

Rejeito, portanto, a preliminar".

(Apelação Criminal nº 5021365-32.2017.404.7000 - Rel.
Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto - 8ª Turma do
TRF4 - un. - j. 27/11/2019).

A Justiça comum Federal, portanto, é a competente para o
processamento e o julgamento do presente feito. 

Aduz, ainda, a Defesa de Eduardo Consentino da Cunha,
em alegações finais, que este Juízo seria incompetente, pois os presentes
autos teriam que ter sido remetidos pelo Eg. TRF da 2ª Região à Seção
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Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, eis que a ação penal apontada como
conexa que tramitou perante este Juízo, a de nº 5083838-
59.2014.404.7000, já havia sido sentenciada. 

Tampouco assiste razão à Defesa. 

Cumpre, inicialmente, perfazer um breve histórico. 

Observo que de fato tramitou perante este Juízo a ação
penal nº 5083838-59.2014.404.7000, no bojo da qual foram condenados
os acusados Fernando Antônio Falcão Soares, Júlio Gerin de Almeida
Camargo e Nestor Cuñat Cerveró pelos crimes de corrupção e lavagem
de dinheiro.

Em apertada síntese, segundo comprovado naquela ação
penal, Nestor Cerveró, na condição de Diretor Internacional da Petróleo
Brasileiro S/A - Petrobras, cargo que ocupou entre 20/03/2003 a
07/03/2008, teria recebido vantagem indevida de dezenas de milhões de
dólares para favorecer a contratação, em 14/06/2006 e em 09/02/2007,
pela referida empresa estatal da empresa Samsung Heavy Industries Co
para fornecimento de navios sondas de perfuração de águas profundas.

Júlio Gerin de Almeida Camargo e Fernando Antônio
Falcão Soares teriam intermediado a propina e participado da lavagem
dos valores.

O acusado Eduardo Cunha não foi denunciado nem
figurou como parte da referida ação penal, eis que os fatos não eram de
conhecimento do Juízo Federal na época, e detinha ele foro por
prerrogativa de função. 

 Os elementos referentes ao acusado surgiram,
primeiramente, em depoimento prestado por Alberto Youssef no acordo
de colaboração premiada homologado pelo Exmo. Ministro Teori
Zavascki (termo de depoimento n.º13).

Os depoimentos, no acordo de colaboração, foram
colhidos sob a supervisão do Exmo. Procurador Geral da República e
apresentados ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, sem intermediação
deste Juízo.

O termo de depoimento nº 13, juntamente com outros,
foram apresentados pelo Exmo. Procurador Geral da República  ao
Supremo Tribunal Federal com a seguinte solicitação:

“Providências: Com menção a irregularidade(s)
praticadas especificamente por um detentor de prerrogativa de foro,
Deputado Federal EDUARDO CUNHA; Manutenção do original no
STF para apuração do detentor de prerrogativa de foro e
encaminhamento de cópias à 13ª Vara Federal de Curitiba para
apuração quanto aos demais.”
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O pedido de cisão processual foi deferido nos termos do
requerido pelo Exmo. Ministro Teori Zavascki em decisão proferida na
data de 19/12/2014, no bojo da Petição 5.245 (cópia acostada às fls. 3/5
da ação penal física 982/STF).

A decisão que cindiu as investigações estava em
conformidade com jurisprudência mais recente do Egrégio Supremo
Tribunal Federal que tem, como regra, desmembrado processos
criminais de sua competência originária, mantendo perante a Suprema
Corte apenas no pólo passivo o detentor do foro privilegiado.

A partir dessa decisão, portanto, dois caminhos foram
trilhados:

Primeiro: encaminhamento de ofícios a este Juízo (Ofício
10/2015, de 12/01/2015, Petição 5.245), com cópia dos depoimentos
prestados nos acordos de colaboração, para a tomada de providências
em relação aos envolvidos sem foro por prerrogativa de função. Como
já tramitava a ação penal 5083838-59.2014.404.7000, em relação
àqueles acusados pelo crime destituídos de foro privilegiado, deu-se, em
relação ao referido depoimento, apenas seguimento à ação penal.

Segundo: o Exmo. Procurador Geral da República, com
base nas provas colhidas nos acordos de colaboração premiada de
Alberto Youssef e de Paulo Roberto Costa, apresentou ao Supremo
Tribunal Federal requerimento, identificado como Petição 5.278/DF,
relatando as provas existentes até então contra o Deputado Federal
Eduardo Cunha e solicitando a instauração de inquérito perante o
Supremo Tribunal Federal contra o referido investigado. Por meio de
decisão proferida em 06 de março de 2015, o Exmo. Ministro Teori
Zavascki autorizou a instauração do procedimento investigativo, que
deu origem ao Inquérito 3.983 (fls. 194/196 da ação penal física
982/STF).

Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto do
Relator, Min. Teori Zavascki, na decisão que resultou no recebimento
parcial da denúncia (fls. 20, dec2, evento 8, desta ação penal):

 "No mérito, registre-se, inicialmente, que, por decisão proferida nos
autos de Pet 5.245 e 5.278, foi determinada a instauração do presente
inquérito em relação ao Deputado Federal Eduardo Cunha e a cisão
do procedimento investigatório em relação aos demais envolvidos nos
fatos descritos na denúncia (Fernando Soares, Julio Camargo e
Nestor Cerveró), com a remessa de cópia dos autos ao juízo da 13ª
Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para
prosseguimento das invstigações. Tal cisão, determinada por esta
Corte, foi cumprida pelo juízo ordenado, no qual tramitou a Ação
Penal 5083838-59.2014.404.7000/PR (cópia integral à fl. 711), cuja
sentença condenatória se acha às fls. 764-798."  

Em outras palavras: caso o acusado Eduardo Cosentino da
Cunha não detivesse foro por prerrogativa de função à época da decisão
que cindiu as investigações, teriam sido os fatos objeto desta ação penal
encaminhados desde logo a este Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. 
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Ou seja, o próprio STF entendeu, à epoca, que seria este o
Juízo competente para análise dos fatos relativamente aos acusados que
não possuiam foro por prerrogativa de função. Vale repisar, os fatos
pertinentes ao acusado Eduardo Cunha somente não foram já remetidos
naquela época a este Juízo, pois era ele detentor de mandato de
Parlamentar Federal, possuindo, assim, foro por prerrogativa de função. 

Prosseguiram-se, então, as investigações perante o
Supremo Tribunal Federal no bojo do Inquérito 3983. 

Conforme acima já mencionado, a denúncia originária do
presente caso penal foi proposta, inicialmente, em 19/08/2015, pelo
Exmo. Procurador Geral da República perante o Egrégio Supremo
Tribunal Federal no Inquérito 3983, uma vez que o acusado exercia na
época mandato de Deputado Federal e especificamente o cargo de
Presidente da Câmara dos Deputados.

A denúncia foi recebida, em parte, por decisão de
03/03/2016 do Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, dando
origem à Ação Penal 982.

Em 12/09/2016, o mandato parlamentar de Eduardo
Cosentino da Cunha foi cassado, havendo o eminente Ministro Teori
Zavascki declinado a competência para o Egrégio Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, eis que a acusada Solange Pereira de Almeida
ocupava à época o cargo de prefeita do município de Rio Bonito/RJ
(evento 9, dec1). 

Supervenientemente, encerrou-se o mandato de Solange
Pereira de Almeida, tendo sido determinada, em 25/01/2017, a remessa
da ação penal pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região para este
Juízo (evento 10, dec1, fls. 1/3).

A Defesa de Eduardo Cunha pediu reconsideração da r.
decisão, que foi negado. Após, interpôs agravo, ao qual a Primeira
Seção Especializada do TRF da 2ª Região, por maioria, negou
provimento. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgamento (fl. 14,
dec1, evento 10): 

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
objeto do processo que tramitou perante a 13ª Vara Federal de
Curitiba contra corréus, os quais já foram inclusive condenados.
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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. 

(Processo 2016.00.00.100707-4, Rel. Desembargador Federal Paulo
Espírito Santo - Primeira Seção Especializada do TRF da 2ª Região -
maioria - j. 27/04/2017). 

Houve recursos no próprio Tribunal Regional Federal da 2ª
Região e que foram improvidos (evento 10, dec1, fls. 25/40 e dec2, fls.
1/21). 

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou
seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário interpostos
pela Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha. 

A Defesa agravou dessas decisões, gerando, assim, o
Agravo em Recurso Especial nº 1.264.076 e o Recurso Extraordinário
com agravo nº 1.179.280. 

No bojo do Agravo em Recurso Especial nº 1.264.076 não
foi conhecido o recurso especial. Ato contínuo, foi interposto Agravo
Regimental, ao qual a 5ª Turma do STJ negou provimento, por
unanimidade, em 04 de setembro de 2018. 

Negado, ainda, seguimento ao recurso extraordinário
interposto pela Defesa, por decisão monocrática proferida pela Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, em 05 de novembro de 2018. 

No STF, o Exmo. Ministro Edson Fachin negou
seguimento ao recurso extraordinário, conforme decisão proferida em 08
de maio de 2019 no ARE 1.179.280. 

Posteriormente, por unanimidade, a 2ª Turma do STF
negou provimento ao agravo regimental, em decisão proferida na data
de 23 de agosto de 2019. A questão transitou, assim, em julgado. 

Cumpre ainda salientar que o Egrégio STJ tratou dessa
questão no Habeas Corpus de nº 427.981. 

O Exmo. Ministro Felix Fischer, em decisão proferida na
data de 02 de abril de 2018, não conheceu do r. habeas corpus,
entendendo que o TRF2 bem justificou o fato de que "muito embora
esteja sentenciado o feito que viria a atrair a mencionada conexão, o
conjunto probatório que alicerça a pretensão estatal demanda a
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apreciação por um único juízo, no caso a 13ª Vara Federal de
Curitiba/PR, até mesmo em razão da prevenção relacionada à apuração
dos mesmos fatos, atrelados aos demais réus envolvidos (Alberto
Youssef, Nestor Cerveró, Fernando Soares, Júlio Camargo)".  

O Agravo Regimental no HC 427.981, interposto dessa
decisão, foi julgado pela 5ª Turma do STJ, que negou provimento, por
unanimidade, em 19 de abril de 2018, ficando registrado que "A
prolação de sentença na Unidade Judiciária de origem, por si só, não
constitui óbice ao declínio de competência, eis que a conexão inerente
ao conjunto probatório demanda apreciação por um único juízo, qual
seja, a Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, pois é aquele que detém
a anterioridade em relação ao conhecimento sobre os fatos em
apuração, portanto, prevento".

As decisões acima referenciadas foram extraídas dos sítios
eletrônicos do STJ e do STF, tendo tido as Defesas o devido acesso a
todas elas. 

Assim, escorreita e definitiva a decisão do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região de remessa da ação penal para este
Juízo. 

Em resumo, não sendo competência da Justiça Eleitoral,
nem tampouco da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
e havendo elementos de conexão/prevenção suficientes com as
investigações a cargo deste Juízo no âmbito da Operação Lava Jato, a
competência para o processamento e julgamento da presente causa é
inequivocadamente da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 

 

II.1.3. Da usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal em relação aos depoimentos complementares
prestados pelo colaborador Julio Gerin de Almeida Camargo

 

A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha alegou que os
termos de depoimento complementares prestados por Julio Gerin
Camargo seriam nulos, em razão da ausência de nova homologação ou
ratificação de seu acordo de colaboração premiada pelo Supremo
Tribunal Federal, necessária, consoante aduzido, pelo fato de terem
sido citados supostos ilícitos penais cometidos por Parlamentar Federal. 

Segundo a Defesa, teria havido, assim, usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal em relação aos depoimentos
complementares de Julio Camargo. 

A despeito das alegações da Defesa, o próprio Exmo.
Ministro Teori Zavascki,  Relator do Inquérito 3983, em voto proferido
na data de 02 de março de 2016, enfrentou longamente a questão ao
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analisar a resposta prévia apresentada pela Defesa do acusado perante
aquele Tribunal, e rechaçou qualquer nulidade exsurgida dos termos de
depoimento complementares prestados por Julio Gerin Camargo.

Transcrevem-se alguns trechos da r. decisão, pela sua
relevância (fls. 25/30, dec1, evento 8):

(...) Não se pode confundir o acordo de colaboração premiada (que
está sujeito à homologação), com os termos de depoimentos
prestados pelo colaborador (que, a toda evidência, independem de
homologação judicial). No caso, o acordo de colaboração premiada
firmado entre o Ministério Público Federal e Júlio Camargo foi
devidamente homologado pelo juízo da 13ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Curitiba, nos termos da Lei 12.850/2013. À época,
pelas declarações até então prestadas pelo colaborador, não havia
notícia de envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro no
STF, razão pela qual era inquestionável a competência daquele juízo
para a prática do ato homologatório.  

Ora, a Lei 12.850/2013 dispõe que, uma vez firmado o acordo de
colaboração premiada, o colaborador poderá ser ouvido "pelo
membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia
responsável pelas investigações" (art. 4º, § 9º) e "em juízo a
requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial"
(art. 4º, § 12). E foi nessas circunstâncias - ou seja, em depoimento
judicial prestado posteriormente à homologação do acordo, conforme
reconhece o acusado -, que o colaborador revelou fatos envolvendo o
Deputado Federal Eduardo Cunha, o que ensejou a tomada de novos
depoimentos no curso deste inquérito, pois estavam diretamente
relacionados ao conteúdo da denúncia aqui em exame. Registre-se, a
propósito, a seguinte passagem da manifestação do Ministério
Público:

"Destaque-se que, na época, não havia elementos que pudessem
comprovar que JULIO CAMARGO estivesse omitido, por medo
(como ulteriormente revelado expressamente por ele), o nome de
EDUARDO CUNHA. Portanto, o motivo da incompetência não era
contemporâneo à decisão judicial que foi prolatada. Enquanto a
homologação do acordo ocorreu em outubro de 2014, o colaborador
somente noticiou a participação de EDUARDO CUNHA em julho de
2015".

Anote-se, por fim, que essa mesma alegação já foi enfrentada e
afastada, no caso concreto, pelo Plenário do STF na Reclamação nº
21419-AgR, de minha relatoria, DJe de 5/11/2015, ajuizada pelo
próprio denunciado. 

E se tudo isso não bastasse para demonstrar a improcedência da
preliminar, cumpriria registrar que o Pleno desta Corte assentou a
orientação de que, "por se tratar de negócio jurídico personalíssimo,
o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por
coautores e partícipes do colaborador na organização criminosa e
nas infrações penais por ela praticadas, ainda que venham a ser
expressamente nominadas no respectivo instrumento no relato da
colaboração e seus possíveis resultados (art. 6º, I, da Lei
12850/2013)" (HC 127483, Relator DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
DJe de 4/2/2016). Assim, ao contrário do que parece acreditar a
defesa, a eventual desconstituição de acordo de colaboração tem
âmbito de eficácia restrito às partes que o firmaram, não



09/09/2020 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701599654612557437478738653231&evento=404… 35/157

beneficiando e nem prejudicando terceiros. Mesmo em caso de
retratação, o material probatório colhido em colaboração premiada
pode ainda assim ser utilizado, naturalmente cercado de todas as
cautelas, em face de terceiros, aos quais caberá, se for o caso,
deduzir as razões de defesa nos procedimentos ou ações que em face
a elas venham a ser promovidos.

(...)

Ademais, conforme destaca a Procuradoria-Geral da República em
sua manifestação, "não há que se falar em ausência de
voluntariedade ou de espontaneidade, seja no ato de colaboração ou,
muito menos, na nova revelação dos fatos ilícitos praticados por
EDUARDO CUNHA", uma vez que "foi JULIO CAMARGO quem
procurou o Ministério Público, no final de 2014, para formalizar o
acordo" (fl. 2428). E acrescenta: "o fato de a mídia ter noticiado que
o Procurador-Geral da República estaria suspeitando da omissão de
JULIO CAMARGO tampouco caracteriza a alegada coação" (fl.
2428). 

Sobre essa específica questão, consta dos autos que, num primeiro
momento, a versão apresentada por Julio Camargo era dissonante do
depoimento de Alberto Youssef e de outros elementos indiciários
colhidos até então, especialmente depois que se teria descoberto a
verdadeira autoria dos requerimentos apresentados pela então
Deputada Solange Almeida à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controla da Câmara dos Deputados - atribuída a Eduardo Cunha -,
circunstância que chamou a atenção dos membros do Ministério
Público Federal, que suspeitaram de suposta omissão por parte de
Julio Camargo sobre fatos que pudessem comprometer o Deputado
Eduardo Cunha. Com base nessa desconfiança, "cogitou-se da
rescisão do acordo de JULIO CAMARGO, pois havia cláusula
contratual expressa que previa tal consequência, caso se constatasse
omissões. Porém referida rescisão não chegou a ser efetivada, pois,
no dia 10 de junho de 2015 (Termo de Declarações Complementar nº
02), o colaborador, de forma novamente espontânea e voluntária,
retratou-se e confirmou a participação de EDUARDO CUNHA nos
fatos, perante integrantes do Grupo de Trabalho instituído pelo
Procurador-Geral da República" (fl. 2441). Posteriormente, em
30.7.2015, o referido colaborador prestou novo depoimento, agora
em juízo, perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Curitiba, ocasião em que confirmou as declarações anteriormente
prestadas, alusivas à suposta participação de Eduardo Cunha nos
fatos investigados, explicando que essa nova versão deu-se de forma
espontânea, isenta de qualquer pressão ou coação. 

(...)

Como se percebe, não há evidências de que o depoente colaborador
tenha sido pressionado ou coagido a mudar de versão, seja no âmbito
do órgão acusados, seja em juízo". 

 

O Tribunal, por maioria, e nos termos do voto do Relator,
rejeitou as preliminares suscitadas, recebendo a denúncia parcialmente,
por unanimidade, quanto a Eduardo Cosentino da Cunha, e por maioria,
quanto à Solange Pereira de Almeida (fl. 1, dec1, evento 8).  
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Igualmente a questão foi enfrentada pelo então Juiz
Federal Sergio Fernando Moro na sentença proferida na ação penal
nº 5083838-59.2014.4.04.7000, em que referido magistrado manteve os
benefícios previstos no acordo de Júlio Gerin de Almeida Camargo,
apesar da omissão de parte dos fatos no curso da instrução, haja vista a
retratação e apresentação, na ocasião, de justificativa razoável: receio de
retaliação por parte do ex-Presidente da Câmara Eduardo Cunha. 

Na referida sentença, o então magistrado federal Sergio
Fernando Moro fez constar o seguinte (evento 602 dos autos de nº
5083838-59.2014.404.7000):  

"111. Outro acordo de colaboração relevante para este feito, como
entre Julio Gerin de Almeida Camargo, este assistido por seus
defensores, e o Ministério Publico Federal foi homologado por este
Juízo (item 38).

112. Quando da celebração do acordo
de colaboração de Julio Camargo, nada falou ele a respeito do
envolvimento do Deputado Federal Eduardo Cosentino da Cunha nos
fatos objeto deste processo. Essa informação surgiu posteriormente
nos autos, somente em depoimento prestado por ele ao final do
processo, na audiência de 16/07/2015 (eventos 553 e 586).

113. Pela referência tardia ao envolvimento de Eduardo da Cunha,
alegou parte das Defesa que a este Juízo faleceria competência para
ter homologado o acordo de colaboração de Júlio Camargo.

114. Ocorre que "tempus regit actum", não sendo possível invocar
fato posterior para afirmar a incompetência pretérita do Juízo. Ao
tempo da celebração do acordo e de sua homologação, não havia
qualquer referência a autoridade com foro privilegiado, sendo o fato
ainda desconhecido do Juízo e do MPF. Então não há vício de
competência na homologação, sem prejuízo da informação
superveniente quanto ao envolvimento do referido parlamentar ser
avaliada pelo Supremo Tribunal Federal nos inquéritos que ali
tramitam contra o Deputado Eduardo da Cunha".

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão, não
há que se falar em nulidade dos termos de depoimentos complementares
prestados por Julio Gerin de Almeida Camargo e/ou de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal por parte deste Juízo, tendo
sido já a questão expressamente rechaçada pela própria Egrégia Corte
Constitucional. 

 

II.1.4. Da nulidade dos atos praticados durante o
recesso forense do Egrégio Supremo Tribunal Federal

 

A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha alega que os
atos de instrução processual praticados pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal durante o recesso forense são nulos.
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Em síntese, a Defesa afirmou que a decisão proferida pelo
Ministro Teori Zavascki indeferindo a maior parte das diligências
requeridas na defesa prévia, assim como a decisão proferida pelo Juiz de
Direito Paulo Marcos de Farias, magistrado instrutor convocado para
atuar no gabinete do Ministro Teori Zavascki, designando a oitiva de
testemunhas de Acusação, por terem sido proferidas durante o recesso
forense de julho no STF, quando a ação penal 982 lá tramitava, seriam
nulas. 

A primeira decisão teria sido proferida em 05/07/2016 e a
segunda em 11/07/2016, ambas com publicação em 01/08/2016, após o
término do recesso. 

O magistrado instrutor Paulo Marcos de Farias apreciou a
insurgência da Defesa quanto a esse ponto na primeira audiência de
oitiva das testemunhas de acusação (evento 15, video2). 

Em síntese, o magistrado instrutor asseverou, de forma
escorreita, que inexiste norma que proíba a realização de atos pelo juizo
instrutor regularmente convocado quando do efetivo exercício de suas
atribuições. E que se fosse expedida carta de ordem para a oitiva das
testemunhas, ao invés da designação direta, as audiências não estariam
obstadas pelo recesso forense do STF. Por fim, alegou que não havia
celeridade processual inadequada no presente caso, tendo sido
designados outros atos de instrução em outras ações penais durante o
recesso. 

Agrego, ainda, que a prática de atos durante o recesso
forense do STF não prejudicou o acompanhamento dos atos pelas
Defesas, regularmente intimadas, que se fizeram presentes nos atos
instrutórios, conforme se depreende dos termos de audiência acostados
nos eventos 15 e 16. 

Ademais, o próprio Ministro Teori Zavascki apreciou a
questão quando a Ação Penal 982 ainda tramitava perante o STF
nos termos abaixo transcritos (fls. 3485/3487 da ação penal física):

"Indefiro o pleito formulado pela defesa às fls. 3417-3419, 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."
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Em resumo, não houve qualquer irregularidade nas
decisões e atos instrutórios realizados durante o recesso do STF.
Tampouco houve qualquer prejuízo à Defesa dos acusados. 

Então, ainda que houvesse nulidade, não haveria prejuízo
que justificasse o reconhecimento, considerando o princípio maior que
rege a matéria (art. 563 do CPP).

 

II.1.5. Da inadmissibilidade da Ação Cautelar 4044
para instruir a presente ação penal

 

Aduz a Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha que a
Ação Cautelar 4044 é inadmissível para instruir o presento processo,
seja porque as medidas nela decretadas são posteriores a esta ação penal,
seja porque não teria havido delimitação pelo Ministério Público Federal
de quais elementos de prova da Ação Cautelar 4044 seriam utilizados
neste feito. 

Oportuno, inicialmente, breve histórico da Ação Cautelar
4044. 

Trata-se de feito originado a partir de pedido de busca e
apreensão formulado pelo Procurador-Geral da República e distribuído
por dependência aos Inquéritos 3983 e 4146. 

Constou da referida peça inaugural: "A presente medida
cautelar tem como objetivo preponderante obter provas relacionadas a
uma dessas células que integram essa grande organização criminosa.
Essa célula específica tem como líder e figura preponderante o
Presidente da Câmara dos Deputados EDUARDO CUNHA, do PMDB
do Rio de Janeiro" (fl. 5, anexo2, evento 14 dos autos 5053889-
82.2017.404.7000).  

A petição fez expressa menção aos fatos objeto da Ação
Penal 982, porém, o contexto é bem mais amplo, envolvendo diversos
esquemas que se destinavam a atender interesses escusos. "Esta a razão
pela qual diversos fatos são tratados na presente petição, a demonstrar,
de maneira inequívoca, os fins ilícitos buscados. Todos estão
interligados pela atuação central de EDUARDO CUNHA na busca de
tais fins ilícitos" (fls. 6/7, anexo2, evento 14, dos autos nº 5053889-
82.2017.404.7000).

As medidas de busca e apreensão foram autorizadas em
desfavor de distintos investigados, dentre os quais Eduardo Cosentino
da Cunha, por meio de decisão proferida em 09 de dezembro de 2015
pelo saudoso Ministro Teori Zavascki (anexo6, evento 14 dos autos
nº 5053889-82.2017.404.7000).   
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Após o cumprimento das diligências, o MPF postulou o
compartilhamento dos elementos probatórios obtidos nos referidos autos
com diversos Juízos, dentre os quais o Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, para utilização nos autos da ação penal 982. 

Ato contínuo, o Exmo. Ministro Edson Fachin, Relator da
Ação Cautelar 4044, por meio de decisão proferida na data de 03 de
março de 2017, autorizou o compartilhamento dos elementos colhidos
nos referidos autos, observado o sigilo imposto e mediante indicação
feita pelo MPF do que necessitaria ser compartilhado (fls. 2/7, evento 1,
inicia1, da ação cautelar conexa de nº 5053889-82.2017.404.7000). 

Assim, não há dúvidas de que o próprio Supremo Tribunal
Federal autorizou o compartilhamento dos elementos de informação
colhidos no bojo da Ação Cautelar 4044 para a instrução da então Ação
Penal 982, que à época estava em trâmite perante o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região. 

Autorizado, assim, indene de dúvidas, o uso das provas
colhidas na Ação Cautelar 4044 para a instrução da presente ação penal. 

Não merece guarida a alegação da Defesa de que tais
elementos de informação não poderiam ser utilizados neste processo
porque as medidas decretadas na ação cautelar seriam posteriores a esta
ação penal, eis que, fato notório, é permitida no processo penal a juntada
de documentos em qualquer fase do processo, conforme preconiza o
artigo 231 do CPP. 

Nesse sentido, cumpre destacar trecho do voto do Exmo.
Ministro Edson Fachin, na decisão que recebeu parcialmente a denúncia
(fl. 32, dec4, evento 8): 

"Por fim, refiro-me à pretensão do acusado Eduardo Cunha de ver
impedida a acusação de apresentar novas provas decorrentes das
buscas e apreensões autorizadas nos autos da AC 4.044, eis que
configuraria violação ao princípio do contraditório. Sucede que tal
postura deve ser assegurada ao titular da ação penal. Nem a defesa
pode ter cerceada sua iniciativa probatória, nem a acusação. O art.
231 do CPP expressamente permite que as partes tragam aos autos
documentos em qualquer fase do processo. Evidentemente, ao
acusado deve ser facultada ampla possibilidade de se contrapor aos
elementos probatórios, mas a ele não é dado impedir  Ministério
Público de, dentro das balizas legais, produzir provas no curso do
processo". - grifos no original

Não obstante, insiste a Defesa na tese de que o Eg. STF, na
decisão de recebimento parcial da denúncia, decidiu que os elementos
constantes da referida ação cautelar não poderiam instruir esta ação
penal, pois as medidas cautelares teriam ocorrido após o oferecimento
da denúncia e apresentação de resposta à acusação.  

Não lhe assiste razão.  
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Observo que o Exmo. Ministro Teori Zavascki, no voto do
julgamento em que foi recebida parcialmente a denúncia contra os
acusados, apreciou a questão, nos seguintes termos:

"De todo modo, em caso de eventual encontro fortuito de provas
relacionadas a este processo - confortado, aliás, pela jurisprudência
desta Corte - serão garantidos aos acusados o contraditório e a
ampla defesa, com a abertura de prazo para manifestação própria em
momento oportuno, em autêntico contraditório diferido. No mais, tais
elementos probatórios não foram utilizados e não são considerados
para esse específico juízo de recebimento da denúncia (fls. 19/20,
dec2, evento 8)". 

Igualmente, a ementa do julgado fez constar o seguinte
item (fls. 5, dec2, evento 8): 

"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."

A Defesa faz referência a um aparte do Exmo. Ministro
Marco Aurélio, que se manifestou pela exclusão dos elementos, mas que
foi replicado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, ao ressaltar que os
elementos probatórios não teriam sido utilizados para o específico juízo
de recebimento da denúncia (fls. 16, dec4, evento 8). 

Posteriormente, conforme já ressaltado diversas vezes
nesta sentença, a Ação Penal 982 foi remetida do TRF2 a este Juízo, em
decorrência da perda do foro por prerrogativa de função da coacusada
Solange Almeida, resultando nesta ação penal, de n.º 5053013-
30.2017.404.7000. 

Na primeira decisão proferida pelo Juiz Federal Sergio
Fernando Moro nos autos, datada de 06 de dezembro de 2017, fez-se já
menção à Acão Cautelar 4044, determinando-se a sua digitalização, e,
portanto, disponibilização às partes (evento 1, inic1). 

Restou a ação cautelar efetivamente distribuída, em 12 de
dezembro de 2017, sob o nº eletrônico 5053889-82.2017.404.7000.  

Reclama a Defesa que não houve delimitação pelo MPF
dos elementos informativos da AC 4044 que poderiam ser
compartilhados para instruir a Ação Penal 982, em afronta à decisão do
STF. 

Novamente não assiste razão à Defesa. 

Em decisão proferida na data de 21 de março de 2018 nos
autos de nº 5053889-82.2017.404.7000, o magistrado federal Sergio
Fernando Moro determinou a intimação do MPF para que promovesse a
juntada aos autos das principais peças da Ação Cautelar 4044 e
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igualmente dos elementos probatórios que pretendia utilizar na presente
ação penal (evento 11), tendo havido sim delimitação das peças, por
exemplo, no evento 14 dos aludidos autos eletrônicos. 

A Defesa de Eduardo Cunha, irresignada, peticionou no
evento 94 e formulou questão de ordem antes da audiência havida na
data de 06 de março de 2018, para a oitiva de testemunhas arroladas
pelas Defesas, insurgindo-se contra a juntada de provas decorrentes da
busca e apreensão deferida na Ação Cautelar 4044 e requerendo a
suspensão da audiência, com o reinício da instrução (evento 106,
termoaud1).  

O então Juiz Federal responsável por presidir a audiência
determinou que as partes se manifestassem sobre a prova juntada, para,
em seguida, decidir sobre o desentranhamento, indeferindo, desde logo,
o pedido de suspensão da instrução.   

Em decisão proferida na data de 21 de março de 2018, o
Juiz Federal Sergio Fernando Moro corretamente entendeu que não
cabia o desentranhamento da prova, submetendo-a, novamente de forma
escorreita, ao contraditório. Transcrevo o teor da decisão, proferida no
evento 145:

"1. 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.

A ação penal tramitava no Supremo Tribunal Federal, foi remetida ao
Tribunal Regional Federal da 2ª Região e sucessivamente a este
Juízo, conforme resumo no despacho de 13/12/2017 (evento 21).

Paralelamente à ação penal, quando os autos ainda estavam no
Supremo Tribunal Federal, foi promovida busca e apreensão em
endereços relacionados ao ex-Deputado Eduardo Cosentino da
Cunha (AC 4044).

O material colhido na busca e apreensão foi remetido para instrução
das ações penais as quais respondia o acusado Eduardo Consentino
da Cunha, conforme despacho de 03/03/2017 do eminente Ministro
Edson Fachin na AC 4044. 

Como já consignado no despacho de 13/12/2017 (evento 21), a AC
4044 já instruía a presente ação penal, conforme fls. 4.191-4.198 da
numeração correspondente à ação no TRF2, tendo sido digitalizada
perante este Juízo, formando o processo conexo 5053889-
82.2017.404.7000.

No curso do processo, foi ainda remetido a este Juízo pelo Tribunal
Regional Federal da 2ª Região cópia integral dos volumes 19, 20 e 21
da antiga Ação Cautelar AC 4044 (evento 67).

 A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha, em petição do evento 94,
requereu o desentranhamento da prova em questão. Alegou na
ocasião que o material foi juntado, sem ter sido apontada a sua
eventual relevância para o objeto da presente ação penal.
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O MPF, em petição do evento 105, manifestou-se pela manutenção do
material nos autos, apontando elementos probatórios supostamente
relevantes nela.

Na audiência de 06/03/2018 (evento 106), concedi prazo às partes se
manifestarem sobre a questão, especificamente se haveriam ou não
elementos probatórios relevantes naquele material para o julgamento
do presente feito. 

O MPF, na petição do evento 124, apontou alguns elementos e
reiterou o pedido pela manutenção deles nos autos. O Assistente de
Acusação ratificou a posição do MPF (evento 132).

A Defesa de Solange Almeida não se opôs (evento 120).

A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha, na petição do evento 134,
reiteou o pedido de desentranhamento e, no caso negativo, requereu a
devolução do prazo da resposta preliminar e a reoitiva do Deputado
Federal Hugo Motta. 

Decido.

A ação cautelar 4044 foi processada no Egrégio Supremo Tribunal
Federal enquanto o acusado Eduardo Cosentino da Cunha era
detentor de foro por prerrogativa de função.

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.
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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". 

 

Posteriormente, em 24 de abril de 2018, o Juiz Federal
Sergio Moro indeferiu novo pedido de desentranhamento dos
documentos consignando que "o fato de eventualmente estarem também
eventualmente juntados documentos impertinentes ou irrelevantes em
nada prejudica a Defesa" (evento 170).

Em resumo, não há qualquer irregularidade na juntada aos
autos dos elementos de informação colhidos na Ação Cautelar 4044, eis
que o compartilhamento foi autorizado pelo próprio STF, houve
delimitação dos elementos probatórios, e foi observado o contraditório,
sendo permitido que as Defesas se manifestassem expressamente sobre
o seu conteúdo.

Assim, não há que se falar na exclusão dos elementos
informativos colhidos nos autos da Ação Cautelar 4044, eis que
instruem sim, higidamente, os autos do presente processo criminal. 

 

II.1.6 Da imprestabilidade do conteúdo do celular
apreendido com o acusado Eduardo Cunha e da perícia sobre ele
realizada 

Em complementação às alegações finais, a Defesa de
Eduardo Cosentino da Cunha assevera que o aparelho de celular
apreendido nos autos da AC 4044 do STF, modelo Blackberry, é
imprestável como prova, eis que não se pode assegurar a integridade das
mensagens dele extraídas, requerendo o seu desentranhamento; b) que
teria havido extração seletiva do conteúdo do celular; c) que a perícia
determinada por este Juízo foi realizada sobre uma cópia e não sobre o
aparelho (evento 396). 

Importa destacar que dentre o material apreendido no
âmbito da Ação Cautelar 4044 - que regularmente instrui o presente
processo, conforme extensa fundamentação constante do item anterior
-, está o aparelho de celular Blackberry, supostamente de uso do acusado
Eduardo Cosentino da Cunha, e que foi objeto de análise, conforme
Relatório de Análise de Material Apreendido nº 137/2016 por agente da
Polícia Federal.

Cópia deste relatório encontra-se no anexo37, anexo38,
anexo39 e anexo40 do evento 14 do processo 5053889-
82.2017.4.04.7000.
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Não há nenhuma irregularidade neste relatório, eis que se
limitou a analisar o conteúdo de aparelho celular apreendido em
decorrência de ordem judicial válida e eficaz. 

Referido relatório teve por base os laudos de perícia
criminal n.º 2283/2015, de extração e seleção de conteúdo do aparelho
celular, e n.º 1347/2016, referente ao exame de todo o conteúdo do
aparelho, especificamente no que tange a extração de e-mails e seus
anexos.

Os laudos periciais igualmente foram colacionados na
processo 5053889-82.2017.404.7000, anexo41, evento 14.

A Defesa de Eduardo Cunha pleiteou, nesta ação penal, a
realização de  nova perícia técnica para verificação da autenticidade das
mensagens de texto narradas no referido relatório. 

A nova perícia foi deferida em 24 de abril de 2018 (evento
170), com o objetivo de "verificar a autenticidade das mensagens
constantes no Relatório de Análise de Material Apreendido nº 137/2016,
confirmando se foram ou não extraídas do aparelho do acusado Eduardo
Cosentino da Cunha (se necessário por amostragem), bem como para
responder aos quesitos das partes" (evento 191). 

O resultado da perícia, consubstanciado no laudo pericial
de nº 1130/2018, foi colacionado no evento 219.

Constou expressamente do laudo 1130/2018 que
"verificou-se ser possível a realização do presente exame pericial a
partir da análise do conteúdo das referidas cópias, dispensando assim a
necessidade de acesso ao telefone celular, atualmente acautelado no
cofre da Coordenadoria de Processos Criminais do Supremo Tribunal
Federal" (fl. 17, laudo1, evento 219). Ou seja, por razões técnicas, de
viabilidade atestada pelo próprio perito federal, o laudo 1130/2018 foi
elaborado a partir de cópias regularmente extraídas quando da
elaboração dos outros dois laudos anteriores, 2283/2015 e 1347/2016,
não havendo nada de irregular nesse ponto. 

Em relação aos quesitos formulados pelo MPF, destaco os
seguintes trechos relevantes do laudo 1130/2018:

"Todas as mensagens periciadas estavam armazenadas no aparelho
celular objeto da perícia. 

Sim, as mensagens periciadas são idênticas às reproduzidas no
Relatório de Análise de Material - RAMA nº 137/2016. 

Dentre as mensagens reproduzidas no referido relatório de análise e
delimitadas na quesitação do MPF, não foram encontrados sinais de
adulteração ou falsificação". 
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Em relação aos quesitos formulados pela Defesa de
Eduardo Cunha, destaco os seguintes trechos relevantes do laudo
1130/2018:

"Das mensagens delimitadas pela defesa para serem periciadas,
todas são idênticas às armazenadas no referido celular.

Sim, todas as mensagens periciadas estão transcritas no RAMA
137/2016 na mesma ordem em que constam no respectivo chat
extraído do telefone celular examinado."

Observo que vários quesitos formulados pela Defesa de
Eduardo Cunha questionam trechos do relatório em que houve
contextualização dos elementos descobertos com fatos da investigação e
que não há nenhuma irregularidade nisso. 

Foi deferida, a pedido da Defesa de Eduardo Cunha, a
formulação de quesitos complementares em relação ao laudo
1130/2018. 

O laudo complementar de nº 1869/2018 foi anexado no
evento 303. 

Constou do documento que "Pelo relato do assistente
técnico – erros na verificação de integridade dos arquivos (pág. 4 do
parecer) e ausência de arquivos em pastas (pág 8 do parecer) – é
razoável supor que houve erro no processo de cópia do material
disponibilizado à defesa, por isso uma nova cópia das mídias anexas
aos laudos referenciados está sendo encaminhada".

A Defesa de Eduardo Cunha insurgiu-se a respeito do
laudo complementar do evento 303, alegando que poderia ter havido
erro na extração de cópia do material, requerendo novo acesso à mídia e
novo prazo para a manifestação do seu assistente técnico. 

O então Juiz Federal Sergio Fernando Moro assim se
manifestou a respeito da insurgência da Defesa, em decisão proferida na
data de 29 de outubro de 2018 (evento 310):

"A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha, após ser intimada a
respeito do laudo complementar acostado no evento 303, alega que
pode ter havido erro na extração de cópia do material
disponibilizado à Defesa e, portanto, requer novo acesso à mídia e
novo prazo para a manifestação do seu assistente técnico, com nova
data para a realização do interrogatório de Eduardo Cosentino da
Cunha.

Ora, relativamente ao laudo pericial descritivo do conteúdo do
celular de Eduardo Cosentino da Cunha, não há nenhuma dúvida
fundada ou razão para crer que o conteúdo não reflete o que foi
encontrado no aparelho (evento 219).

A Defesa não tem qualquer argumento concreto de que teria havido
fraude na realização do exame pericial e a hipótese é bastante
insólita. 
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Por outro laudo, se por hipótese, houve algum erro na extração de
cópia das mídias disponibilizadas à Defesa, como aventou, por
especulação, o perito no laudo complementar (evento 301, laudo1),
basta entregar novas cópias. 

Não há necessidade de interrupção da instrução ou novo adiamento
do interrogatório.

Se, no interrogatório, Eduardo Cosentino da Cunha for confrontado
com mensagens extraídas de seu celular, terá plenas condição de
reconhecer eventual inautenticidade, já que o telefone é dele.

Assim, disponilize a Secretaria à Defesa de Eduardo Cosentino da
Cunha nova cópia das mídias constantes no evento 308. Poderá a
Defesa apresentar o parecer sobre esse material em dez dias.

Fica mantido o interrogatório.

Ciência à Defesal".

Restou então deferido prazo para a Defesa apresentar
parecer sobre as mídias a ela novamente disponibilizadas, em 10 dias.
Somente quase seis meses depois, em 09 de abril de 2019, e após a
apresentação das alegações finais, a Defesa manifestou-se a respeito dos
fatos, na petição do evento 396. 

Ao contrário do alegado pela Defesa de Eduardo Cunha,
restou sim atestada em todos os laudos a autenticidade da mídia e a
integridade do seu conteúdo. 

Quanto à alegação de que teria havido extração seletiva
das mensagens, observo que foram examinadas mensagens cujo
conteúdo demonstrava relevância para a investigação, como praxe,
sendo impensável a realização de laudo sobre todo o conteúdo do
aparelho celular, eis que contraproducente e impertinente. 

Em relação ao fato de que a nova perícia deferida por este
Juízo foi realizada sobre as cópias das mídias anexas aos laudos
anteriores, tampouco há alguma irregularidade, conforme já mencionado
anteriormente, e atestado pelo próprio perito federal responsável pelo
laudo 1130/2018. 

Assim, em que pesem as irresignações da Defesa de
Eduardo Cunha, não há provas de que teria havido quaisquer
irregularidades nas perícias realizadas, nem tampouco na apreensão do
celular periciado, devendo ser o material mantido nos autos como
elemento probatório válido. 

 

II.1.7. Do prejuízo causado pelo indeferimento dos
requerimentos formulados pela Defesa do acusado Eduardo Cunha
na fase do artigo 402 do CPP
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Alega, ainda, a Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha
que o indeferimento dos requerimentos formulados na fase do artigo 402
do CPP acarretou manifesto prejuízo ao acusado. 

A Defesa requereu, em síntese, a oitiva dos representantes
da Mitsui e da Samsung; a juntada do celular de Fernando Soares; a
oitiva de Roberto Chagas e de Roberto Serur; perícia relacionadas aos
requerimentos 114/2011 e 115/2011; diligências decorrentes do
depoimento da testemunha Ricardo Gobbetti e dos documentos por ele
apresentados; expedição de ofício à Câmara dos Deputados para
fornecer os requerimentos assinados por Sergio Luis Lacerda Brito, no
período apontado; a oitiva de Jayme Alves de Oliveira Filho; a oitiva do
servidor "Salmito", referido no depoimento de Marcelo Aro Ferreira; a
oitiva de Renato Duque e Hamylton Padilha; e acareação entre os
colaboradores. 

A questão foi decidida pela Juíza substituta Gabriela Hardt
por meio de minuciosa decisão proferida em 12 de dezembro de 2018
(evento 327). 

Transcrevo-a, embora longa, porquanto necessária:

"1. Finalizada a instrução processual.

O MPF, o Assistente de Acusação e a Defesa de Solange Pereira de
Almeida nada requereram.

A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha apresentou requerimentos
do artigo 402 do CPP no evento 317.

Posteriormente, no evento 324, pugnou pelo reconhecimento da
nulidade dos atos processuais e probatórios praticados pelo Juiz
Federal Sergio Fernando Moro, e pelo reinterrogatório do acusado.

2. Não há que se falar em nulidade dos atos praticados pelo então
Juiz Federal Sergio Fernando Moro com base em suposta
parcialidade do magistrado, eis que a sua imparcialidade já foi
analisada e atestada, inúmeras vezes, pelo Egrégio Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça e
também pelo Eg. Supremo Tribunal Federal.

Inclusive, em exceção de suspeição relacionada a presente ação
penal, a de nº 5000348-03.2018.404.7000, tanto o Eg. TRF4 quanto o
Eg. STJ  referendaram a imparcialidade do Juízo Federal Sergio
Fernando Moro.

A alegação de que a aceitação do convite para o cargo de Ministro
da Justiça e da Segurança Pública teria revelado a suspeição do
então Juiz Federal Sergio Fernando Moro tampouco merece
prosperar, pois seria causa superveniente à instrução do presente
processo.

De todo modo, a palavra final da questão será dada pelo Eg. STF, no
julgamento do habeas corpus nº 164.493/PR, impetrado pela Defesa
de Luiz Inácio Lula da Silva, e adiado após pedido de vista formulado
pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, no dia 04/12/2018. 
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Aduz, ainda, a Defesa afronta ao princípio da identidade física do
juiz, pois o processo será julgado por juiz diverso daquele que
realizou a instrução. Requer, assim, a renovação dos atos processuais
praticados. 

Não assiste razão à Defesa.

O princípio da identidade física do juiz possui assento infralegal
(artigo 399, § 2º, do CPP), não sendo absoluto, e podendo, portanto,
ser excepcionado no caso concreto.

Tanto é assim que o revogado artigo 132 do CPC de 1973, outrora
aplicado por analogia (artigo 3º do CPP)  previa hipóteses em que o
processo seria julgado por outro juiz que não o que concluiu a
audiência, incluindo a fórmula genérica "afastado por qualquer
motivo".

Igualmente, plenamente viável a expedição de carta precatória e a
tomada de prova emprestada no processo penal sem que isso
configure alguma ilegalidade.

Assim, não detendo o princípio da identidade física assento
constitucional, e não sendo ele absoluto, com o afastamento do Juiz
Titular fica esta Juíza Substituta ou eventualmente o próximo Juiz
Titular responsável pelo julgamento deste processo, não havendo que
se falar em qualquer afronta ao ordenamento jurídico.

É este o entendimento manifestado de forma iterativa pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Destaca-se, a ilustrar, a seguinte
decisão, de lavra do Exmo. Ministro Jorge Mussi:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E
RECEPTAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZA DIVERSA
DAQUELA QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO DO FEITO.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA. HIPÓTESE QUE SE
ENQUADRA NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 132 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA.

1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que após o
advento da Lei n. 11.719, de 20 de junho de 2008 passou a ser
aplicado também no âmbito do processo penal, o magistrado que
presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos
termos do § 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal.

2. Em razão da ausência de outras normas específicas
regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação,
licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver
presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - permitida
pelo artigo 3º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser aplicada a regra
contida no artigo 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os
autos passarão ao sucessor do magistrado.

3. No caso em apreço, o édito repressivo foi exarado por magistrada
diversa daquela que participou da instrução do feito, a qual,
consoante consignado pelo Colegiado estadual, estava em período de
férias, razão pela qual não se vislumbra qualquer mácula na
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prolação de sentença.
(AgRg no AREsp 1201346/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018)".

Conquanto revogado o artigo 132 do CPC, as hipóteses nele
previstas podem ser ainda utilizadas, com ultratividade, para
excepcionar o princípio da identidade física do juiz, como visto, não
absoluto.

Além disso, caberia à Defesa comprovar eventual prejuízo na
prolação da sentença por outro Juiz, o que não ocorreu. Os
depoimentos das testemunhas e dos acusados foram todos gravados
em mídia audiovisual e estão à disposição deste Juízo, permitindo-se
análise antes da prolação da sentença.

Fosse diverso o entendimento, estar-se-ia fazendo prevalecer um
princípio previsto em lei ordinária, o princípio da identidade física do
juiz, em detrimento do princípio do juiz natural, que tem assento
constitucional, eis que esta Juíza - e nenhum outro Juízo -, atualmente
é a competente para prolatar a presente sentença. 

Recentemente, no bojo do habeas corpus de nº 5043423-
43.2018.404.0000, o Exmo. Desembargador Federal João Pedro
Gebran Neto indeferiu liminarmente a ordem impetrada em favor de
Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão desta Juíza que indeferiu
seu reinterrogatório nos autos da ação penal n.º 5063130-
17.2016.404.7000. Apesar do indeferimento liminar, analisou a
questão a respeito do princípio da identidade física do juiz,
concluindo pelo seu caráter relativo. Destaco o seguinte trecho da r.
decisão:

"(...)

Com efeito, o princípio da identidade física do juiz, inserto no artigo
399, § 2º, do Código de Processo Penal, não é absoluto, podendo a
sentença penal ser proferida por outro magistrado quando o titular,
responsável pela colheita da prova no curso da instrução criminal, se
encontrar em uma das situações elencadas no artigo 132 do Código
de Processo Civil/1973.

Aliás, este é o entendimento da Jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REMÉDIO
CONSTITUCIONAL SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. NULIDADE
RELATIVA. ALEGAÇÕES FINAIS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO
LEGAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. PENA-BASE.
MAJORAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4º,
DA LEI Nº 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PRISÃO
PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 5. O princípio da
identidade física do juiz, previsto no artigo 399, § 2º, do CPP, não é
absoluto, podendo a sentença penal ser proferida por outro juiz de
direito quando o magistrado responsável pela colheita da prova no
curso da instrução criminal se encontrar em uma das situações
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excepcionais enumeradas no artigo 132 do Código de Processo Civil.
(...) (STJ, HC 260457/PB, Sexta Turma, Rel. Ministro Og Fernandes,
pub. em 25/04/2013).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE
SENTENCIADO POR MAGISTRADO DIVERSO DO QUE
PRESIDIIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCLUSÃO DOS AUTOS
QUANDO O JUIZ TITULAR ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE
FÉRIAS E DEPOIS DESIGNADO PARA OUTRO JUÍZO. ORDEM
DENEGADA. I - O princípio da identidade física do juiz (art. 399, §
2º, do CPP) deve ser aplicado com temperamentos, de modo que a
sentença só deverá ser anulada nos casos em que houver um prejuízo
flagrante para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi
colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes. II - Os autos
foram conclusos para sentença quando o magistrado titular
encontrava-se em gozo de férias e, posteriormente, designado para
oficiar em outro juízo, situação que se enquadra na expressão
"afastado por qualquer motivo" disposta no art. 132 do Código de
Processo Civil, que deve ser aplicado por analogia ao processo penal
(art. 3º do CPP). III - Ordem denegada. (STF, HC 112362/DF,
Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, pub. em
10/05/2013).

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal, apontam que
"o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo a
sentença penal ser proferida por outro magistrado quando o titular,
responsável pela colheita da prova no curso da instrução criminal, se
encontrar em uma das situações elencadas no artigo 132 do CPC". O
que não se admite é a prolação de sentença por juiz diverso, sem
justificativa plausível.

Embora revogado o art. 132 na edição de 2015 do Código de
Processo Civil, as premissas fixadas não se alteram, devendo-se
evitar tão somente os julgamentos ocasionais e fortuitos, de maneira
a subtrair eficácia ao princípio do juiz natural ou da identidade
física.

Não é esta última, porém, a hipótese dos autos, em que a conclusão
do processo cabe à juíza substituta, normativamente indicada para
tanto, tudo isso em razão do afastamento insuperável do juiz até
então titular. Primeiramente em razão de férias regulamentares e,
após, pela exoneração do Cargo de Juiz Federal, a contar de
19/11/2018 (Ato nº 428, de 16/11/2018, publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Federal, Edição Administrativa Extraordinária
nº 262 - disponível
em https://www.trf4.jus.br/trf4/diario/download.php?
arquivo=%2Fvar%2Fwww%2Fhtml%2Fdiario%2Fdocsa%2Fde_ad
m_ext_20181116152956_2018_11_16_a.pdf).

3. Nessa perspectiva, não vejo flagrante ilegalidade na decisão ora
hostilizada que autorize a intervenção excepcional do juízo recursal
pela via do habeas habeas corpus.

Ressalta dizer, para não passar in albis, que os processos são
instruídos com o registro audiovisual dos atos de oitiva de
testemunha e interrogatório, como bem indicado pela autoridade
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coatora. Em tal contexto, é bem possível ao magistrado que assume a
causa ter ciência do contéudo integral do interrogatório, sendo-lhe
facultado, se entender conveniente, nova oitiva do réu.

Isso porque, na dicção do art. 401, §º do Código de Processo Penal, o
juiz é o destinatário da prova e pode recusar a realização daquelas
que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Assim, ausente flagrante e inquestionável ilegalidade no ato judicial,
não há como dar trânsito à impetração, reservando-se o exame de
eventual nulidade processual, se for o caso, em preliminar de
apelação, recurso adequado para tanto.

De resto, temas relacionados à denúncia feita junto ao Comitê de
Direitos Humanos da ONU não validam a pretensão defensiva. A
matéria já foi inclusive objeto de apreciação por este Tribunal no HC
nº 5038233-02.2018.4.04.0000 e não se presta o presente instrumento
processual para reabrir controvérsias já solvidas ou para justificar o
pedido de reinterrogatório.

Igualmente não se há de falar em "designação provisória" da juíza
que agora conduz o processo, como classificou a defesa. Ausente juiz
titular em razão de pedido de exoneração, os processos são
assumidos regularmente pela juíza substituta até que a vaga seja
preenchida por concurso de remoção ou por promoção.

(...)"

(Habeas Corpus 5043423-43.2018.404.0000. Relator Desembargador
Federal João Pedro Gebran Neto. TRF da 4ª Região. Liminar
proferida em 20/11/2018).

Assim, sob qualquer ângulo, não há que se falar em afronta ao
princípio do juiz natural, razão pela qual indefiro o pedido de novo
interrogatório.

3. Decido sobre os requerimentos na fase do art. 402 do CPP.

Inicialmente, cumpre ressalvar que, na fase do art. 402 do CPP, não
se reabre a instrução, cabendo apenas "diligências cuja necessidade
se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução".

Provas que não reúnam essas características deveriam ter sido
requeridas na denúncia ou na resposta à acusação e o requerimento
somente na fase do art. 402 do CPP é intempestivo.

Observo ainda que a ampla defesa, direito fundamental, não significa
um direito amplo e irrestrito à produção de qualquer prova, mesmo
as impossíveis, as custosas e as protelatórias. Cabe ao julgador, como
dispõe expressamente o art. 400, §1º, do CPP, um controle sobre a
pertinência, relevância e necessidade da prova. Conquanto o controle
deva ser exercido com cautela, não se justificam a produção de
provas manifestamente desnecessárias ou impertinentes ou com
intuito protelatório. Acerca da vitalidade constitucional de tal regra
legal, transcrevo o seguinte precedente de nossa Suprema Corte:

"HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVA.
SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. SÚMULA 691. 1. Não há um
direito absoluto à produção de prova, facultando o art. 400, § 1.º, do
Código de Processo Penal ai juiz o indeferimento de provas
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impertinentes, irrelevantes e protelatórias. Cabíveis, na fase de
diligências complementares, requerimentos de prova cuja
necessidade tenha surgido apenas no decorrer da instrução. Em
casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do magistrado,
mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e
relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da
avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual
recurso contra a sentença. 2. Não se conhece de habeas corpus
impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas
corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável
apenas em hipótese de teratologia. 3. Sobrevindo decisão do
colegiado no Tribunal Superior, há novo ato coator que desafia
enfrentamento por ação própria." (HC 100.988/RJ - Relatora para o
acórdão: Min. Rosa Weber - 1ª Turma - por maioria - j. 15.5.2012)

Assim, as provas requeridas, ainda que com cautela, podem passar
pelo crivo de relevância, necessidade e pertinência por parte do
Juízo.

Isso é especialmente relevante quando o processo já conta com
significativo acervo probatório.

Conforme será visto a seguir, os requerimentos da Defesa de Eduardo
Cosentino da Cunha, em sua maioria, já foram objeto de apreciação
e indeferimento anterior, o que caracteriza intuito protelatório e
impertinente.

3.1. A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha requereu a expedição
de ofício à Câmara dos Deputados, a fim de que seja fornecida
informação a respeito de em quais computadores foram criados e
originalmente salvos os requerimentos nºs 114 e 115 de 2011, em
formato word. Requereu, ainda, a realização de perícia para
identificação do computador.

Os dois requerimentos foram mencionados já na denúncia
formalizada pelo então Procurador-Geral da República Rodrigo
Janot Monteiro de Barros, na data de 19 de agosto de 2015 (evento
3).

Assim, ainda que a testemunha Luiz Antonio Souza da 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 foi esclarecida a relevância dos documentos e em
análise sumária este Juízo não a vislumbra com facilidade.

Assim, por não ser prova relevante, nem própria do art. 402 do CPP,
indefiro o requerido.

3.2. A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha requereu a expedição
de ofício à Global Táxi Aéreo, para que seja fornecida a planilha de
voos realizados por Eduardo Cosentino da Cunha, em formato
digital, para realização de perícia com a finalidade de atestar a
autenticidade do documento, que teria sido produzido a pedido de
Julio Gerin de Almeida Camargo. 
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Requereu, ainda, a expedição de ofício à Polícia Federal dos
aeroportos de Congonhas e de Brasília, para que seja informado os
passageiros que embarcaram nos voos dos 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).

Requereu, ainda, seja oficiada a Agência Nacional da Aviação Civil
para que forneça os diários de bordo dos referidos voos.

Pleiteou, ainda, a requisição das filmagens das áreas de embarque
dos aeroportos de Congonhas e de Brasília, a fim de constatar quem
eram os passageiros dos referidos voos.

Requereu que a empresa Global Táxi Aéreo comprove o
cancelamento das notas fiscais que foram posteriormente substituídas
pelas notas fiscais de nºs 0011237/10563 e 008896/8606.

E ainda que a empresa Global Táxi Aéreo forneça a relação de voos
em que teve participação Lucio Bolonha Funaro.

Relata a denúncia, em seu aditamento, que parcela da propina
destinada a Eduardo Cosentino da Cunha teria sido paga por meio
do faturamento de voos via empresa Global Táxi Aéreo, até o valor
de R$ 300 mil, a serem pagos por meio da empresa Piemonte
Empreendimentos Ltda, de propriedade de Julio Camargo.

A existência da planilha, a referência às datas em que Eduardo
Cosentino da Cunha e pessoas próximas teriam empreendido viagens
foram já mencionadas no aditamento à denúncia (fl. 7, adtdenu4,
evento 3), com a juntada de documentos, inclusive a planilha, na
época (anexo51, evento 4). 

Assim, evidentemente não se trata de diligência cuja necessidade
surgiu com a instrução, devendo assim os requerimentos serem
indeferidos, por serem intempestivos.

Quanto aos demais pedidos, a respeito de notas fiscais canceladas, de
voos realizados por Lucio Bolonha Funaro, a Defesa não logrou
demonstrar a sua pertinência e relevância ao objeto desta ação
penal, razão pela qual igualmente os indefiro.   

3.3. A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha requereu 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 informe
se esteve ou não presente nas reuniões em que houve o acerto do
pagamento de propinas.

Requereu, ainda, a expedição de ofício à Câmara dos Deputados
para que forneça o depoimento prestado pelo Presidente da empresa
Mitsui perante a CPI da Petrobras.

Requereu, ainda, a oitiva do ex-Diretor da Samsung, Harrys Lee, com
endereço em Seoul, na Coréia do Sul.

O requerimento de oitiva de Ishiro Inagaki e de Harrys Lee deve ser
indeferido, pois o acervo probatório sobre a existência ou não do
pagamento de propinas é bastante robusto.
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Inviável, ainda, 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.

Especificamente no que diz respeito à testemunha residente no
exterior, acrescento que caberia à Defesa demonstrar a sua
imprescindibilidade, nos termos do artigo 222-A do Código de
Processo Penal, o que não ocorreu.

Quanto à expedição de ofício à Câmara dos Deputados para
requisição de depoimento prestado em Comissão Parlamentar de
Inquérito, trata-se de documento que pode ser providenciado
diretamente pela Defesa, sem a intervenção deste Juízo.

3.4. A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha requereu a oitiva de
seus chefes de segurança Roberto Chagas e Roberto Swur, 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.

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.

3.5. A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha requer seja a Defesa
de Julio Gerin Camargo intimada 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 mencionada 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 Julio 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.

3.6. A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha requereu seja
fornecido o celular de Fernando Antônio Falcão Soares, mencionado
pelo colaborador em audiência havida no dia 01/08/2016.

O argumento seria a existência de mensagens trocadas entre
Fernando Soares e Eduardo Cosentino da Cunha.

Ora, 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.
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Indefiro, assim, o requerimento.

3.7. A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha requer seja expedido
ofício à Câmara dos Deputados para que forneça todos os
requerimentos em que Sergio Luis Lacerda Brito, apesar de não ser o
autor, assinou, no período das legislaturas 2007-2011, 2001-2015 e
2015-2019.

Não ficou devidamente esclarecida a relevância e pertinência da
aludida prova para o objeto deste processo, razão pela qual indefiro
o pedido.

Ademais, trata-se de providência que poderia ter sido providenciada
diretamente pela Defesa, independente da intervenção deste Juízo.

3.8. Pugnou pela oitiva de Jayme "Careca" pessoa referenciada nos
depoimentos de Fernando Antônio Falcão Soares e Alberto Youssef.

Existente referência a Jayme Alves de Oliveira Filho, vulgo Jayme
Careca, desde a denúncia (fl. 74, denuncia3, evento3).

Não se trata, pois, de prova que se originou da instrução, razão pela
qual indefiro o pedido de sua oitiva.

3.9. Pugnou pela oitiva do servidor "Salmito", referido no
depoimento de Marcelo Aro Ferreira, e que poderia fornecer maiores
detalhes a respeito do "real funcionamento da dita carga horária
reduzida dos funcionários da CENIN e as normas regulamentares a
esse respeito".

Manifestamente impertinente ao objeto deste processo a oitiva da
referida testemunha.

Acrescente-se, ainda, que sequer houve a qualificação completa e a
indicação do seu endereço pela Defesa.

Indefiro, assim, o pedido de sua oitiva.

3.10. Pugnou pela oitiva de Renato de Souza Duque e Hamylton
Padilha, pois teriam sido eles mencionados por Julio Gerin de
Almeida Camargo como envolvidos no acordo prévio sobre quem
deveriam ser os representantes da Samsung nas operações
envolvendo as sondas.

Trata-se de questão circunstancial, sem relevância direta para o
deslinde deste caso penal, eis que a denúncia imputa a Julio Gerin de
Almeida Camargo o papel de representante da Samsung.

Assim, por não ser prova relevante, indefiro o requerido.

3.11. A Defesa pugnou, ainda, pela acareação entre os colaboradores
Julio Gerin de Almeida Camargo, Fernando Antônio Falcão Soares e
Nestor Cuñat Cerveró, e entre Alberto Youssef e Paulo Roberto
Costa.

Alega a Defesa que dos depoimentos dos colaboradores foi possível
extrair contradições gritantes, apontando dez delas. 
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Algumas dizem respeito ao ano em que teria havido o acertamento do
pagamento de propinas, a moeda utilizada para o pagamento de
propina, a espécie de pressão realizada para que a propina fosse
paga, a presença ou não de pessoas em reuniões, valores a receber,
carro utilizado para ir em reunião.

Extrai-se, portanto, que são contradições circunstanciais.

Natural que haja pequenas divergências entre depoimentos de fatos
ocorridos há quase ou há mais de uma década.

Eventual condenação depende de prova de corroboração, ou seja,
havendo divergência sobre determinado ponto sem que haja prova de
corroboração, os fatos devem ser tidos como não provados.

Além disso, na prática, os acareados costumam manter as suas
versões, o que torna o instrumento pouco útil na elucidação dos fatos.

Assim, por se tratar de contradições circunstanciais, e considerando-
se os fatos acima expostos, indefiro o pedido de acareação formulado
pela Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha.

4. Intimem-se MPF, Assistente de Acusação e Defesas deste despacho.

Desde logo, concedo ao MPF o prazo de 10 dias para alegações
finais e ao Assistente de Acusação o prazo de três dias após o fim do
prazo do MPF, independentemente de nova intimação. 

Presentes as alegações finais do MPF e do Assistente de Acusação,
intimem-se as Defesas para alegações finais em 13 dias.

Observo que até lá já terá decorrido o prazo estabalecido nesta
decisão para que a Defesa de Julio Gerin de Almeida Camargo se
manifeste.

Tudo cumprido, voltem os autos conclusos para sentença.

Constata-se, assim, que os pontos colacionados pela
Defesa do acusado foram objeto de circunspecta análise e
fundamentação, não havendo que se falar em cerceamento ao direito da
Defesa produzir provas, que não é ilimitado, conforme se extrai do
próprio teor do artigo 402 do CPP. 

Na realidade, o que se percebe é que a Defesa pretendeu
nessa fase reabrir completamente a instrução, o que é inadequado para o
caráter complementar do art. 402 do CPP.

Em rigor, a Defesa de Eduardo Cunha formulou
requerimentos que, em sua maioria, não decorreram da instrução, razão
pela qual deveriam ter sido requeridos já desde a resposta à acusação. E
a Defesa possuía condições plenas de requerê-los já àquela epoca,
conforme exemplificado pelos inúmeros requerimentos formulados em
sede de sua resposta à acusação. 
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O fato é que a Defesa já na fase de defesa prévia formulou
requerimentos impertinentes, conforme reconhecido pelo Exmo.
Ministro Teori Zavascki, que, ao analisá-los, indeferiu-os em sua
maioria, alegando se tratar de pedidos já apreciados e indeferidos pelo
STF, "o que os caracteriza desde logo como protelatórios e
impertinentes (...), nos termos do art. 400, º 1º, do Código de Processo
Penal" (evento 13, dec1).  

Retomo, exemplificativamente, alguns dos requerimentos
formulados na fase do artigo 402 do CPP pela Defesa de Eduardo
Cunha para demonstrar, igualmente, a sua irrelevância e impertinência.  

A Defesa requereu o acesso ao processo de arbitragem
alegadamente ajuizado por Julio Camargo perante a Corte de Londres
para receber a comissão devida pela Samsung.

Ora, aludido processo foi mencionado desde os termos de
colaboração de Julio Camargo, e não interessa à questão posta neste
processo, eis que não está se discutindo a relação entre a Samsung e
Julio Camargo, e sim entre esse e os recebedores de propina.

Julio Camargo, em seu depoimento judicial, declarou que,
após a publicização da Lava Jato, teve que desistir da ação na Corte de
Londres por aconselhamento de seus advogados. 

O fato é que Julio Camargo estava devendo propina a
Fernando Soares e que Eduardo Cunha adentrou na história para cobrá-
lo e permanecer com um percentual. Pouco importa se Julio Camargo
não pagou a Fernando Soares o combinado porque não recebeu o que
lhe era devido ou por outro motivo qualquer. Caso tivesse recebido as
comissões da Samsung e repassado um percentual delas a título de
propina a Fernando Soares e esse a Eduardo Cunha, ainda assim, estar-
se-ia diante de crime de corrupção. 

Em outro giro, a Defesa pugnou pela oitiva de Jayme
Alves de Oliveira Filho. Entretanto, o nome dele não apareceu no
decorrer da instrução, tendo sido ele intimado para depor já no inquérito,
conforme se extrai da fl. 360 da ação penal física. Evidentemente, assim,
deveria a Defesa ter arrolado ele como testemunha já na fase de resposta
à acusação. Observo, ainda, que a entrega de numerário de Alberto
Youssef a Fernando Soares restou comprovada não só pelo depoimento
dos colaboradores, como também por planilha apreendida em posse de
Alberto Youssef denominada "Transcareca", em alusão ao apelido de
Jayme Alves de Oliveira Filho, atestando, assim, a sua participação nas
entregas das propinas.

Em relação aos requerimentos de oitiva dos representantes
da Mitsui e da Samsung, cumpre consignar que, por exemplo, o nome de
Harry Lee foi citado por Julio Camargo pelo menos quatro vezes desde a
sua oitiva no bojo de sua colaboração premiada, conforme fl. 9, anexo1,
evento 4, em que Julio Camargo expressamente afirma que Harry Lee
não tinha conhecimento a respeito do pagamento de propinas nos
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contratos dos navios-sonda. Ainda que assim não fosse, e - especulando-
se -, tenha havido conhecimento dos fatos escusos por parte dos
representantes da Mitsui e da Samsung, isso acarretaria consequências
prejudiciais aos representantes, não afetando subjetivamente a situação
processual do acusado Eduardo Cunha.  

Tampouco há pertinência na oitiva do servidor Ivan
Salmito, mencionado no depoimento do Deputado Marcelo de Aro
Ferreira como sendo o funcionário cuja cessão foi negada pelo então
Diretor do Centro de Informática da Câmara dos Deputados, Luís Eira,
fundamento utilizado por Eduardo Cunha para exonerar o referido
servidor deste cargo. O motivo da exoneração do então Diretor Luis Eira
- se é que Ivan Salmito tem ciência disso - é questão circunstancial que
não altera o cerne dos fatos referentes ao presente caso penal.  

A expedição de ofício à Câmara dos Deputados, com
posterior perícia destinada a verificar de quais computadores foram
criados e salvos os requerimentos 114 e 115 de 2011 tampouco tem
relevância, eis que, conforme se verá adiante, independente de quem os
tenha criado, se o próprio acusado ou sua assessoria, foram eles
utilizados por Eduardo Cunha como artifício para pressionar Julio
Camargo a quitar o saldo de propina devido a Fernando Soares. 

As providências requeridas em relação à Global Táxi
Aéreo tampouco se mostraram necessárias diante das suficientes provas,
documental e testemunhal, de que Eduardo Cunha teria empreendido
voos afretados por referida empresa e custeados por Julio Camargo.  

Quanto ao pleito de acareação entre os colaboradores,
observo que há convergência dos depoimentos prestados pelos
colaboradores. É certo que existente, também, pontualmente, alguma
imprecisão e divergência quanto a detalhes, por exemplo, quanto aos
valores pagos de propinas. Mas isso é compreensível pelos equívocos de
memória, já que não faziam contabilidade formal  e porque, como
afirmam os colaboradores, os valores de propinas negociados em vários
contratos foram misturados durante os estratagemas de ocultação e
dissimulação, inviabilizando, por vezes, a discriminação da origem e
natureza dos valores repassados em cada transação. Considerando-se,
ainda, que usualmente os colaboradores costumam manter as suas
versões, sendo, portanto, a acareação pouco efetiva, e que os relatos são
corroborados por provas testemunhais e documentais analisadas ao
longo desta sentença, dispensável a acareação pleiteada. 

Não houve, portanto, qualquer cerceamento de defesa,
somente controle judicial fundamentado, com indeferimento de provas
manifestamente irrelevantes ou impertinentes, requeridas, ainda, as
provas em fase inadequada do processo penal, do art. 402 do CPP, que é
destinado apenas à instrução complementar e não à reabertura de toda a
instrução.
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II.1.8. Da invalidade do interrogatório do acusado
Eduardo Cunha

Requereu a Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha que
seja o acusado reinterrogado, eis que o seu interrogatório, realizado pelo
então Juiz Federal Sergio Fernando Moro, teria sido eivado de
irregularidades.  

A primeira irregularidade apontada seria a de que o
referido magistrado haveria impossibilitado entrevista reservada do
acusado com a sua Defesa antes do interrogatório do acusado Eduardo
Cunha.

Não assiste razão à Defesa.  

O interrogatório do acusado foi designado
inicialmente para 14 de setembro de 2018. 

Em decisão proferida na data de 28 de agosto de 2018, a
pedido da Defesa, o então magistrado federal Sergio Fernando Moro
determinou ao Diretor do Complexo Médico Penal que viabilizasse nas
próximas visitas e até 14 de setembro o o contato pessoal e sem
parlatório da Defesa com o acusado em pelo menos uma oportunidade,
com duração total de duas horas, além das visitas normais por parlatório
(evento 250).

Posteriormente, tendo em vista a apresentação de quesitos
complementares ao laudo pericial realizado sobre o aparelho celular de
Eduardo Cunha, o interrogatório do acusado foi redesignado para 03 de
outubro de 2018, conforme decisão proferida em 10 de setembro de
2018 (evento 261). 

Mais uma vez, diante da ausência de laudo complementar,
e a pedido da Defesa do acusado Eduardo Cunha, os interrogatórios
foram redesignados para 31 de outubro de 2018, data em que foram
efetivamente realizados. 

Ora, considerando-se que a denúncia, contendo os fatos
imputados ao acusado, foi oferecida no ano de 2015, e tendo em vista a
redesignação, por duas vezes, do interrogatório do acusado, com a
concessão de contato pessoal e sem parlatório à Defesa pelo Juízo
Federal, resta afastada a alegação da Defesa de que foi impossibilitada
de se reunir de forma prévia e reservada com seu cliente.

Aduz, ainda, a Defesa que o magistrado passou
a interrogar o acusado sem ao menos narrar qual seria a acusação em seu
desfavor, em afronta ao disposto no artigo 186 do CPP. 

Tampouco esse argumento merece prosperar, conforme se
extrai do seguinte trecho do interrogatório, por meio do qual se infere
que o Juiz narrou parte da acusação, que o acusado afirmou saber quais
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eram as imputações a ele dirigidas e que, inclusive, o acusado
demonstrou ter ciência de que parcela dos fatos narrados na inicial não
foram recebidas pela Egrégia Corte (evento 326, termodep1): 

"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 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?

Eduardo Cunha: - Se tiver, eu vou ao curso das respostas que eu
posso formulando. Tenho sobre o embasamento de recepção da
denúncia, daquilo que eventualmente eu assisti dos depoimentos,
daquilo que eu eventualmente cooperei com a defesa, logicamente a
parte técnica a minha defesa está habilitada a responder por mim.

Juiz Federal: - Perfeito.

Eduardo Cunha: - E seguirei o que ela determinar.

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?

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".

Asseverou, ainda, a Defesa que o magistrado teria
indevidamente formulado questionamentos sobre as mensagens
constantes do aparelho telefônico Blackberry, sem que a Defesa tenha
tido acesso à mídia correta e ao contéudo original das conversas
capturadas e periciadas.

A questão foi apreciada e corretamente afastada pelo Juízo
que presidiu a audiência nos seguintes termos (evento 326, termodep1):

"Defesa de Eduardo Cunha: - Excelência. Só uma questão de ordem.
Antes do início do interrogatório, por favor. A defesa fez um pedido.
Vossa Excelência apreciou. Mas depois do pedido, novos fatos
corroboram com o que foi colocado na petição. A defesa pediu o
adiamento do ato uma vez que uma mídia que supostamente contém a
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extração do celular do Senhor Eduardo Cunha, que tava em perícia, e
chegou um laudo pericial. E a defesa, de boa fé, ao ver os áudios
para poder ver se haveria o interrogatório viu que havia um laudo
que encaminhou uma nova mídia que disse: “que era razoável
supor”, para usar a expressão utilizada pelo perito oficial, que a
mídia que foi analisada pela assistência técnica da defesa estaria
corrompida ou teria havido um problema. Fato é que não há mais
sequer como saber se a mídia que está sendo utilizada pela perícia
oficial é a mesma da defesa. Essa incerteza corrói qualquer chance
de a gente ter uma defesa efetiva aqui porque a gente não vai saber
se uma das provas que foi utilizada pela acusação foi analisada pela
defesa tal como ela foi analisada pelo Estado, Acusação. Então já
que Vossa Excelência, inclusive deu 10 dias de prazo para a
assistência técnica, na visão da defesa, não custaria em nada a
cautela de adiar o interrogatório para depois desse momento
processual. Que aí sim o contraditório vai estar efetivado. O
contraditório eventualmente efetivado após a autodefesa em nada
adiantará porque um dos pilares da ampla defesa vai estar esgotado.

Juiz Federal: - Essa questão já foi apreciada e foi indeferida, remeto
as razões do despacho. O fato é que esses elementos do celular estão
nos autos há longo tempo e tem as mensagens, se for o caso o
acusado confrontado com elas tem condições de reconhecer ou não a
sua autenticidade. A questão ali que a defesa coloca são questões
apenas técnicas e não há nenhuma suspeita fundada de que houve
qualquer espécie de manipulação nessas mensagens e a defesa
também não manifestou minimamente que essa possibilidade tenha
ocorrido. Então tem plenas condições de realizar esse ato, esse
conteúdo já foi disponibilizado à defesa, a defesa tem esse conteúdo
faz tempo e o que existe é a defesa questionando a possibilidade de
manipulação, o próprio acusado tem condições de responder diante
de mensagens que lhe forem apresentadas se elas foram manipuladas
ou não, se ele reconhece ou não. Se ele afirmar que não reconhece
está dentro do direito de defesa dele, faz parte do contraditório.

Defesa de Eduardo Cunha: - Excelência, (inaudível) considerando
que a mídia tida como regular pelo perito não foi dada à defesa,
então que não se façam perguntas sobre a prova que está incerta
nessa mídia.

Juiz Federal: - Não, Indefiro. Doutor, esse conteúdo já está nos autos
faz tempo e você tem o documento. Você mostra ao acusado, o
acusado reconhece ou não reconhece autenticidade, se é que isso vai
ser mostrado. Enfim, não tem nenhuma dificuldade nisso, em
exercício da ampla defesa".

 

Conforme já ressaltado acima, a perícia realizada no
celular apreendido com Eduardo Cunha não teve nenhum vício, sendo
natural e pertinente que o Juízo indague o acusado a respeito da
autenticidade das mensagens nele encontradas.

Por fim, quanto à alegação de que o magistrado teria sido
impaciente ao dizer que não tinha mais perguntas e que era inviável
interrogar o acusado, trata-se de arroubo retórico da Defesa, facilmente
caindo por terra o argumento de prejuízo à autodefesa pelo simples fato
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de terem sido formuladas dezenas e dezenas de perguntas pelo Juiz
Federal instrutor ao acusado, conforme se extrai do termo de transcrição
acostado no evento 326, termodep1. 

Em resumo, não há qualquer nulidade decorrente do
interrogatório do acusado, não havendo que se falar, portanto, na
necessidade de novo interrogatório. 

 

II.1.9. Do pedido de juntada do acordo de colaboração
de Jorge Antônio da Silva Luz

Requereu a Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha que o
MPF promovesse a juntada do acordo de colaboração de Jorge Antônio
da Silva Luz, reabrindo-se, após, prazo para aditamento das alegações
finais. 

A questão foi apreciada em decisão proferida na data de 20
de março de 2019, nos seguintes termos (evento 386):

"2. Alega a Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha que, no dia
22/02/2019, tomou conhecimento, através de editorial de veículo de
comunicação, que Jorge Antônio da Silva Luz teria celebrado acordo
de colaboração premiada e que o colaborador teria revelado fatos
relacionados à presente ação penal (evento 382).

Requer, assim, o sobrestamento da ação penal até que a colaboração
premiada de Jorge Antônio da Silva Luz seja juntada aos autos.

O pedido é relativamente inusitado, pois, Jorge Antônio da Silva Luz,
ao ser interrogado na ação penal 5014170-93.2017.4.04.7000, sobre
os pagamentos de vantagem indevida em decorrência dos contratos
dos navios Petrobrás 10.000 e Vitória 10.000, declarou que Fernando
Soares teria contratado o então Deputado Eduardo Cunha para atuar
como o seu cobrador. Cabe transcrição de parte do depoimento
(evento 578 daquele processo):

"Defesa:- Entendi. A denúncia coloca nesse episódio, pelo menos, o
envolvimento do senhor pra beneficiar o ex-deputado Eduardo
Cunha, e esse fato?

Jorge Antônio da Silva Luz:- Não é verdade. Isso é o seguinte, eu
soube depois, na Vedescar, eu tive informações... eu tinha deixado de
falar com o Fernando, não briguei com ele porque eu achava que não
tinha mais o que falar... então, em determinado natal, eu resolvi ligar
pra ele:  “Fernando, somos amigos”, só não queria mais falar, não
tratar, nos respeitamos... quando nos encontrávamos nos
cumprimentávamos, e não tratava, assim, nada com ele. O Fernando
estava muito irritado na última vez em que eu estive aqui, ele dizia
que não nos recebia, e ele resolveu contratar o Eduardo Cunha como
cobrador... depois eu vi isso... e o Eduardo Cunha passou a se
associar ao processo, mas eu já não estava no processo... mas eu
soube disso, mas eu nunca tratei com Eduardo Cunha de
absolutamente de apoio, de nada, nada disso".
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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".

O Procurador-Geral da República juntou aos autos todos
os depoimentos de colaboradores que se referiam ao acusado e aos fatos
referidos na denúncia.

O acusado tem direito, por meio de sua Defesa, de ter
acesso aos elementos que embasaram a denúncia ou constantes nos
autos em que a denúncia foi formulada (Reclamação 22009, Relator
Ministro Teori Zavascki, julgado em 16/02/2016). 

Observo que Jorge Antônio da Silva Luz não foi
arrolado como testemunha nem pela Acusação, nem pelas Defesas, de
modo que não tem propósito a juntada dos depoimentos extrajudiciais
por ele prestados.

Querendo, deveria ter a Defesa o arrolado como
testemunha simplesmente. Tem a Defesa conhecimento da citação do
nome de Jorge Luz pelos colaboradores muito antes da apresentação de
resposta nesta ação penal, conforme se extrai, por exemplo, do termo de
declarações nº 1 prestadas por Fernando Antônio Falcão Soares (apenso
físico IV desta ação penal). 

A eventual juntada dos termos não teria o condão de
alterar o estado do processo, uma vez que não seria  possível considerar,
para o julgamento da presente ação penal, depoimento que não tenha
sido colhido sob o contraditório.

Por outro lado, não há motivos para se reabrir a instrução
para a oitiva de testemunha que não se sabe sequer se detém
conhecimento sobre os fatos. 

Isso porque, conforme se extrai do depoimento judicial de
Fernando Antônio Falcão Soares, Jorge Luz era o responsável pelo
pagamento de propinas a outros políticos do PMDB. Porém, no caso dos
autos, o responsável pelo pagamento a Eduardo Cunha foi o próprio
Fernando Soares, e não Jorge Luz, razão pela qual não se verifica, com
facilidade, a pertinência da juntada de eventuais termos aos presentes
autos, ainda mais nesta fase processual.  

Indefiro, assim, o pedido de juntada aos autos do acordo de
colaboração premiada de Jorge Antônio da Silva Luz, eis que
impertinente, intempestivo e imprestável como prova sem a sua devida
colmatação sob contraditório.  
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II.1.10 - Da nulidade do depoimento extrajudicial
prestado pela acusada Solange Almeida

A Defesa de Solange Almeida, em resposta à acusação,
alegou ter havido nulidade no depoimento por ela prestado inicialmente
ao MPF, pois teria sido ouvida na qualidade de testemunha e não como
investigada, o que feriu o seu direito a não autoincriminação.

Não houve reiteração do argumento no bojo das alegações
finais.

Não obstante, oportuno ressaltar que o Exmo. Ministro
Teori Zavascki apreciou a questão, ao analisar as teses defensivas
constantes das respostas dos acusados, nos seguintes termos (fls. 21/22,
dec1, evento 8):

(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que "a
garantia contra a autoincriminação se estende a qualquer indagação
por autoridade pública de cuja resposta possa advir a imputação ao
declarante da prática de crime, ainda que em procedimento e foro
diversos" (HC 79244, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Tribunal Pleno DJ 24/3/2000). Trata-se, portanto, de garantia que se
estende às testemunhas, no tocante às indagações cujas respostas
possam, de alguma forma, causar-lhes prejuízo. O direito à não
autoincriminação "traduz direito público sbjetivo assegurado a
qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de
réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo,
do Poder Executivo ou do Poder Judiciário" (HC 79812, Relator
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 16/2/2001).

No caso dos autos, verifica-se que, embora a denunciada Solange
Almeida tenha sido ouvida pelo Ministério Público Federal, em
2.6.2015, na condição de testemunha, assumindo o compromisso de
dizer a verdade, consta do termo de depoimento que ela foi informada
de que estavam ressalvadas daquele compromisso "as garantias
constitucionais aplicáveis" (fl. 364). Esclareceu o Ministério Público
sobre:

"[...] a situação da ora denunciada SOLANGE ALMEIDA quando foi
initmada para ser ouvida. Naquele momento, com os elementos então
existentes, desenhava-se que a ex-parlamentar, embora tivesse
participação nos fatos - pois foi a autora formal dos requerimentos -
poderia ser testemunha e não partícipe (ou seja, poderia ter sido
apenas instrumento inconsciente da conduta de EDUARDO CUNHA
para a formulação dos requerimentos propostos perante a Comissão
da Câmara). [...] Deve-se destacar que não se imputou a ela, ao
longo daquela oitiva, qualquer conduta delitiva e tampouco foi
tratada como autora do delito.

[...] Porém, como a situação era dúbia, garantiu-se, sim, a ela o
exercício de seus direitos constitucionais e não foi tratada como
imputada em sentido lato ao longo da investigação. Tanto assim que,
no termo de inquirição, embora tenha constatado o compromisso de
dizer a verdade, constou, também, a ressalva das garantias
constitucionais.
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[...]

Esta cláusula ('com resslava das garantias constitucionais
aplicáveis') inclusive, foi esclarecida para a ex-parlamentar no ato
do depoimento, assegurando-lhe que poderia ficar em silêncio sobre
qualquer pergunta que, no entendimento da depoente, pudesse lhe
incriminar" (fls. 2375-2377).

Ademais, a denunciada foi ouvida novamento no curso deste
inquérito em 18.8.2015, sobre os mesmos fatos, tendo sido
expressamente alertada "sobre o direito de permanecer em silêncio"
(fl. 470). Assim, é inegável que lhe foi conferido o direito de não
responder a perguntas cujas respostas pudessem eventualmente
acarretar sua autoincriminação. Por outro lado, não se pode afastar
a realidade de que o conteúdo do depoimento impugnado foi
utilizado, precipuamente, para contextualizar a narrativa
apresentada pela acusação. Não há, no ponto, nulidade a ser
reconhecida. 

Assim, não há que se falar em qualquer nulidade no ponto
específico. 

Ainda que assim não fosse, cabe ressaltar que foi
absolutório o juízo proferido em face da acusada, de forma que, ao final,
carece de qualquer sentido a reclamação da Defesa. 

Superadas as preliminares, cabe o exame do mérito.

 

III. Do Mérito.

 

Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais e
processos incidentes relacionados à assim denominada Operação
Lavajato.

A investigação, com origem nos inquéritos
2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8, iniciou-se com a apuração
de crime de lavagem consumado em Londrina/PR, sujeito, portanto, à
jurisdição desta Vara, tendo o fato originado a ação penal 5047229-
77.2014.404.7000, posteriormente julgada.

Em grande síntese, na evolução das apurações, foram
colhidas provas, em cognição sumária, de um grande esquema
criminoso de cartel, fraude, corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito
da empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, cujo acionista
majoritário e controlador é a União Federal.

Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC,
Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior,
Queiroz Galvão, Engevix, SETAL, Galvão Engenharia, Techint,
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Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK teriam formado um cartel,
através do qual teriam sistematicamente frustrado as licitações da
Petrobras para a contratação de grandes obras.

Além disso, as empresas componentes do cartel
pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal
calculadas em percentual, de um a três por cento em média, sobre os
grandes contratos obtidos e seus aditivos.

Também constatado que outras empresas fornecedoras da
Petrobrás, mesmo não componentes do cartel, pagariam
sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal, também em
bases percentuais sobre os grandes contratos e seus aditivos.

A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita por
alguns dos envolvidos como constituindo a "regra do jogo".

Na Petrobrás, receberiam propinas dirigentes da Diretoria
de Abastecimento, da Diretoria de Engenharia ou Serviços e da
Diretoria Internacional, especialmente Paulo Roberto Costa, Renato de
Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat Cerveró, Jorge
Luiz Zelada e Eduardo Costa Vaz Musa.

Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso
transcende a corrupção - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás,
servindo o esquema criminoso para também corromper agentes políticos
e financiar, com recursos provenientes do crime, partidos políticos.

Aos agentes e partidos políticos cabia dar sustentação à
nomeação e à permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos
Diretores. Para tanto, recebiam remuneração periódica.

Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrás e os
agentes políticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das
vantagens indevidas e da lavagem de dinheiro, os chamados operadores.

Várias ações penais e inquéritos envolvendo esses crimes
tramitam perante este Juízo, parte delas já tendo sido julgada.

O presente caso tem por objeto uma fração desses fatos.

Em síntese, segundo a denúncia, o então Presidente da
Câmara dos Deputados, Eduardo Cosentino da Cunha, e a então
Deputada Federal Solange Pereira de Almeida, teriam praticado crimes
de corrupção, e o primeiro, também crimes de lavagem de dinheiro,
envolvendo o pagamento de vantagem indevida em contratos de
fornecimento dos Navios-Sondas Petrobras 10.000 e Vitoria 10.000. 

O pagamento da vantagem indevida teria ocorrido por
intermédio de contratos de construção dos dois navios-sonda acima
referidos formalizados entre a Petrobras e a Samsung Heavy Industries,
no valor total de USD 1.202.000.000,00.



09/09/2020 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701599654612557437478738653231&evento=404… 67/157

Parcela desses fatos foram apurados no bojo da ação penal
nº 5083838-59.2014.404.7000, na qual o ex-Diretor da Petrobras, Nestor
Cuñat Cerveró, Fernando Antônio Falcão Soares e Julio Gerin de
Almeida Camargo foram condenados por corrupção e lavagem de
dinheiro. 

Importante ressaltar que foi autorizado o
compartilhamento dos elementos constantes da ação penal nº 5083838-
59.2014.404.7000 para a instrução do presente processo, conforme
decisão colacionada à fl. 10, anexo10, evento 4 destes autos. 

Ficou comprovado na referida ação penal de nº 5083838-
59.2014.404.7000 que a propina teria sido paga por Julio Camargo,
representante do estaleiro sul-coreano Samsung Heavy Industries, e
acertada com o então Diretor Internacional da Petrobras, Nestor
Cerveró. 

Teria sido intermediada pelo operador Fernando Soares e
paga mediante transferências em contas secretas no exterior.

Alberto Youssef foi igualmente acusado na ação penal nº
5083838-59.2014.404.7000, mas, acabou, ao final, sendo absolvido da
imputação do crime de lavagem de dinheiro por falta de prova suficiente
de que as operações de lavagem de dinheiro a ele imputadas deveram-se
à propina nos contratos de fornecimento dos navios-sonda, enquanto as
que por ele confessadas não constaram da denúncia. 

Cópia da sentença proferida na ação penal nº 5083838-
59.2014.404.7000 pelo então Juiz Federal Sergio Fernando Moro foi
anexada com a denúncia do presente caso penal (fls. 14, anexo6 a fls. 8,
anexo10 do evento 4). 

No referido decreto condenatório consta que Julio
Camargo e Fernando Soares foram condenados "por todas as operações
de lavagem de dinheiro, dos USD 14.317.083,00 transferidos, em trinta
e quatro transações, entre 13/09/2006 a 10/12/2007 da conta Piemonte
para as contas off-shore indicadas por Fernando Soares. Julio e
Fernando ainda respondem pelas doze operações de lavagem
consistentes nas transferências de R$ 4.407.415,35 entre 12/2011 e
10/2012 entre as empresas Piemonte e Treviso e as empresas Hawk
Eyes e Technis, com simulação de que se tratava de remuneração por
consultorias" (item 335 da sentença). 

Provado, assim, acima de qualquer dúvida razoável, nos
autos da ação penal nº 5083838-59.2014.404.7000, que houve o
pagamento de vantagem indevida no bojo dos contratos de fornecimento
dos Navios-Sondas Petrobras 10.000 e Vitoria 10.000,
mediante condutas de ocultação e dissimulação, envolvendo transações
financeiras internacionais em contas de offshores. 
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Assim, é fato comprovado que no âmbito dos dois
contratos de fornecimento dos Navios-Sonda acima citados, também
objeto desta ação penal, houve o pagamento de vantagem indevida para
agente público, Nestor Cerveró, com o auxílio de Fernando Soares, por
parte de Julio Camargo.   

Em grau de apelo a sentença foi reformada para aumentar
as penas cominadas, não tendo ocorrido a interposição de novos
recursos. 

Importante consignar que a aludida condenação inclusive
já transitou em julgado para todos os acusados, que, ao final,
formalizaram acordos de colaboração premiada (evento 724 -
autos50838385920144047000). 

O presente caso, conforme acima já ressaltado,
compreende uma fração desses fatos, relacionando-os,
agora, especialmente com o acusado Eduardo Cosentino da Cunha.  

Importante ressaltar que Eduardo Cosentino da Cunha já
foi condenado pelo então Juiz Federal Sergio Fernando Moro, na ação
penal nº 5051606-23.2016.404.7000, proferida em 30 de março de 2017,
pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas,
pelo recebimento de vantagem indevida no contrato de aquisição pela
Petrobras dos direitos de exploração de campo de petróleo na República
do Benin, país africano, mediante ocultação e dissimulação envolvendo
as contas em nome da Orion SP e Netherton Investments, e também pela
manutenção de depósitos não declarados no exterior (sentença no evento
268 da ação penal nº 5051606-23.2016.404.7000).  

A presente denúncia, por sua vez, trata de crimes de
corrupção e de lavagem de dinheiro envolvendo o pagamento de
vantagens indevidas a Eduardo Cosentino da Cunha no bojo dos
contratos de fornecimento dos navios-sonda Petrobras 10.000 e Vitoria
10.000, formalizados entre subsidiárias da Petrobras e a Samsung Heavy
Industries. 

Retomando alguns pontos da peça acusatória, tem-se que
o primeiro contrato formalizado entre a Petrobras, por meio da
subsidiária Petrobrás International Braspetro BV, e a Samsung Heavy
Industries, em 14/07/2006, teve por objeto a construção do navio-sonda
Petrobras 10.000, destinado à perfuração em águas profundas na África,
no valor de USD 586.000.000,00. 

O valor pactuado a título de propina decorrente desse
contrato teria sido de USD 15.000.000,00, que seria pago por meio de
transferências em contas no exterior. 

O segundo contrato formalizado entre a Petrobras, por
meio da subsidiária Petrobrás Oil and Gas B.V., e a Samsung Heavy
Industries, em 09/03/2007, teve por objeto a construção do navio-sonda
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Vitória 10.000, destinado à exploração de campos de petróleo no Golfo
do México, no valor de USD 616.000.000,00.

O valor pactuado a título de propina decorrente desse
segundo contrato teria sido de USD 25.000.000,00, que seria pago de
forma fracionada, conforme as comissões fossem sendo pagas pela
Samsung a Júlio Gerin Camargo.  

O MPF, na peça acusatória, imputou aos acusados Eduardo
Cosentino da Cunha e Solange Pereira de Almeida o crime de corrupção
relativamente aos fatos havidos em 2006 e 2007, época da contratação, e
igualmente em relação aos fatos ocorridos a partir de 2010 e 2011,
quando Eduardo Cunha e Solange Almeida teriam, segundo a acusação,
aderido à exigência e ao recebimento de valores ilícitos.  

Vale repisar, entretanto, que a denúncia foi parcialmente
recebida, em 03 de março de 2016, ocasião em que se entendeu que não
estavam presentes elementos mínimos de autoria "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." Igualmente,
entendeu-se, no que diz respeito às imputações de lavagem de
dinheiro, que "as diversas operações financeiras descritas pela acusação
e que teriam sido realizadas entre setembro de 2006 a 2010, por também
não apresentarem índicios de que teriam a participação do denunciado,
não ensejam o recebimento da denúncia, nessa parte". Foi ainda
excluída da denúncia a causa de aumento prevista no art. 327, §2º, para
o crime do art. 317, todos do CP, incabível "pelo mero exercício do
mandato popular" (fl. 5, dec1, evento 8). 

Conforme consta da denúncia e do seu aditamento, o
pagamento das vantagens indevidas seguiu continuamente em parcelas
transferidas de Julio Camargo para Fernando Soares e desse para
terceiros, até o recebimento das sondas pela Petrobras, em 30 de julho
de 2009 (navio-sonda Petrobras 10000) e 09 de julho de 2010 (navio-
sonda Vitoria 10000).

A partir da entrega das embarcações, entretanto, a
Samsung deixou de pagar o comissionamento a Julio Camargo, por
desavenças contratuais, faltando, nos dois casos, as duas últimas
parcelas, de USD 6.250.000,00 e USD 6.395.000,00, respectivamente.
Consequentemente, conforme alegado por Julio Camargo, ele deixou de
repassar a propina a Fernando Soares. 

Fernando Soares teria então tentado cobrar por diversas
vezes de Julio Camargo o saldo remanescente - de forma infrutífera -,
até que teria acertado com o então Deputado Federal Eduardo Cunha
para que ele participasse da empreitada e em contrapartida recebesse a
metade da propina faltante, um total de USD 10 milhões. 
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Os fatos acima mencionados, bastante sintetizados, são
descritos com riqueza de detalhes nos depoimentos extrajudiciais e
judiciais dos colaboradores Fernando Antônio Falcão Soares e Julio
Gerin de Almeida Camargo.

Julio Gerin de Almeida Camargo, na condição de
colaborador, prestou depoimentos cujos termos instruem a presente ação
penal (termos de colaboração nºs 4 e 7, fls. 6/17, anexo1, evento 4,
e termos de declarações complementares nºs 1 a 3, fl. 25, anexo10 a fl.
10, anexo12 do evento 4). 

Fernando Antônio Falcão Soares, igualmente na condição
de colaborador, prestou depoimentos que também instruem o presente
processo criminal (por exemplo, termo de declarações nº 1, apenso
físico IV da ação penal).

Posteriormente, foram ambos ouvidos como testemunhas
no presente processo, ocasião em que confirmaram e detalharam, em
grande parte, o teor de seus depoimentos tomados no bojo dos seus
acordos de colaboração premiada. 

Julio Gerin de Almeida Camargo, colaborador, foi ouvido
como testemunha arrolada pela Acusação pelo Juiz Instrutor do STF
Paulo Marcos de Farias, eis que à época a Ação Penal 982 tramitava
perante o STF. Os vídeos de seu depoimento foram colacionados no
evento 15, video27 a video32.

Em seu depoimento judicial, Julio Gerin de Almeida
Camargo relatou que houve acordo para pagamento de propinas a
Fernando Antônio Falcão Soares nos dois contratos de fornecimento de
navios-sonda. No primeiro contrato, Petrobras 10.000, teriam sido
avençados 10 milhões de dólares, e no segundo contrato, Vitoria 10.000,
teriam sido 25 milhões de dólares. Após ajustes, Julio Camargo declarou
que iria receber 53 milhões de dólares da Samsung, repassando a
Fernando Soares 35 milhões de dólares. Os repasses ocorreriam a partir
do recebimento dos valores da Samsung por Julio Camargo, em conta no
Uruguai mantida no Banco Winterbotham, em nome da empresa
Piemonte. Fernando Soares indicou a Julio Camargo contas da empresa
Three Lions, Hawk Eyes, dentre outras, para o recebimento dos valores
no exterior. Segundo Julio Camargo, nesse primeiro momento o nome
de Eduardo Cunha não foi mencionada por Fernando Soares. 

Ainda segundo o depoimento judicial do colaborador Julio
Camargo, em virtude de uma divergência quanto à interpretação de uma
cláusula contratual, a Samsung deixou de pagar a última parcela relativa
à primeira sonda, o que, inicialmente, não afetou o fluxo de pagamentos
a Fernando Soares, já que os valores referentes à segunda sonda
continuaram a ser pagos. Porém, em julho de 2010, com a entrega da
segunda sonda, os pagamentos cessaram de vez, sem que tivesse havido
igualmente o pagamento da última parcela. Nesse momento, segundo
Julio Camargo, seriam devidos ainda, aproximadamente, 10 milhões de
dólares a Fernando Soares. Julio Camargo teria então informado a
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ausência do pagamento de suas comissões a Fernando Soares, ao que
esse teria lhe respondido que tinha uma série de compromissos
inadiáveis e que era para Julio Camargo resolver o problema. Decorrido
um tempo, segundo o colaborador, Fernando Soares teria lhe procurado
e expressamente mencionado a existência de um compromisso com o
Deputado Eduardo Consentino da Cunha e que esse iria tomar
providências caso não recebesse o que lhe era devido.  

Extrai-se, nessa seara, o seguinte trecho pertinente do
depoimento judicial de Julio Gerin de Almeida Camargo:

Julio Gerin de Almeida Camargo: "E aí antes de eu retornar ao
Fernando, o Fernando me procura novamente, disse “você está no
Rio de Janeiro? Quero ir aí para falar com você.” Me procura e diz
“Olha Júlio, estou vindo aqui a última vez na qualidade do seu
amigo. Conforme eu disse para você eu tenho compromissos
inadiáveis e eu não posso esperar mais, não que eu não queira, eu
não posso esperar mais.” Falei “Fernando, não seria interessante
você trazer aqui quem está te pressionando, quem está falando, eu
poderia ter uma conversa com ele da mesma maneira.” Ele falou
“Júlio, ninguém quer conversar com você, todo mundo quer receber.”
“Mas quem é que não quer receber?” “Eu tenho um compromisso
com o deputado Eduardo Cunha e eu não consigo mais, estou
preocupado, falei para você que vinha aqui como o seu amigo porque
no último encontro que tive com o deputado Eduardo Cunha, ele me
falou que iria fazer um requerimento para que fossem investigados
todos os contratos da Mitsui, das suas representadas e também sua
pessoalmente. E isso pode ser ruim para mim, mas para você vai ser
muito pior.” Disse “Fernando, eu acredito que se eu conversar com o
deputado Eduardo Cunha, eu consigo explicar a ele.” “Júlio, o
deputado Eduardo Cunha quer receber. Então não quero falar isso,
não quero marcar essa reunião.” Eu, particularmente, achei esse
requerimento, essa ameaça, não passava de mais uma obra de
pressão do Fernando quando no mês de julho de 2011, eu recebo um
telefonema do diretor regional da Mitsui no Rio de Janeiro, senhor
Takagi, dizendo que precisava falar comigo urgente, tivemos uma
conversa no meu escritório, me disse “Júlio, recebemos esses
requerimentos.” Eu naquele momento pensei, “bom, deve ser os
requerimentos do deputado Eduardo Cunha que o Fernando falou
que era a pressão que ele iria fazer.” Para a minha surpresa estavam
assinados pela deputada Solange Amaral. Esse mesmo diretor da
Mitsui que esteve comigo disse “Júlio, eu só trouxe aqui porque você
também está envolvido, porque tem um requerimento também em seu
nome. Quero lhe pedir um favor que é uma instrução da Mitsui no
Japão, que você não tome nenhuma providência porque isso já está
em mãos do departamento jurídico da Mitsui que vai tratar do caso e
como não tem nada de irregular, vai atender todas as questões que
forem formuladas, seja pelo Ministério de Minas e Energia, seja pelo
TCU, seja pela Petrobrás, nós não temos nada o que temer. Portanto
não mexa nisso.”    

  Fernando Antônio Falcão Soares, colaborador, foi
igualmente ouvido como testemunha arrolada pela Acusação no
presente feito pelo Juiz Instrutor do STF Paulo Marcos de Farias, eis que
à época a Ação Penal 982 tramitava perante o STF. Os vídeos de seu
depoimento foram colacionados no evento 15, video16 a video18.
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Em seu depoimento judicial, Fernando Soares declarou
que no primeiro contrato para fornecimento de navio-sonda a propina
avençada teria sido de 15 milhões de dólares, sendo que ele ficaria com
a maior parte e repassaria o resto a Nestor Cerveró e a alguns
subordinados desse na Diretoria Internacional da Petrobras. A propina
da segunda contratação teria sido estipulada em 20 milhões de dólares. 

Veja-se que a diferença constante dos depoimentos de Julio
Camargo e de Fernando Soares em relação ao montante de propina que
teria sido acordada em relação aos dois contratos (10/15 milhões, no
primeiro contrato, e 25/20 milhões, no segundo contrato), pode ser
explicada pelo fato de que, ao final, as vantagens indevidas relativas ao
primeiro e ao segundo contrato acabaram se misturando, resultando em
um total, reconhecido de forma convergente por ambos, de 35 milhões
de dólares. Destaco do depoimento judicial de Fernando Soares: 

 "Ministério Público Federal: Então. E a contratação do segundo
navio, como é que surgiu? Só pra ficar, esses quinze milhões de
dólares foram pagos, essa primeira...

Fernando Antônio Falcão Soares: Não, na verdade, essa história
toda pela dificuldade que tinha de receber esse dinheiro do Júlio que
ele começou a enrolar muito, ele então. Do total...

Ministério Público Federal: Acabou misturando os dois?

Fernando Antônio Falcão Soares: Misturando.

Ministério Público Federal: Estou entendendo.

Fernando Antônio Falcão Soares: Então se me perguntasse, como é
que ficou? O que foi pago, o que não foi pago? Sei o total que foi
pago.

Ministério Público Federal: Sim.

Fernando Antônio Falcão Soares: Agora o que foi de um e de outro.

Ministério Público Federal: Tá.

Fernando Antônio Falcão Soares: Sinceramente...

Ministério Público Federal: É porque a segunda contratação veio
logo junto. Tá.

Fernando Antônio Falcão Soares: Em seguida".

 

Fernando Soares relatou dificuldades no recebimento dos
valores desde 2008, quando Nestor Cerveró deixou o cargo de Diretor
da Área Internacional da Petrobras. A dificuldade teria se estendido até
o ano de 2011, com o surgimento da atuação de Eduardo Cosentino da
Cunha. 
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Declarou Fernando Soares, em seu depoimento judicial,
que conheceu o então Deputado Federal Eduardo Cosentino da Cunha
em 2009, em um café da manhã no Hotel Marriot, tendo sido eles
apresentados pelo Deputado Alexandre Santos. Entretanto, apenas em
2010, segundo o colaborador, houve a primeira conversa entre ambos
relativa aos pagamentos pendentes nos contratos dos navios-sonda.
Narrou Fernando Soares que Eduardo Cunha lhe indagara a respeito da
possibilidade de contribuição para a sua campanha, eis que se tratava de
ano eleitoral. Diante da negativa das empresas espanholas que Fernando
Soares representava, Eduardo Cunha questionou se não haveria outra
forma de contribuir com a sua campanha. O depoente então relatou a
dificuldade de receber os valores de Julio Camargo referente aos
contratos para fornecimento de navios-sonda com a Petrobras. Teria
ficado acertado entre ambos que se fosse autorizada a utilização do
nome de Eduardo Cunha, Fernando Soares lhe pagaria vinte porcento do
valor devido. Em um primeiro momento, mesmo com a utilização do
nome de Eduardo Cunha não houve muito resultado. No segundo
semestre de 2010, o Deputado Eduardo Cunha, ao ser informado do
impasse, teria dito a Fernando Soares que, por ser momento de
campanha, não poderia dar atenção ao assunto. Em 2011, por volta de
março, o depoente voltou a falar com Eduardo Cunha sobre o assunto,
perguntando se não seria o caso de marcar uma reunião de ambos com
Julio Camargo, sugestão refutada por Eduardo Cunha na ocasião. O
depoente afirmou que chegou a dizer que o percentual destinado a
Eduardo Cunha poderia chegar a cinquenta porcento e que explicou a
ele todo o contexto, toda a história da qual se originou a dívida, da
participação do PMDB, da contratação dos navios sonda, e que se
tratava de pagamento de propina. Eduardo Cunha teria ficado de pensar
qual seria a forma mais eficaz de cobrar o dinheiro. Depois de algum
tempo, segundo Fernando Soares, Eduardo Cunha teria lhe apresentado
como solução a elaboração de requerimentos sobre a atuação de Julio
Camargo e das empresas que ele representava junto à Petrobras com a
finalidade de pressionar Julio Camargo para que procedesse ao
pagamento. 

Importante destacar do depoimento judicial do colaborador
Fernando Soares trecho no qual ele afirma que Eduardo Cunha estava
ciente da origem da dívida, vale dizer, que se tratava de pagamento de
propina. Vejamos: 

"Ministério Público Federal: Me diz uma coisa, Fernando. Quando
o senhor estava conversando com o deputado e estabelecendo então
essas formas de cobrança, o senhor disse pra ele do quê que se
referia essa dívida? O senhor explicou a situação?

Fernando Antônio Falcão Soares: Sim, expliquei. Expliquei toda,
contei toda história da operação, inclusive da participação do
PMDB, porque foi aí que eu disse que poderia usar o nome dele como
ele sendo a pessoa do PMDB que estava indo cobrar, não sei o que.

Ministério Público Federal: Então o Deputado sabia a quê que se
referia esse valor? Contratação de navio sonda, sabia que esse valor
era pagamento de propina? O Deputado tinha conhecimento disso?
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Fernando Antônio Falcão Soares: Sim.

Ministério Público Federal: Falou pra ele?

Fernando Antônio Falcão Soares: Sim, tinha conhecimento.

Ministério Público Federal: Tá. Propina pra integrantes da
Petrobras? Ele sabia que tinha...

Fernando Antônio Falcão Soares: É, o que eu sempre digo é o
seguinte, na época ninguém usa esse termo propina, mas é propina...

Ministério Público Federal: Comissão?

Fernando Antônio Falcão Soares: É. A gente falava de comissão.
Mas o termo seria propina.

Ministério Público Federal: Comissão pra funcionário público...

Fernando Antônio Falcão Soares: Exatamente. O termo seria
propina, vantagens indevidas pra os funcionários públicos que
estavam comigo nesse negócio na Petrobras e pra os políticos do
PMDB que receberam também.

Ministério Público Federal: O senhor conversou com ele sobre isso,
então? Ele sabia disso?

Fernando Antônio Falcão Soares: Comentei. Comentei do que tinha
acontecido.

Ministério Público Federal: Eu imagino até que seria até de
interesse dele saber porque ele estaria ajudando você a cobrar. Não,
estou só fazendo um pensamento. Ele perguntou? O senhor falou? O
senhor lembra de detalhes disso?

Fernando Antônio Falcão Soares: Eu relatei a ele toda história? Eu
comentei.

Ministério Público Federal: O senhor relatou aquela história da
onde que vinha essa dívida?

Fernando Antônio Falcão Soares: Do contrato, exatamente. Qual
era a dívida. Essa coisa toda".

 

Nestor Cuñat Cerveró foi ouvido igualmente como
testemunha no presente processo. Os vídeos de seu depoimento foram
colacionados no evento 15, video19. Em síntese, o ex-Diretor da Área
Internacional da Petrobras confirmou que recebeu vantagem indevida
nos contratos para fornecimento dos navios-sonda, e que essa propina
compreendeu 15 milhões de dólares no primeiro contrato e 20 milhões
de dólares no segundo contrato. Julio Camargo não teria lhe pagado toda
a propina devida referente ao segundo contrato, apenas 2 milhões de
dólares. Segundo o depoente, Fernando Soares, após a sua saída da
Diretoria Internacional, teria lhe dito que realizou uma aproximação
com o Deputado Eduardo Cunha para fazer pressão em Julio Camargo, a
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fim de que ele pagasse o valor remanescente devido. Fernando Soares
teria depois dito ao depoente, por volta de 2010 ou 2011, que
conseguira, com o auxílio de Eduardo Cunha, receber uma parcela da
vantagem indevida faltante. Transcrevo:

"Nestor Cunat Cerveró: Não. É que eu me antecipei a, é porque é, a
única informação que eu tenho, foi é, que nós, quer dizer é, o
processo de pagamentos complicou, o Júlio alegou que a Samsung
não fazia questão de que fossem colocados uma série de aditivos, de
novos é, de maneira a permitir ou justificar internamente, o pessoal
que negociou a propina que, não é? A justificar que o pagamento da
propina é, de vinte milhões. O que nos chamou atenção, porque na
primeira não houve nenhuma é, requisição, nenhuma insistência, foi
pago muito, com muito mais facilidade. Nessa segunda, a alegação
do Júlio, não sei se procede ou não, é que só haveria esse pagamento,
e aí claro, isso aí já complicou o processo, isso já foi em 2007, dois
mil eu saí da Petrobras, diretoria da Petrobras em 2008, em março de
2008. Depois isso continuou sendo negociado pelo meu sucessor e
pelo pessoal da nossa área lá internacional. Quando eu tive uma,
algumas conversas com o Júlio sobre isso, o Júlio repetia essa
justificativa. Acabei desistindo e dois ou três anos depois, eu não me
lembro precisar se foi em 2010, 2011, o Fernando me disse isso, que
tinha conversado com o Deputado Eduardo Cunha e que eles teriam
conseguido pressionar. Quer dizer, no caso o deputado. O Júlio, e o
Júlio teria pago parte dos dezoito milhões de dólares que eram
devidos em termos de contrato que havia..."

 

 Alberto Youssef, colaborador, foi igualmente ouvido como
testemunha arrolada pela Acusação no presente feito. Os vídeos de seu
depoimento foram colacionados no evento 15, video2 a video5.

O colaborador Alberto Youssef afirmou que Julio Camargo
o chamou no escritório, em uma ocasião, bastante nervoso, receoso, e
contou-lhe que Eduardo Cunha havia solicitado, por meio de deputados
terceiros, um pedido de investigação em relação a todos os contratos da
Mitsui, da Toyo, e da própria pessoa física de Julio Camargo. Segundo o
depoente, Julio Camargo lhe confidenciou que possuía um saldo a pagar
para Fernando Soares por locação de sondas e que a Samsung teria
deixado de pagar os comissionamentos a ele, que assim teria parado de
pagar Fernando Soares. E que, por isso, haveria pressão de Fernando
Soares e de Eduardo Cunha para o pagamento, através desses
requerimentos. Afirmou ainda o depoente que Julio Camargo pediu-lhe
que conversasse com Fernando Soares, o que Alberto Youssef afirma ter
feito. Transcrevo do seu depoimento judicial:

"Ministério Público Federal: O senhor se recorda, no início da
relação de trabalho, um episódio específico que está narrado na
denúncia, que ele chamou o senhor no escritório dele, Júlio
Camargo, em que ele estava um pouco nervoso?

Alberto Youssef: Sim, eu me recordo...

Ministério Público Federal: O senhor pode explicar para nós nos
Autos?
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Alberto Youssef: Certo dia o Júlio Camargo me chamou no escritório
dele, bastante nervoso, receoso também, e aí me contou o que havia
acontecido, que entre o Fernando Soares e o Eduardo Cunha, e que o
Eduardo Cunha tinha pedido a Petrobras através de uma Comissão e
através de Deputados terceiros, não ele mesmo, uma investigação
perante a todos os contratos da Mitsui, da Toyo e da própria pessoa
física do Júlio Camargo com a Petrobras. E que ele tinha um saldo a
pagar pro senhor Fernando Soares, por uma questão de locação de
algumas sondas, e que determinado momento, no caso, a Samsung,
que era uma das empresas, deixou de pagar os valores de
comissionamento e aí ele também parou de pagar o Fernando Soares,
consequentemente, começou haver uma pressão do senhor Fernando
Soares, junto com Eduardo Cunha, através dessa reclamação dessa
Comissão, do requerimento, e aí ele me pediu que intercedesse
perante ao Fernando e que ele ia resolver o problema e foi o que eu
fiz, e acabei inclusive trazendo parte desses valores para o Júlio e
entregando isso ao Fernando Soares no Rio de Janeiro.

Ministério Público Federal: E nessa ocasião o Júlio Camargo, por
que que ele estava preocupado com os requerimentos?

Alberto Youssef: Olha, ele estava preocupado com os requerimentos
porque, na verdade, ele era representante da Mitsui aqui no país,
representante da Toyo perante a Petrobras, e a questão desses
requerimentos, a empresa japonesa lá fora, tanto lá fora quanto aqui,
a Toyo, poderiam basicamente romper o seu contrato e também uma
investigação dessas não seria bom para os contratos.

Ministério Público Federal: Ele relacionou diretamente o
requerimento, inclusive falou, ele mencionou se os requerimentos
foram feitos por conta da omissão dos pagamentos?

Alberto Youssef: Ele deixou muito claro isso.

Ministério Público Federal: Que foram feitos porque os
pagamentos?

Alberto Youssef: Foram feitos porque ele parou de pagar. E, também,
tive uma conversa com o Fernando Soares e o Fernando Soares, na
conversa que eu tive com o Fernando, para que retirasse esses
requerimentos e tal, o próprio Fernando disse que pediu ao Eduardo
Cunha que fizesse isso, para que realmente o Júlio Fizesse os
pagamentos.

Ministério Público Federal: Então o senhor chegou a conversar com
o Fernando Soares, foi a pedido do Júlio?

Alberto Youssef: Sim, eu fiz isso a pedido do Júlio, tudo a pedido do
Júlio".

 

Em síntese, tem-se que os depoimentos dos colaboradores
Julio Gerin de Almeida Camargo, Fernando Antônio Falcão Soares,
Alberto Youssef e de Nestor Cuñat Cerveró são convergentes no que diz
respeito à existência do pagamento de vantagens indevidas nos dois
contratos de fornecimento de navios-sonda à Petrobras, e igualmente no
sentido de que Fernando Antônio Falcão Soares utilizou-se do nome de
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Eduardo Cunha, com a ciência e anuência desse, para fazer pressão em
Julio Camargo a fim de que fosse efetuado o pagamento das vantagens
indevidas remanescentes. 

A utilização do nome do então Deputado Federal Eduardo
Cunha não teria sido suficiente, conforme visto, para que Julio Camargo
restasse compelido a realizar a quitação dos valores ainda devidos.  

Assim, segundo declarou o colaborador Fernando Soares,
Eduardo Cosentino da Cunha teria lhe dito que a solução seria a
realização de requerimentos na Câmara dos Deputados solicitando
informações a respeito de Julio Camargo e das empresas que ele
representava junto à Petrobras, como forma de pressão. 

Transcrevo trechos do depoimento judicial de Fernando
Soares a respeito desses fatos:

"Ministério Público Federal: Tá. Muito bem. Aí então chegou aos
cinquenta por cento. E aí quê que ele disse pro senhor? Qual que ia
ser a forma de cobrança?

Fernando Antônio 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.

Ministério Público Federal: Tá.

Fernando Antônio Falcão Soares: E aí depois de um tempo a gente
se encontrou novamente, foi quando ele me veio com, que ele tinha
pensado uma solução que seria entrar com uns requerimentos pra
pressionar o Júlio. Uns requerimentos pedindo informações sobre
atuação do Júlio e das empresas que o Júlio representava junto a
Petrobras. Foi aí que veio essa ideia. Aí pediu algumas informações a
respeito dos negócios do Júlio, não sei o que, eu passei essas
informações.

Ministério Público Federal: Pra quê que ele pediu essas
informações?

Fernando Antônio Falcão Soares: Pra poder, eu acho que preparar
os requerimentos.

Ministério Público Federal: Tá.

Fernando Antônio Falcão Soares: Acredito que pra preparar esses
requerimentos.

Ministério Público Federal: Ele disse se era ele que ia fazer os
requerimentos? Se ia ser outro deputado?

Fernando Antônio Falcão Soares: Não, essa informação nunca me
foi passado.

Ministério Público Federal: E aí ele disse que ia fazer os
requerimentos, e o quê que o senhor disse pra ele? “Ah, é uma boa”,
ou, “eu vou falar com o Júlio”.



09/09/2020 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701599654612557437478738653231&evento=404… 78/157

Fernando Antônio Falcão Soares: Eu achei que era uma forma
interessante só que eu quis antes de levar adiante fazer mais uma
tentativa de voltar ao Júlio e dar uma pressão, dizendo a ele que a
coisa estava chegando a um limite, que eu estava perdendo o
controle, que eu não teria mais como ajudar ele, ou ele pagava ou a
coisa ia. Voltei ao Júlio, o Júlio mais uma vez veio com aquela
história.

Ministério Público Federal: O senhor chegou a falar dos
requerimentos pro Júlio quando o senhor voltou dessa vez a ele? Que
poderiam ser feitos requerimentos, ou o senhor não?

Fernando Antônio Falcão Soares: Eu acho que eu cheguei a
comentar com o Júlio, eu acho que eu cheguei. Eu não tenho certeza
absoluta, mas eu acredito que sim.

Ministério Público Federal: Tá.

Fernando Antônio Falcão Soares: Que eu falei a ele que o pessoal
estava muito insatisfeito, que essa coisa já vinha se postergando por
muito tempo, ele sempre vinha adiando, ganhando, e que não tinha
mais espaço, que eu precisava de uma resposta dele em uma semana.
Se ele não me desse uma resposta eu ia lavar as mãos e deixar que a
coisa caminhasse do jeito que as pessoas que estavam me cobrando
achassem melhor.

Ministério Público Federal: E aí? Passou uma semana.

Fernando Antônio Falcão Soares: Passou, eu liguei pro Júlio, ele
pediu um pouco mais tempo, que estava vendo quê que conseguia,
que a Mitsui estava ajudando ele também pressionando a Samsung,
mas eu disse, “Júlio, eu não tenho mais tempo”. E aí eu voltei pro
Deputado e disse a ele que podia seguir em frente, que não tinha mais
nenhuma posição.

(...)

Ministério Público Federal: Certo. E aí o Júlio procurou o senhor,
então? Como é que foi?

Fernando Antônio Falcão Soares: Me procurou falando dos
requerimentos, falando, eu disse, “oh Júlio, eu te falei que o pessoal
estava muito chateado, que eu estava sendo muito pressionado e que
eu não tinha mais o que fazer”. Aí ele, “não, eu quero resolver isso,
eu não posso ficar nessa situação, é muito ruim pra minha imagem,
muito ruim pra imagem da Mitsui, da Toyo, a gente precisava
resolver isso”.

Ministério Público Federal: Quando o Júlio procurou o senhor pra
falar dos requerimentos ele disse “os requerimentos são do Deputado
Eduardo Cunha”. Ele chegou a mostrar os requerimentos? O senhor
viu os requerimentos aquele tempo? O senhor recorda?

Fernando Antônio Falcão Soares: Não. Não cheguei a ver os
requerimentos não. Não lembro. Eu tenho quase certeza que eu não
vi. Tenho quase certeza que eu não vi esses requerimentos. Posso até
em algum momento o Júlio ter me mostrado esse requerimento, mas
eu nunca fiquei com cópia deles, então.
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Ministério Público Federal: Mas o Júlio associou por conta dessa
reunião o senhor relatou os requerimentos...

Fernando Antônio Falcão Soares: Sim.

Ministério Público Federal: ... Ao senhor e a dívida que ele tinha
com o senhor?

Fernando Antônio Falcão Soares: Exatamente. Exatamente. E
porque o Ministro Lobão, segundo ele, quando ele teve com o
Ministro Lobão, o Ministro Lobão disse a ele que ele deveria
procurar a mim porque ele tinha uma pendência comigo. Foi isso que
ele me relatou".

 

E efetivamente houve a apresentação dos Requerimentos
de nº.s 114/2011 e 115/2011, ambos datados de 07 de julho de 2011,
perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados, por intermédio da igualmente então Deputada Federal
Solange Almeida, com a finalidade de apurar irregularidades em
contratos da Petrobras celebrados com o grupo Mitsui, representado por
Julio Camargo. O primeiro requerimento teve por destinatário o
Tribunal de Contas da União, e o segundo destinou-se ao Ministério de
Minas e Energia. 

Há provas da apresentação de ambos os requerimentos
consistentes nos documentos em si e na ata da sessão da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. 

O Requerimento nº 114/2011- CFFC foi anexado às fls.
11/13, inq11, evento5. O Requerimento nº 115/2011 - CFFC foi anexado
às fls. 25/26, inq10, evento 5. Em ambos, consta do documento a data
de 07 de julho de 2011.

O Requerimento nº 114/2011 destinava-se a solicitar "ao
Tribunal de Contas da União informações sobre auditorias feitas aos
contratos do Grupo Mitsui com a Petrobrás ou qualquer das suas
subsidiárias no Brasil ou no Exterior." O documento foi assinado pela
Deputada Federal Solange Almeida e pelo Deputado Federal Sergio
Brito, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.
Importante consignar que o nome da Deputada está erroneamente
grafado como "Solande" Almeida. 

O Requerimento nº 115/2011 destinava-se a solicitar "ao
Ministro de Minas e Energia, Senhor Edison Lobão, informações e cópia
de todos os contratos, aditivos e respectivos processos licitatórios,
envolvendo o Grupo Mitsui e a Petrobrás e suas subsidiárias no Brasil
ou no Exterior." O documento foi assinado pela Deputada Federal
Solange Almeida e pelo Deputado Federal Sergio Brito, Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Importante consignar
que o nome da Deputada está erroneamente grafado como "Solande"
Almeida. 
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Os requerimentos foram aprovados pelo plenário da
Comissão, em reunião ordinária havida no dia 03 de agosto de 2011, e
deram origem aos pedidos de informações colacionados às fls. 14,
inq11, evento 5 e fls. 28, inq10, evento 5.  

A degravação da reunião realizada no dia 03/08/2011 foi
objeto do Relatório de Informação nº 02/2015 (fls. 44, anexo31, evento4
a fls. 17, anexo32, evento 4). Extrai-se do referido documento que
participaram da sessão plenária os Deputados Federais Fernando
Francischini, Sergio Brito, Ademir Camilo, Vanderlei Macris e Solange
Almeida. Consta da transcrição da reunião que os Deputados Sergio
Luís Lacerda Brito e Solange Almeida pronunciaram-se a respeito dos
requerimentos, descrevendo os seus conteúdos e requerendo a tomada
de providências (fls. 11/13, anexo32, evento 4). 

O Deputado Federal Sergio Luís Lacerda Brito foi ouvido
como testemunha no presente processo (evento 15, video8 a video10).
Em seu depoimento, confirmou que foi membro e Presidente da
Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados no ano
de 2011. Afirmou não ser recordar da Deputada Solange Almeida e que
ela não era membro da aludida Comissão. Em relação ao fato de haver
subscrito os requerimentos 114 e 115, o depoente declarou que os
requerimentos só podem ser realizados por quem é membro da
Comissão. Assim, como a Deputada Solange Almeida não era membro
da Comissão, coube a ele subscrevê-los, e ceder a Presidência ao Vice-
Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle. Declarou o
depoente que não conhecia as pessoas objeto dos requerimentos, mas
que, pelo conteúdo de tais documentos, pertinente ao tema da Comissão,
a praxe era subscrevê-los. Transcrevo os seguintes excertos de seu
depoimento:

"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?

Sergio Luís Lacerda Brito: A Deputada Solange, ela não era
membro da Comissão e, quando o chega o requerimento na
Comissão, só quem pode dar andamento a esse requerimento, só pode
entrar em pauta com assinatura do membro titular ou do membro
suplente. Como chegou o requerimento nas mãos do Presidente da
Comissão de uma denúncia, supostamente uma denúncia de fraude, a
obrigação da Comissão, 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.

Ministério Público Federal: O senhor se recorda, o senhor se
recorda como era e como é hoje a sistemática de encaminhamento
desses requerimentos? Se os requerimentos são encaminhados
fisicamente ou eletronicamente?

Sergio Luís Lacerda Brito: Eu tenho essa dúvida, se, na época, em
2011, já era eletronicamente. Hoje, com certeza é eletronicamente,
mas eu tenho dúvida, eu não me recordo disso.

Ministério Público Federal: Não se recorda se era eletronicamente?
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Sergio Luís Lacerda Brito: É.

Ministério Público Federal: O senhor, por acaso, sabe da atuação
parlamentar da Deputada Solange? Qual área de atuação dela? A
área geográfica de influência?

Sergio Luís Lacerda Brito: Não, senhor.

Ministério Público Federal: Sabe se ela tem alguma relação
particular com, particularmente notável com o Deputado Eduardo
Cunha?

Sergio Luís Lacerda Brito: Não, senhor.

Ministério Público Federal: O senhor tem alguma relação particular,
particularmente notável com o Deputado Eduardo Cunha?

Sergio Luís Lacerda Brito: Não, não, não.

Ministério Público Federal: O senhor conhece Júlio Camargo?

Sergio Luís Lacerda Brito: Nunca ouvi falar.

Ministério Público Federal: Conhece o grupo Mitsui?

Sergio Luís Lacerda Brito: Nunca ouvi falar.

Ministério Público Federal: Sabe de qual era o mérito dos
requerimentos? Ou seja, o que os requerimentos realmente visavam?

Sergio Luís Lacerda Brito: Sim. A partir do momento que o
requerimento chega nas minhas mãos, como ele foi tratado, esse
requerimento foi tratado do mesmo, do mesmo jeito que foi tratado os
outros oitenta requerimentos que têm na Comissão ou mais, então,
com a mesma importância. Então, a partir do momento que eu li o
requerimento, que vi que era uma denúncia, eu, como Presidente de
uma Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, eu não pude
arquivar esse requerimento.

Ministério Público Federal: E qual a praxe em relação aos
requerimentos vindos externamente da Comissão? Ou seja, vindo de
Deputados que não são da Comissão? O Presidente o subscreve?

Sergio Luís Lacerda Brito: O Presidente subscreve ou qualquer
membro titular ou suplente.

Ministério Público Federal: Ou qualquer membro. Nesse caso
específico, o senhor subscreveu os requerimentos?

Sergio Luís Lacerda Brito: Subscrevi os requerimentos,
exclusivamente, pra dar andamento.

Ministério Público Federal: Pra dar andamento.

Sergio Luís Lacerda Brito: Porque chegou nas minhas mãos
primeiro, a Secretaria da Comissão perguntou “Oh, Deputado, tem
que por em pauta e precisam de assinatura”, eu, simplesmente,
assinei pra dar seguimento ao requerimento.
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Ministério Público Federal: E o senhor passou a presidência da
Comissão pra outro Deputado?

Sergio Luís Lacerda Brito: Que é regimental.

Ministério Público Federal: Regimentalmente?

Sergio Luís Lacerda Brito: Tem que passar. Ao vice-presidente.

Ministério Público Federal: Ao vice-presidente. Então, sobre o
mérito do requerimento, o senhor se recorda o quê que visava o
requerimento? Qual era o objetivo?

Sergio Luís Lacerda Brito: Eu recordei a partir do momento que
esses requerimentos foram citados em jornais e eu fui atrás da
Comissão pra saber que requerimento era esse.

(...)

Defesa: Bem, o senhor disse que não tinha nenhuma relação com a
senhora Solange Almeida. Bom, requerimentos de não membros
poderão ser apresentados desde que fossem ratificados, o senhor
acabou de afirmar.

Sergio Luís Lacerda Brito: Isso.

Defesa: E o senhor disse que era praxe o Presidente assinar, não era
isso?

Sergio Luís Lacerda Brito: Não, praxe, o Presidente assinar ou
qualquer membro titular...

Defesa: Qualquer membro.

Sergio Luís Lacerda Brito: Ou membro ou qualquer outro suplente.

Defesa: Mas o Presidente era praxe também?

Sergio Luís Lacerda Brito: Sim, pode ser, porque eu sou responsável
por todos os requerimentos, como assinei outros.

Defesa: E o Presidente não poderia presidir a sessão quando ele
estava...

Sergio Luís Lacerda Brito: Ah, isso é.

Defesa: E o senhor defendia todos os requerimentos que o senhor
ratificava?

Sergio Luís Lacerda Brito: Sim.

Defesa: Mesmo quando o senhor não concordava com o
requerimento?

Sergio Luís Lacerda Brito: Sim, um requerimento que venha de
denúncia, um Presidente de Comissão de Fiscalização não pode
deixar de ser apreciado. Então, todos os requerimentos, inclusive
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esses dois requerimentos mais os outros oitenta requerimentos de
membros ou não membros, de suplentes, tem que ter a chancelaria da
presidência".

 

Solange Pereira de Almeida foi ouvida pela Polícia Federal
no dia 18 de março de 2015 (fls. 216/218, ação penal física). Na ocasião,
afirmou que realizou ela própria os requerimentos, negando que
Eduardo Cunha tivesse lhe solicitado que os formulasse. Apesar disso,
indagada a respeito do teor dos requerimentos, da sua origem e do seu
desdobramento, forneceu apenas respostas evasivas, afirmando não se
recordar de detalhes. Indagada especificamente a respeito de Julio
Camargo, associou-o, de forma equivocada, à empresa Camargo Corrêa.
Destaco os seguintes trechos:

"Que não se lembra de onde extraiu a motivação para formular o
requerimento relativo à Petrobras; que o tema desse requerimento
não se inseria em suas pautas de atuação parlamentar (...); que não
se lembra do teor desse requerimento, havendo apenas visto em
jornais; (...) que não conhece o Grupo Mitsui nem sabe nada a seu
respeito, lembrando apenas que tinha algo a ver com sondas; que não
se lembra se houve resposta ao requerimento relativo à Petrobras
nem tampouco se houve desdobramentos; que o requerimento pode
ter sido inspirado em alguma matéria jornalística ou talvez em algum
relatório do TCU, mas não se recorda ao certo; que o nome Julio
Camargo não lhe lembra nada, aventando possível relação com
Camargo Correia". 

Posteriormente, foi ela ouvida novamente perante a
autoridade policial, em 02 de junho de 2015, com a ressalva das
garantias constitucionais aplicáveis, reiterando na íntegra o seu
depoimento de 18/03/2015. Afirmou que não se recordava de nada a
respeito dos requerimentos relativos à Mitsui e à Petrobras. E que os
servidores André e Ivonete, de seu gabinete, possuíam o seu log e a
senha de acesso (fls. 364/365, da ação penal física).

Ouvida em Juízo, a acusada Solange Pereira de Almeida
optou por se  utilizar do seu direito de se manter em silêncio (evento
316, video7).  

Eduardo Cosentino da Cunha, ouvido em Juízo, alegou que
não foi o responsável pela elaboração dos requerimentos, sendo possível
que assessores que, com o seu aval, dispunham de seu login e senha,
tenham auxiliado a Deputada Solange de Almeida na elaboração das
minutas (evento 326, termo1). 

Não obstante a negativa do acusado, as provas constantes
dos presentes autos indicam que Eduardo Cosentino da Cunha teve sim
envolvimento na formulação de ambos os requerimentos. 

Cabe a análise das provas.  
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À época em que a presente ação penal ainda tramitava
perante o Supremo Tribunal Federal, sob o n.º 982, foi formulado
pedido, pela Procuradoria-Geral da República, gerando a Ação Cautelar
3865, instrumental àquela Ação Penal, de emissão de ordem ao Diretor-
Geral da Câmara dos Deputados, para o fornecimento de dados
referentes aos Requerimentos 114/2011 e 115/2011 e informações
correlatas.

Instruiu o aludido pedido cautelar da Procuradoria-Geral
da República a Informação 126/2015 da Secretaria de Pesquisa e
Análise da Procuradoria-Geral da República - SPEA/PGR (fls. 37/51,
apenso físico III da ação penal 5053013-30.2017.404.7000). Nela,
consta a informação de que em ambos os requerimentos consta, no
campo "autor", o nome "Dep. Eduardo Cunha". Vejamos: 

"O detalhe importante é que em ambos os arquivos do tipo .pdf,
referentes aos requerimentos nºs 114 e 115/2011 apresentados pela
então Deputada Federal Solange Almeida (PMDB/RJ) e
armazenados no sítio da Câmara dos Deputados, aparece no campo
'autor' o nome 'Dep. Eduardo Cunha'".

Verifica-se, ainda, da referida Informação que "em ambos
os arquivos consta a data 10/08/2011, indicando que estes foram
convertidos para arquivos do tipo .pdf nesta data. Para garantir a
integridade dos arquivos .pdf obtidos no sítio da Câmara dos
Deputados no dia 28/04/2015, às 12:00 hs, foi utilizado o cálculo de
hash com método MD5-SUM".

Prossegue a Informação 126/2015 - SPEA/PGR com os
seguintes dizeres:   

"Por fim, a título de exemplo, pesquisamos no sítio da
Câmara dos Deputados outros dois requerimentos apresentados pela
Deputada Federal Solange Almeida em datas próximas à apresentação
dos requerimentos envolvendo o Grupo Mitsui e Júlio Camargo e,
diferente destes, naqueles não aparece o nome do Deputado Federal
Eduardo Cunha como autor dos documentos". Consta como autor dos
documentos pesquisados pelo MPF a sigla "P_6394" (fls. 49/51, apenso
físico III da ação penal 5053013-30.2017.404.7000), indicando se tratar
de um servidor da Casa, conforme será melhor explicado adiante. 

Instruiu, ainda, a Ação Cautelar 3865, a Informação
141/2015 da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da
República - SPEA/PGR (fls. 4/11, apenso físico II da ação penal
5053013-30.2017.404.7000).

Consta da referida Informação 141/2015 que foram
apresentados 32 requerimentos pela Deputada Federal Solange Almeida
ao longo de seus dois mandatos, que perduraram de 2007 a 2011 (no
último ano, como suplente), e que somente nos Requerimentos 114/2011
e 115/2011 consta como autor dos documentos o "Dep. Eduardo
Cunha". Em todos os demais requerimentos ou não aparece o autor ou
em dois deles aparece como autor a já mencionada sigla "P_6394". 
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Apesar de a Defesa de Eduardo Cunha fazer menção, nas
alegações finais, a uma proposta de Emenda à Constituição em que
supostamente consta como autor o Dep. Eduardo Cunha (fls. 208/311,
evento 394), o fato é que a Informação 141/2015 trata apenas de
requerimentos, não de outras proposições. E, a rigor, tal fato
demonstra que a utilização do nome da acusada pode ter sido ainda mais
amplo do que o estrito objeto desta ação penal. 

Destaco, a seguir, os principais trechos da Informação
141/2015 - SPEA/PGR, os quais demonstram que os requerimentos 114
e 115 de 2011 destoam - material e formalmente - dos requerimentos
que usualmente foram apresentados pela Deputada Solange de Almeida,
e por outro lado, assemelham-se, pontualmente, aos modelos de
requerimentos apresentados pelo Deputado Eduardo Cunha:

"A maioria dos requerimentos apresentados por Solange Almeida
refere-se a temas ligados à área da saúde, o que pode ser explicado
pelo fato da parlamentar ser médica veterinária.

(...)

Dos 32 (trinta e dois) requerimentos analisados, apenas 3 (três) não
tiveram por objeto a convocação de audiências públicas, convite para
comparecimento de autoridades para debates e esclarecimentos e
solicitação de tramitação conjunta e retirada de pauta:

- Req. 5383/2009, que visava à criação de Frente Parlamentar de
Defesa dos Hospitais Universitários e de Ensino;

- Req. 114 e 115/2011, alusivos ao Grupo Mitsui e a Petrobras,
citados no sitens '28' e '29' da tabela apresentada.

Os requerimentos referentes ao Grupo Mitsui e a Petrobras
apresentam, portanto, em seu conteúdo e escopo, desvio do padrão de
objeto dos requerimentos usualmente apresentados pela Deputada
Solange Almeida em toda a sua trajetória no Congresso Nacional,
considerando que jamais apresentou requerimentos solicitando a
órgãos públicos informações ou de cópias de documentos. Pelo que
se percebe da análise das ementas dos requerimentos de Solange
Almeida, seu perfil de atuação nessa esfera de atuação é no sentido
de fomentar debates e audiências públicas e não apurar possíveis
irregularidades. 

Já o Deputado Federal Eduardo Cunha valeu-se de requerimentos
para solicitar informações e cópia de documentos a órgãos públicos
em número considerável, como mostram os documentos apresentados
no anexo 2. 

(...)

Além do aspecto temático, também chamou a atenção as diferenças
quanto ao aspecto formal dos requerimentos apresentados por
Solange Almeida e Eduardo Cunha.

Os requerimentos alusivos ao Grupo Mitsui e Petrobras apresentam,
no aspecto formal, ao menos duas vertentes de desvio do padrão dos
requerimentos apresentados por Solange Almeida em sua trajetória
como congressista.
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A primeira observação é que além dos requerimentos nºs 114 e
115/2011 referentes ao Grupo Mitsui e Petrobras, a parlamentar
empregou em apenas 4 (quatro) outros requerimentos (nºs 105/2007,
451/2009, 453/2009 e 12/2011) a palavra "justificação" para intitular
o segmento do texto que fundamenta o requerimento, enquanto em
todos os demais requerimentos ou não houve estrutura de títuloou
utilizou a palavra "justificativa".

A segunda importante observação é que antes de 2011, a Deputada
Solange Almeida nunca concluiu seus requerimentos com o pedido de
"apoio dos nobres Pares para aprovação deste requerimento", o que
passou a ser frequente após a apresentação dos requerimentos
alusivos ao Grupo Mitsui e a Petrobras, citados nos itens '28' e '29'
da tabela 3.

Já em diversos requerimentos apresentados pelo Deputado Eduardo
Cunha foram encontradas essas duas características formais. Em
vários requerimentos por ele formulados entre os anos de 2008 e
2013 foram utilizados o segmento de fundamentação intitulado como
'justificação' e em pelo menos 05 (cinco) requerimentos de sua
autoria apresentados nos anos de 2011 e 2012, os quais seguem no
anexo 3, trazem, na conclusão, o pedido de apoio de seus pares." 

Em síntese, extrai-se do conteúdo das Informações
126/2015 e 141/2015, da Secretaria de Pesquisa e Análise da
Procuradoria-Geral da República - SPEA/PGR, que nos requerimentos
114 e 115, ambos de 2011, consta, nos metadados dos arquivos, como
autor o nome "Dep Eduardo Cunha", e que os seus conteúdos formal e
material assemelham-se a outros requerimentos  elaborados por Eduardo
Cunha, e dissociam-se, formal e materialmente, de outros requerimentos
formulados por Solange de Almeida. 

Pois bem. O pedido formulado pela Procuradoria-Geral da
República,  acima mencionado, instruído pelas Informações 126/2015 e
141/2015, e que gerou a Ação Cautelar 3865, de emissão de ordem ao
Diretor-Geral da Câmara dos Deputados para o fornecimento de dados
referentes aos Requerimentos 114/2011 e 115/2011, foi deferido pelo
Exmo. Ministro Teori Zavascki, em decisão proferida na data de 04 de
maio de 2015 (cópia da decisão constante das fls. 64/66, apenso
físico III da ação penal 5053013-30.2017.404.7000).  

Após o cumprimento da referida decisão, no próprio dia 04
de maio de 2015, foram prestadas informações por meio dos Ofícios
59/2015-DG, 62/2015-DG e 63/2015-DG (fls. 74/91 do apenso físico III
desta ação penal). 

Cópia dos ofícios foi anexada às fls. 14/31, anexo12,
evento 4. 

As informações foram prestadas pelo Diretor do Centro de
Informática, Paulo Henrique Alves Araújo, e pelo Diretor-Geral da
Câmara dos Deputados, Sergio Sampaio Contreiras de Almeida, e foram
extraídas dos sistemas próprios da Câmara dos Deputados: o Sistema de
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Informações Legislativas - SILEG, o Sistema Autenticador de
Proposições e o serviço de administração de usuários da RedeCâmara
(Active Directory). Adiante, tais sistemas serão mais bem explicados. 

Extraio as seguintes principais conclusões dos referidos
ofícios:

- conforme informações do Sistema Autenticador de
Proposições, o requerimento 114/2011 foi inserido em 07/07/2011, às
14h36min30seg, e o requerimento 115/2011 foi inserido em 07/07/2011,
às 14h37min20seg;

- os documentos foram recebidos no sistema SILEG em
11/07/2011; 

- todos os documentos WORD apresentados na referida
data, 11/07/2011, foram convertidos para o formato PDF em
10/08/2011. Essa rotina altera a data de criação do documento,
substituindo pela data da conversão do documento;

- recuperados os registros de atividades (logs) do sistema
Autenticador e do sistema SILEG, verificou-se que não constam
registros de alterações realizadas nos arquivos em formato Word em
nenhum dos sistemas;

- a verificação de integridade dos documentos no sistema
SILEG indicou que os requerimentos 114 e 115/2011 apresentam o
mesmo código gerado no momento da inclusão dos documentos no
sistema Autenticador, indicando que os documentos permanecem sem
alteração de conteúdo e de metadados desde a inclusão no sistema
autenticador até a presente data;

- após análise do log completo de acessos da conta, foram
identificados registros que atestam que o usuário Eduardo Cosentino da
Cunha (Deputado Federal) esteve logado no Sistema Active Directory
da Câmara dos Deputados no dia 07/07/2011, entre 11h58 e 12h19min,
período que compreende os supostos horários de criação dos
documentos (12:02 e 12:05 - evento 04 - ANEXO 12 - fls. 21/22 e 30). 

- igualmente, foram identificados registros que atestam que
a usuária Solange Almeida (Deputada Federal) estava logada no Sistema
Active Directory da Câmara dos Deputados no dia 07/07/2011, entre
11h42min e 12h47min, período que compreende os supostos horários de
criação dos documentos (12:02 e 12:05 - evento 4 - ANEXO12 - fl. 30). 

Em resumo, infere-se das informações prestadas que os
documentos não foram alterados, em termos de conteúdo e de
metadados, desde a sua inclusão no sistema Autenticador, e que tanto
Eduardo Cunha quanto Solange Almeida estavam logados no sistema da
Câmara dos Deputados nos horários de criação dos documentos. 
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Luís Antônio de Souza da Eira, diretor do Centro de
Informática, antigo CENIN, da Câmara dos Deputados, entre 2002 a
2006 e 2013 a 2015, foi ouvido extrajudicialmente e, posteriormente, em
Juízo, na qualidade de testemunha arrolada pela Acusação (evento 15,
video12 a video14).  

Esclareceu a testemunha os significados dos sistemas
utilizados no processo legislativo. Por exemplo, afirmou que o SILEG -
Sistema de Informações Legislativas é responsável pela tramitação das
proposições legislativas, desde a apresentação até o seu destino final:
aprovação, encaminhamento ao Senado Federal, arquivamento. E que o
Sistema Autenticador de Proposições é responsável pela captura da
proposição legislativa inicial, conferindo-lhe uma autenticação por meio
da assinatura do parlamentar. Segundo o depoente, a proposição
somente se torna visível a terceiros após ser checada por um servidor da
Câmara. Transcrevo trechos pertinentes:

"Ministério Público Federal: Explica pra gente, por gentileza, no
ordinário como é que funciona? O parlamentar entra no seu
computador e faz o quê?

Luís Antônio de Souza da Eira: Bom, o parlamentar ele pode
preparar a proposição onde ele quiser, da forma que ele quiser, seja
esse sistema, seja em papel, a faculdade, o direito de iniciativa
parlamentar dele sempre será preservado. Então o Sistema
Autenticador, ele foi feito para dar essa autenticidade de forma a
facilitar o processo legislativo. A Câmara utiliza como padrão de
edição de textos dentro do ambiente da Câmara dos Deputados o
aplicativo Microsoft Word, que é bastante popular, bastante
conhecido. Então o Sistema Autenticador, ele tá preparado para
receber essas proposições no formato do Microsoft Word e adentrar
isso no SILEG para então dar tramitação. O parlamentar pode
apresentar em papel, num papel qualquer e ele pode ter feito, pode
ter elaborado essa proposição, qualquer proposição em qualquer
lugar. Quando ele carrega no SILEG, no autenticador, perdão, ele
então carrega um arquivo Word que ele pode ter feito nas
dependências da Câmara ou em qualquer outro lugar, ou ele pode
chegar à Comissão ou à Secretaria Geral da Mesa e apresentar
aquilo no papel. Então esse documento vai ser escaneado e subido ao
SILEG na forma de PDF, que é o outro padrão que nós utilizamos na
Câmara para apresentação.

Ministério Público Federal: Perfeito, deixa eu ver se eu entendi
então. Ordinariamente, ele pode fazer o upload de um arquivo Word
ou ele pode entregar um documento impresso pra ser escaneado em
PDF e inserir no Sistema Autenticador.

Luís Antônio de Souza da Eira: Exatamente.

(...)

Luís Antônio de Souza da Eira: Então as datas não são coincidentes,
muitas vezes, tá? Tem todas essas questões, o documento entra,
depois ele é autenticado formalmente, vamos dizer assim, por um
servidor e passa a constar do SILEG e isso pode demorar dias
inclusive, e depois é convertido em PDF.
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Ministério Público Federal: Então pode demorar dias tanto a
entrega quanto a conversão, correto?

Luís Antônio de Souza da Eira: Pode, pode, pode sim.

(...)

Ministério Público Federal: Nessa conversão do arquivo de Word
pra PDF, os metadados são transferidos?

Luís Antônio de Souza da Eira: Sim, isso é comum, é padrão, é
técnico. Quando se faz um documento Word, se cria juntamente com
esse documento um arquivo de metadados, que são arquivos relativos
a informações de autoria, de data de criação, de data de modificação,
essas coisas todas, isso, o título do documento, isso tudo fica num
arquivinho que nós chamamos de metadados, que não é visível a não
ser que seja solicitada a informação das propriedades do documento.
No processo de transformação de um arquivo Word para um arquivo
PDF, esses metadados são carregados, são transferidos do Word pro
PDF. Nem todos, por que nem todos? Eu explico. O documento PDF
é um outro documento, na forma conceitual de documento, é um outro
documento, ele tem o mesmo teor, mas é um outro documento. Então,
por exemplo, a data da criação deste novo documento passa a ser a
data da transformação e criação do documento PDF, então no
documento PDF, ao se observar as propriedades, vai se ver isso, a
data da criação não é a mesma data da criação do documento Word
porque se criou um outro documento, assim conceitualmente
conforme a definição do Arquivo Nacional e as regras internacionais
de definição do que seja um documento.

Ministério Público Federal: As informações do autor são
transferidas?

Luís Antônio de Souza da Eira: As informações do autor são
transferidas".

Luís Antônio de Souza da Eira esclareceu, ainda, o que
seria o Sistema Active Directory da Câmara dos Deputados,
responsável, segundo ele, pela habilitação dos servidores e dos
Deputados para entrar e realizar as operações dentro do ambiente da
Câmara dos Deputados. Segundo o depoente, os servidores da casa
legislativa são identificados pela sigla "P_matrícula", no caso dele, por
exemplo, "P_5076". Já os Deputados Federais são identificados pela
sigla "Dep_Nome Parlamentar". Transcrevo o seguinte trecho
pertinente:

"Ministério Público Federal: Quando o senhor loga no sistema, o...

Luís Antônio de Souza da Eira: Todas essas características que
estão no AD são identificadas, então eu coloco minha matrícula e
minha senha, então ele sabe que sou eu que está, isso obedece a
regulamentos internacionais, não é uma criação da Câmara dos
Deputados. No caso da Câmara, inclusive, nós temos normas, existe
um ato da mesa que regula toda esta ambientação de informática na
Câmara, então todas as pessoas que, antes de serem cadastradas no
AD da Câmara, assinam um termo tendo conhecimento dessas
questões como um todo, tá? E o nome? No caso específico dos
parlamentares, nós temos, a matrícula então já não é P de ponto, é D
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de Deputado, underline e a matrícula do Deputado, e o nome nós
padronizamos o nome parlamentar, então é D maiúsculo, Dep de
Deputado, ponto, com D maiúsculo, um espaço e o nome parlamentar
que cada Deputado escolhe quando toma posse na Câmara dos
Deputados, então este é o padrão que nós utilizamos. É importante
dizer o seguinte, nesses ambientes corporativos, quando a pessoa
então se loga e produz um texto dentro do ambiente corporativo, todo
ambiente corporativo é assim, o campo autor, ele é automaticamente
preenchido por essas informações. Então dependendo da versão do
Word que a pessoa esteja, vai estar o campo da matrícula ou vai estar
o nome, isso é assim. Também o campo título, ele utiliza aquelas
primeiras palavrinhas que a gente começa a digitar, ele já preenche
automaticamente no campo título, então são, a data e a hora da
criação do documento também são automaticamente preenchidas.

Ministério Público Federal: Vamos ver se eu entendi então, sendo um
Deputado, ordinariamente minha identificação no sistema de
diretório vai ser Dep Bruno Calabrich?

Luís Antônio de Souza da Eira: Dep, ponto, espaço, e assim, sempre
com o D do Dep e as iniciais do seu nome parlamentar em maiúsculo,
e as demais letras em minúsculo.

Ministério Público Federal: Perfeito. E, me corrija se eu estiver
errado, então entrando no sistema Active Directory, diretório, eu
produzo um arquivo no meu computador, um arquivo do Word,
ordinariamente o que vai aparecer no metadado daquele arquivo vai
ser essa identificação, Dep Bruno Calabrich?

Luís Antônio de Souza da Eira: É, só pra deixar bem claro, seu
Procurador, o Active Directory é um serviço, é um sistema de
informática, quer dizer, o cliente, o usuário, ele não acessa
diretamente o Active Directory, ele, quando ele tem a prerrogativa de
ser inserido no ambiente tecnológico da Câmara, ele vai preencher
um formulário e a equipe de informática vai preencher os campos do
Active Directory, e aí a partir disso ele tem habilitação para entrar e
realizar as operações dentro do ambiente da Câmara dos
Deputados".

Depreende-se, portanto, que nos casos de documentos de
autoria do Deputado Federal Eduardo Cunha, constaria como
identificação a sigla "Dep_Eduardo Cunha", justamente a expressão
constante no campo autor dos requerimentos 114 e 115 de 2011. Veja-se
que, como bem afirmou Luíz Antônio de Souza da Eira, o campo autor é
automaticamente preenchido a partir do login no sistema, assim como a
data e a hora da criação do documento, não sendo passíveis de
alteração. 

Inclusive, no seguinte excerto do seu depoimento, Luís
Antônio de Souza da Eira expressamente afirma que não houve qualquer
fraude ou alteração nos dois requerimentos:

"Ministério Público Federal: Ok, o senhor tá chegando ao cerne da
minha pergunta no que diz respeito a esses dois requerimentos, do
que importa ao seu depoimento. O senhor mencionou que foi feita
uma auditoria nesses dois requerimentos, 114 e 115 CFCC. A minha
pergunta é, foi constatada alguma fraude ou alteração nos arquivos?
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Luís Antônio de Souza da Eira: Não, inclusive isso tá explícito nesse
relatório de auditoria, não há qualquer modificação e os logs dos
sistemas apontariam qualquer, qualquer modificação, qualquer uma.
O que comprova tecnicamente...

Ministério Público Federal: Se alguém alterasse, isso seria...

Luís Antônio de Souza da Eira: Se alguém alterasse isso seria
registrado nos logs do sistema de informática. O que comprova que
aqueles requerimentos que estavam lá no ano passado nessa época,
em abril de 2015, eram exatamente, integramente os mesmos, os
mesmos requerimentos que subiram no Sistema Autenticador em
julho de 2011, eram os mesmos documentos, e que foram convertidos
pra PDF e inseridos pra visualização pelo público em geral no site
da Câmara desde agosto de 2011, eram os mesmos documentos, não
há qualquer alteração nesses documentos. Então esses documentos
estão íntegros, se o senhor me permite, naquele depoimento que eu fui
intimado na PGR, uma pergunta me foi feita nesse sentido, se esses
documentos poderiam ser auditáveis, esse tipo de coisa, eu falei que
sim, o ambiente da Câmara é um ambiente corporativo, nós
guardamos...

Luís Antônio de Souza da Eira: ...Falei que sim, o ambiente da
Câmara é um ambiente corporativo, nós guardamos logs dessas
informações como um todo.

Ministério Público Federal: E não foi constatado nenhuma fraude...

Luís Antônio de Souza da Eira: Não, a auditoria atesta
explicitamente que não há nenhuma alteração nos requerimentos".

Importante destacar que Luís Antônio de Souza da Eira
acabou sendo exonerado, por ordem do então Presidente da Câmara dos
Deputados, Eduardo Cunha, segundo ele, sob a suposta alegação de que
teria havido vazamento à imprensa de dados a respeito dos dois
requerimentos. Na versão de Luís Antônio de Souza da Eira, os dados
supostamente vazados tratavam-se, na realidade, de dados disponíveis
desde 2011 a qualquer cidadão na página da Câmara dos Deputados na
internet. Vejamos:

"Ministério Público Federal: Como um cidadão qualquer.

Luís Antônio de Souza da Eira: Como um cidadão qualquer.
Entramos, acessamos, verificamos e aí entramos nas propriedades e
aí sim vimos que nesses dois requerimentos havia a citação do nome
do Deputado Eduardo Cunha nas propriedades desses dois
requerimentos.

Ministério Público Federal: Requerimentos em que formato?

Luís Antônio de Souza da Eira: PDF.

Ministério Público Federal: PDF, já convertidos?

Luís Antônio de Souza da Eira: PDF, todo, sempre na internet será
PDF. Bom, e aí eu falei “mas Sérgio, esses documentos estão na
internet, o vazamento de documento que tá na internet desde 2011”,
aí ele falou “pois é Luís, eu acho que o Presidente deve ter se
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equivocado” e tal, “se são documentos públicos” e tal, “eu vou
conversar com ele depois”. Bom, e foi assim, nessa, aí ele me
explicou que o Presidente, o então Presidente tinha solicitado então a
minha exoneração em função desta visita desse jornalista que dizia
que ia divulgado no dia seguinte, como de fato saiu uma matéria no
jornal à respeito disso, e que ele não admitia, não admitiria
vazamento de hipótese alguma, que o pessoal da informática teria
vazado esses documentos que eu mostrei pro Sérgio que estava na
internet, e que, até ele, o Sérgio me falou “olha, ele até falou que ele
não desconfia diretamente da sua pessoa, mas que isso precisa servir
de exemplo, que as pessoas na Câmara não podem, em hipótese
alguma, permitir qualquer tipo de vazamento de informação”, e por
isso então eu deveria ser exonerado. Foi assim que aconteceu a
circunstância da minha comunicação de exoneração".

A Defesa de Eduardo Cunha forneceu outra explicação
para a exoneração de Luís Antônio de Souza Eira, baseada no fato de
que os servidores não cumpriam jornada regular de traballho e que isso
era aceito pelo então Diretor, que se negou a ceder um funcionário a
pedido do Deputado Federal Marcelo de Aro Ferreira. A despeito da
controvérsia, trata-se, evidentemente, de questão paralela ao cerne do
presente caso penal.   

As evidências são, portanto, convergentes no sentido de
que Eduardo Cunha teria sido o autor dos requerimentos, eis que consta
nos documentos o nome "Dep Eduardo Cunha", acessível mediante
senha pessoal, como sendo o seu autor, os requerimentos assemelham-se
em conteúdo e forma a outros apresentados pelo então Deputado
Federal, e a acusada Solange de Almeida somente forneceu respostas
evasivas quando indagada a respeito da origem, fundamento e pessoas
objeto dos requerimentos.   

Por outro lado, a autenticação dos requerimentos, ou seja,
a inclusão no Sistema Autenticador, ocorreu por meio do Gabinete da
Deputada Solange Almeida, conforme se extrai do depoimento de Luís
Antônio de Souza da Eira, justamente porque o objetivo era ocultar o
verdadeiro autor dos requerimentos. 

A Defesa de Solange Pereira de Almeida tenta justificar a
origem dos requerimentos afirmando que a acusada havia tomado
conhecimento "por especulações", e não necessariamente pela
mídia, das irregularidades havidas nos contratos do Grupo Mitsui com a
Petrobras. 

A alegação, não subsiste, entretanto, eis que a própria
acusada mencionou, em seu depoimento extrajudicial, que
provavelmente tomou conhecimento dos fatos por "jornais" ou por
"matéria jornalística", conforme acima exposto.   

Ocorre que o MPF analisou a divulgação de notícias em
fontes abertas na época, especificamente nos acervos de expressivos
veículos de comunicação, e constatou tão-somente divulgações sobre a
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existência dos requerimentos em questão e de seus desdobramentos
(Relatório de Pesquisa 510/2015 - fls. 26 a 30, anexo30, evento 4; fls. 4,
anexo31, evento 4). 

No mesmo sentido, Julio Gerin de Almeida Camargo, em
seu depoimento judicial, afirmou que em julho de 2011 o nome dele não
era mencionado na imprensa como lobista ou envolvido em algum
esquema de improbidade. Que a exposição do nome dele somente veio a
público a partir da Operação Lava Jato, em 2014. Extrai-se do
depoimento judicial de Julio Camargo o seguinte trecho pertinente:

"Ministério Público Federal: Só uma questão, nessa época, o senhor
mencionou julho de 2011, o nome do senhor já era mencionado na
imprensa como um lobista, como envolvido em algum esquema de
improbidade?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Nunca.

Ministério Público Federal: Quando o nome do senhor surge na
imprensa?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Surge em uma publicação quando
começa a operação Lava Jato, existe uma capa da Veja onde foi
anotado alguns dados da agenda do diretor Paulo Roberto e que tem
uma anotação mais ou menos assim, empresa, representante, valor e
quando pagará. E meu nome consta, no caso me promoveram como
presidente da Toyo e dizendo que eu iria contribuir com tanto. Isso
nada mais nada menos era uma conversa que o doutor Paulo Roberto
teve comigo sobre o senador, candidato na época, Lindbergh Farias,
o qual o diretor Paulo Roberto estava fazendo um plano na área de
energia onde ele era candidato a governador do Rio de Janeiro,
estava fazendo e convidou um grupo para que pudesse assessorar
nesse plano de energia que ele estava fazendo.

Ministério Público Federal: Ou seja, antes de 2014 o nome do
senhor nunca foi vinculado de maneira desabonadora na mídia?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Que eu tivesse conhecimento,
nunca".

A justificativa apresentada pela acusada Solange de
Almeida para a origem dos requerimentos não condiz, portanto, com a
realidade dos fatos. 

Assim, conquanto conste dos requerimentos a assinatura
de Solange Almeida, e tenha ela afirmado em depoimento extrajudicial
ter sido a responsável por eles, os fatos indicam que teria sido a acusada
municiada de tais informações pelo acusado Eduardo Cunha, agindo sob
o seu comando e consoante seus interesses.

Vai ao encontro desse corolário o relato do colaborador
Julio Gerin de Almeida Camargo a respeito de reunião havida com
Eduardo Cunha, adiante melhor detalhada, no qual ele reforça a tese de
que os requerimentos teriam sido elaborados sob a orientação de
Eduardo Cunha:
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"Ministério Público Federal: Certo. O senhor chegou pergunta para
o senhor Eduardo Cunha, o quê que aconteceria com os
requerimentos? Houve algum caso...

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Perguntei....

Ministério Público Federal: Foi tratado o tema dos requerimentos?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Perguntei, acabada a, acabada a
reunião, acabada a nossa composição. Eu disse, “Eduardo, que eu
tenho uma preocupação, que é por isso que eu estou aqui, foi feito
esse requerimento é, foi feito esse requerimento que envolve o nome
da Mitsui e envolve o meu nome também”. E, ele disse, “olha, não se
preocupe Júlio, isso aí nós vamos acelerar, fazer isso rapidamente e
vamos arquivar isso rapidamente também”.

Ministério Público Federal: Certo.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Onde para mim me deu
exatamente a, a confirmação de que a pessoa que fala que vai
resolver, não foi ela que assinou a requisição, está bem claro o
seguinte, quem tinha o poder de decisão, não era a Deputada Solange
e sim o Deputado Eduardo Cunha".

Ainda, em trecho de seu depoimento que será melhor
explorado nos parágrafos vindouros, Julio Camargo afirmou que ao se
encontrar com o então Ministro Edison Lobão e mencionar os
requerimentos protocolados pela Deputada Federal Solange Almeida, de
pronto Edison Lobão teria lhe dito que isso se tratava de "coisa" do
Eduardo Cunha. Julio Camargo afirmou que o Ministro Edison Lobão
fez esta ligação imediata entre o requerimento assinado pela Deputada
Solange Almeida e Eduardo Cunha, sem que ele tenha feito qualquer
menção ao nome de Eduardo Cunha. 

Outro elemento indicativo de que a finalidade dos
requerimentos não era propriamente fiscalizatória consiste na ausência
completa de providências por parte da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados a respeito do resultado
dos requerimentos apresentados, o que reforça o fato de que o objetivo
era tão-somente pressionar Julio Camargo para que retomasse o
pagamento das propinas, e não verdadeiramente fiscalizar eventuais
irregularidades. 

 O Requerimento nº 114/2011 foi arquivado em 21 de
março de 2012 (fl. 32,inq11, evento 5) e o Requerimento nº 115/2011 foi
arquivado em 05 de março de 2013 (evento 5, inq11, fl. 29). 

É fato que a acusada Solange Almeida não era mais
Deputada Federal quando sobreveio à Câmara dos Deputados o
resultado dos requerimentos, conforme apontou as Defesas. Teria
ela permanecido como Deputada Federal, suplente, entre 02/03/2011 e
08/11/2011, quando Leonardo Picciani reassumiu o seu mandato,
conforme histórico parlamentar anexado à fl. 81, apenso físico II, da
ação penal.
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Não obstante isso, o fato é que, não sendo a finalidade
fiscalizatória, o objetivo escuso pretendido com os requerimentos já
havia sido alcançado. Ou seja, ainda que Solange Almeida estivesse em
pleno mandato, nenhuma providência seria tomada, legalmente, a partir
das informações prestadas pelo TCU e pelo Ministério de Minas e
Energias. Tanto é assim que, em reunião havida em setembro de 2011,
segundo Fernando Soares, Julio Camargo teria solicitado que fossem
retirados os requerimentos, ao que Eduardo Cunha teria respondido que
não seria necessário, que o assunto iria morrer se ninguém desse
impulso. Transcrevo, por oportuno: 

"Ministério Público Federal: Tá. Só voltando eu me esqueci de
perguntar pro senhor. Na reunião se falou dos requerimentos? O Júlio
perguntou como é que ia ficar os requerimentos.

Fernando Antônio Falcão Soares: Sim. Sim. O Júlio queria que se
retirasse esses requerimentos. Aí o Deputado explicou a ele que não
precisava retirar. Que se não se cobrasse uma repostas da Petrobras
essa coisa ia...

Ministério Público Federal: Morrer automático.

Fernando Antônio Falcão Soares: Morrer. Exatamente.

Ministério Público Federal: Então, não precisava tirar, se alguém
não desse impulso ia morrer?

Fernando Antônio Falcão Soares: Exatamente. Exatamente.

Ministério Público Federal: Aí o Júlio ficou satisfeito com isso?

Fernando Antônio Falcão Soares: Exatamente".

 

Ainda, a corroborar a utilização do nome da Deputada
Federal Solange Almeida por Eduardo Cunha, importante destacar
provas de que ambos possuíam relação próxima, inclusive de que teriam
se auxiliado mutuamente em suas campanhas. 

Um indicativo dessa proximidade decorre da existência de
mensagens trocadas entre ambos em 2012, ano em que a autora elegeu-
se para a Prefeitura de Rio Bonito, no Estado do Rio de Janeiro. As
conversas demonstram a acusada Solange Almeida solicitando valores
ao acusado Eduardo Cunha que supostamente seriam destinados à
campanha eleitoral para a prefeitura da referida cidade fluminense. 

Tais mensagens foram extraídas do aparelho celular
apreendido no âmbito da Ação Cautelar 4044, supostamente de uso do
acusado Eduardo Cosentino da Cunha, e que foi objeto de análise,
conforme Relatório de Análise de Material Apreendido nº 137/2016,
acostado nos autos de nº 5053889-82.2017.404.7000 (anexo37 e
anexo38, evento 14). 
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Colaciono as mensagens abaixo, nas quais Solange
Almeida solicita a Eduardo Cunha doações para a sua campanha para a
Prefeitura de Rio Bonito/RJ. Em uma dessas mensagens, inclusive,
Eduardo Cunha é convidado e confirma presença em um comício de
Solange Almeida na cidade de Rio Bonito/RJ (fl. 30, anexo38, evento
14):

A relação de proximidade e de ajuda mútua entre Eduardo
Cunha e Solange Almeida é ainda reforçada pela existência de registros
de atos de campanha da então Prefeita de Rio Bonito/RJ, Solange
Almeida, à candidatura de Eduardo Cunha para o cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2014. Extrai-se do relatório de pesquisa nº
578/2015 - SPEA/PGR, elaborado mediante consulta a fontes abertas,
fotografias dos dois acusados juntos, retratando tais atos de apoio (fls.
6/8, anexo34, evento 4). 

Ainda nessa esteira, afirmou a Deputada Solange Almeida,
em seu depoimento extrajudicial (fls. 216/218, ação penal física),
que possuía relação "muito boa" com o então Deputado Federal Eduardo
Cunha. Destaco os seguintes trechos relevantes: 

Que sua relação com o Deputado Eduardo Cunha é muito boa (...);
que seu relacionamento com ele se estreitou ao longo de seu primeiro
mandato; que recebeu doações do PMDB do Rio e/ou do PMDB
nacional em sua campanha de 2010; que apoiou o Deputado Eduardo
Cunha, bem como outros candidatos, na última eleição para o
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Congresso Nacional; que por ocasião de viagem ao Distrito Federal,
esteve com o Deputado Eduardo Cunha em sua campanha para a
Presidência da Câmara dos Deputados; que o Deputado Eduardo
Cunha esteve em Rio Bonito/RJ duas ou três vezes em sua campanha
para Deputado Federal em 2014, havendo a depoente estado com ele
nos eventos de campanha; que outros candidatos a Deputado Federal
vieram a Rio Bonito/RJ na eleição de 2014; que a depoente esteve no
Rio de Janeiro com o Deputado Eduardo Cunha em evento da
campanha dele em 2014, em quadra de escola de samba". 

Percebe-se, assim, um histórico de auxílio mútuo entre
ambos os acusados, com Solange de Almeida auxiliando-o na questão
dos requerimentos, em 2011. Eduardo Cunha auxiliando-a na
arrecadação de valores para a sua campanha, em 2010 e Solange de
Almeida auxiliando-o em sua campanha para Deputado Federal, em
2014.  

A Defesa de Eduardo Cunha, para contrapor as evidências
de que o acusado teria sido o autor dos requerimentos, apresenta como
álibi a tese de que ele não teria absolutamente nada a ver com os
requerimentos, e que a despeito de constar o seu usuário como autor dos
requerimentos ("Dep Eduardo Cunha"), possivelmente teriam sido eles
elaborados por assessores, próprio ou de outros Deputados, utilizando-se
do login e da senha do acusado. Alega ainda a Defesa que o intercâmbio
de informações e de modelos entre os assessores é comum na Câmara
dos Deputados, razão pela qual, em caso de utilização de um documento
originário do Deputado Eduardo Cunha como modelo, constaria nele a
sigla "Dep Eduardo Cunha". 

Assim, segundo a Defesa, Eduardo Cunha não teria sido
responsável nem pela elaboração dos requerimentos, nem pela sua
autenticação, não tendo absolutamente nada a ver com tais documentos. 

O álibi não se sustenta ao ser confrontado com as provas
do processo, conforme veremos a seguir. 

Verificam-se vários depoimentos judiciais, sobremaneira
prestados por Deputados Federais, que atestaram ser relativamente
comum que assessores tenham o login e a senha dos Deputados Federais
para os quais trabalham, eis que seriam eles os responsáveis de fato pela
elaboração de proposições, requerimentos, prestação de contas, em
nome e devidamente autorizados pelos Deputados Federais.

Exemplificativamente, o Deputado Federal Carlos
Henrique Focesi afirmou que assessores de confiança do gabinete e da
liderança possuem e utilizam o seu login e senha (evento 16, video9).
Igualmente assim declarou o Deputado Manuel Alves da Silva Junior
(evento 16, video7). 

Silvio Avelino da Silva, então Secretário Geral da Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados, afirmou que é comum se utilizar
dos servidores da liderança do partido para distintos trabalhos; que é
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comum se utilizar de modelos para formular os requerimentos; e que é
comum que os Deputados repassem as suas senhas aos servidores
(evento 16, video11 e video 12). 

Diversas outras testemunhas de Defesa igualmente
alegaram, com pequenas variações, ser comum ou ser possível a cessão
de senha dos Deputados para seus assessores. Cito como exemplo, as
testemunhas Flaviano Flávio Baptista de Melo, Washington Reis de
Oliveira, Fernando Antônio Ceciliano Jordão, Hugo Motta Wanderley
da Nóbrega, José Saraiva Felipe, Gabriel Chalita, José Alberto Filho
(eventos 16, 142, 172). 

Maria Cláudia de Vasconcelos Batista Medeiros, servidora
da Câmara dos Deputados que trabalhou diretamente com Eduardo
Cunha, afirmou que usava o login do acusado, pois as permissões de
Deputado eram mais amplas do que as de servidor, sendo usual essa
prática na Câmara dos Deputados. Aduziu, por hipótese, que poderia ter
sido ela própria a autora dos requerimentos (evento 133, termo2). 

Por outro lado, alguns depoimentos foram no sentido de
que não ocorria a cessão de senhas ou que não seria esse ato comum.
Exemplificativamente, Pedro Pinheiro Chaves alegou que não fornece a
sua senha pessoal, por ser ela intransferível, e que acredita que não seja
comum essa cessão pelos parlamentares. Afirmou, ainda, que isso não
seria necessário, eis que é possível fazer uma autorização para que os
assessores tenham acesso a mais funcionalidades nos sistemas (evento
16, video6). 

A despeito das evidências sugerirem que foi o próprio
acusado Eduardo Cunha o autor dos requerimentos, trata-se de hipótese
possível a de que os documentos tenham sido elaborados por algum de
seus assessores logados como o usuário "Dep Eduardo Cunha". 

Isso apesar de, em rigor, a senha ser de uso pessoal e
intransferível.

Não obstante, apesar da hipótese, pouco provável, de que
Eduardo Cunha não tenha sido o autor material dos requerimentos,
sobejam provas de que tais documentos foram elaborados sob a
orientação e interesse de Eduardo Cunha, nos moldes dos seus
requerimentos anteriores, e com a finalidade escusa de exercer forma de
pressão sobre  pessoa que lhe devia vantagem indevida. 

Daí inclusive a necessidade de ocultar a sua real autoria
com a utilização da Deputada Solange Pereira de Almeida, eis que a real
finalidade dos requerimentos não era fiscalizatória.

Assim, toda a longa digressão realizada pela Defesa para
tentar comprovar que Eduardo Cunha não foi o autor dos requerimentos
de certa forma perde sentido, eis que há provas de que foi ele o
mentalizador e beneficiário final desses atos. 
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Desnecessária, portanto, a providência requerida pela
Defesa consistente em perícia judicial no ambiente computacional da
Câmara dos Deputados para saber exatamente de qual computador ou
local os documentos teriam sido criados e/ou salvos, eis que, ainda que
comprovada a tese pretendida pela Defesa - de que não teria sido no
computador do requerente -, isso não afastaria as demais provas dos
autos, nem tampouco seria capaz de afastar a autoria imputada a
Eduardo Cunha, por uma questão singela: simplesmente o acusado
poderia ter se utilizado de um computador de um terceiro para elaborar
o documento, sendo até provável que isso tenha ocorrido, já que a
finalidade era despistar a real autoria. 

 Em resumo, há elementos probatórios suficientes para
permitir a conclusão, pelo menos, de que a autoria intelectual dos
requerimentos foi de Eduardo Cunha, sendo ele o beneficiário final do
seu fim último ilegal, qual seja, pressão e consequente pagamento da
propina a ele devida por Julio Camargo.

A utilização de terceiros em prol de interesses do acusado
Eduardo Cunha não parece ter sido, infelizmente, um fato isolado,
conforme atestam os elementos circunstanciais a seguir relacionados.

Depreende-se do Relatório de Análise de Material
Apreendido nº 137/2016, elaborado a partir do cumprimento de medidas
cautelares deferidas no bojo da Ação Cautelar 4044, elementos que
indicam que Eduardo Cunha supostamente teria se servido do nome do
Deputado Federal Hugo Motta para protocolar requerimento junto à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados dirigido ao então Ministro de Minas e Energia Edison Lobão
(fls. 53/55, anexo37, evento 14, dos autos conexos 5053889-
82.2017.404.7000). 

Ouvido em Juízo, o Deputado Federal Hugo Motta alegou
que não teve conhecimento de tais fatos (evento 181, termo2). 

Observo que, no ponto, o objetivo é, tão somente,
exemplificar um modo de operar do acusado Eduardo Cunha, e não
realizar juízo de valor sobre a conduta de pessoa com prerrogativa de
foro, ato obviamente defeso a este Juízo.

No mesmo sentido, a petição inicial da Ação Cautelar
4044, em suas folhas 13 a 21 faz longa digressão sobre os indícios de
que Eduardo Cunha desde 2003 instrumentalizou a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para fazer
pressão contra empresários para o pagamento de vantagens indevidas
(fls. 13/21, anexo2, evento 14, dos autos conexos 5053889-
82.2017.404.7000).

Ou seja, os fatos apurados nesta ação penal fazem parte de
um modo de operar reiterado do então Deputado Federal Eduardo
Cosentino da Cunha. 
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Tanto é assim que os requerimentos efetivamente
alcançaram o resultado - escuso - desejado, fazendo pressão direta em
Julio Gerin de Almeida Camargo, conforme reconhecido por ele
próprio, que se sentiu finalmente impelido a tomar providências para
quitar sua dívida. 

Julio Gerin de Almeida Camargo teria então procurado
Paulo Roberto Costa, ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras,
solicitando auxílio para o agendamento de uma reunião com o então
Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, um dos destinatários dos
requerimentos. Segundo o colaborador, Paulo Roberto Costa teria ligado
ao Ministro Edison Lobão, que lhe disse que estava no Rio de Janeiro,
mas que voltaria a Brasília seis, seis e meia da noite, solicitando, assim,
que Julio Camargo fosse encontrá-lo na base aérea de Santos Dumont.

Destaco o seguinte trecho do depoimento judicial de Julio
Gerin de Almeida Camargo que trata desses fatos:

"Ministério Público Federal: Na Receita Federal?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Na Receita Federal. Eu então me
dirigi a base aérea, no horário, cheguei até um pouquinho antes da
seis. E chegando lá eu perguntei pelo ministro, é ficou claro que o
ministro já havia informado a portaria da minha chegada. Porque a
portaria falou, “ok, o ministro ainda não chegou, está um pouquinho
atrasado, mas está chegando” e me dirigiram a uma sala de espera,
dentro da base aérea onde fiquei aguardando pelo ministro.

Ministério Público Federal: É uma entrada é, é própria do Santos
Dumont? É na mesma entrada do aeroporto?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Não, não, não. Uma entrada
própria do aeroporto, se o senhor considerar a entrada antiga do
aeroporto Santos Dumont, o senhor passa em direção à ponte, ao
elevado, ex-elevado, não é? Que agora foi e aproximadamente uns
quinhentos metros do lado direito, ah, entrada da base área do Santos
Dumont.

Ministério Público Federal: Quem que levou o senhor lá? O senhor
se recorda?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Levou o meu motorista de nome
Paulo Cavalheiro.

Ministério Público Federal: Uhum.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Com o meu carro que eu usava no
Rio de Janeiro é, já chapa também já forneci, mas é ILL2211.

Ministério Público Federal: Certo. É, pode ser um outro veículo
EIT6566?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Pode ser, que também um Camry
Prata, também era, também era utilizado lá no Rio de Janeiro.

Ministério Público Federal: O senhor tem esse veículo também?
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Júlio Gerin de Almeida Camargo: Também tive esse veículo. Este
era mais utilizado pelo meu irmão, mas nesse dia possivelmente eu
utilizei esse.

Ministério Público Federal: Certo. É, então falar pros senhores
aguardar e como aconteceu? O senhor,  deixou?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Eu aguardei então, depois de uns
vinte minutos chegou o ministro.

Ministério Público Federal: Sozinho? Se ele está sozinho?

Juiz Federal: Sozinho. Ele me chamou para um lugar é, para uma
sala privativa.

Ministério Público Federal: Uhum.

Juiz Federal: E me disse, “Júlio, o Paulo disse que você queria falar
comigo”? “Exatamente ministro, aconteceu isso, isso, isso. Recebi
um requerimento, assinado pela Deputada Solange Amaral, pedindo
uma investigação sobre todos os contratos, assinados entre Mitsui e
Petrobras e, também, que verificasse qual foi a minha atuação nesses
contratos”. Ele imediatamente virou-se e falou, “isso é coisa do
Eduardo”.

Ministério Público Federal: O senhor havia mencionado o nome do
Eduardo Cunha?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Não, nunca, nunca tinha citado.

Ministério Público Federal: Mencionou, nem uma vez.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Nunca havia mencionado.

Ministério Público Federal: Ele que ato espontaneamente fez essa
vinculação entre...

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Isso é coisa do Eduardo. E pediu,
pegou o celular dele, mas uma vez não sei se ligou para o gabinete
deles, sei dizer que na minha frente falou com o Deputado Eduardo
Cunha e disse “Eduardo, estou com Júlio Camargo aqui ao meu lado,
você está louco”? Possivelmente o Deputado Eduardo Cunha tentou
é, argumentar alguma coisa, do que o ministro possivelmente
interrompeu e disse a ele, “Eduardo, me procure no meu gabinete,
porque eu quero falar com você”. Bom. Encerrado esse episódio é, eu
disse, ele falou, “Júlio”, nessa conversa".

Paulo Roberto Costa, colaborador, foi igualmente ouvido
como testemunha arrolada pela Acusação no presente feito. Os vídeos
de seu depoimento foram colacionados no evento 15, video20 e
video21.

Os fatos relatados acima por Julio Camargo foram
igualmente confirmados por Paulo Roberto Costa, em seu depoimento
judicial: 
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"Ministério Público Federal: Consta também aqui na Denúncia, um
encontro ou uma reunião, que o senhor Júlio Camargo teve com o
senhor no dia 31 de agosto de 2011, lá no seu gabinete na Petrobras,
que ele procurou o senhor para que pudesse se estabelecer um
contato com o então Ministro Edison Lobão, preocupado com
requerimentos que estavam sendo feitos pela Câmara dos Deputados,
o senhor se recorda desse encontro?

Paulo Roberto Costa: Recordo, recordo. Ele esteve realmente comigo
lá, pediu essa reunião, eu na época até mencionei para ele que ele
não precisava usar da minha, vamos dizer, da minha posição dentro
da companhia para marcar uma reunião com o Ministro, porque ele
também tinha acesso ao Ministro, mas ele falou que ele tinha
premência do assunto, não me falou qual é o assunto, eu não sabia
qual era o assunto.

Ministério Público Federal: Ele estava preocupado...

Paulo Roberto Costa: Estava preocupado, estava preocupado. E aí
eu fiz o contato com, não sei se foi com a Secretária do Ministro,
possivelmente, ou com ele, está no depoimento meu aí, e o Ministro
estaria aqui no Rio de Janeiro naquele dia, e eu pedi então, eu devo
ter falado com o Ministro, pedi para o Ministro para abrir um espaço
na agenda pra receber o Júlio Camargo, mas o Júlio não me falou
qual era o assunto e eu nem perguntei qual era o assunto.

Ministério Público Federal: Ele não disse, só disse que precisava
conversar urgentemente...

Paulo Roberto Costa: Precisava conversar urgente com o Ministro
Lobão.

(...)

Paulo Roberto Costa: Não, ele não entrou nesse detalhe e nem eu
argúi ele a respeito desse assunto. Só ele falou, ele estava preocupado
e externou que precisava falar urgente com o Ministro e aí
coincidentemente o Ministro aquele dia estava no Rio e o Ministro
falou, “olha, eu vou estar”, isso eu me lembro, que o Ministro me
falou, “eu vou estar aqui no Santos Dummont”, acho que ali em uma
área reservada ali do Santos Dummont, “e eu posso conversar com
ele então”, e aí me competiu naquele momento apenas marcar a
reunião.

Ministério Público Federal: E aí, naquele mesmo dia então, o Júlio
Camargo foi se encontrar com o Ministro?

Paulo Roberto Costa: Sim. Essa é a informação que eu me recordo.

(...)

Ministério Público Federal: O Ministro Lobão, ele aceitou assim
prontamente a reunião, o senhor recorda como foi a reação dele?

Paulo Roberto Costa: Aceitou, aceitou. Ele abriu um espaço na
agenda para receber o Júlio naquele mesmo dia".
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O encontro entre Julio Gerin de Almeida Camargo e o
então Ministro Edison Lobão teria efetivamente ocorrido em 31 de
agosto de 2011, por volta das 19 horas, na Base Aérea do Aeroporto
Santos Dumont, no Rio de Janeiro/RJ, conforme elementos probatórios
a seguir expostos. 

A agenda funcional do ex-Ministro Edison Lobão indica
que ele esteve no Rio de Janeiro, no dia 31 de agosto de 2011, onde
participou do evento "Reunião do Comitê Estratégico do Programa Rio
Capital da Energia", no Palácio Guanabara, com previsão de duração
aproximada entre 17 e 19 horas.

Os dados da agenda ministerial constam da Informação
216/2015 - SPEA/PGR, colacionada às fls. 4/10, anexo48, evento 4. 

Outro elemento que corrobora a existência da aludida
reunião consiste nos registros de entrada e saída da Base Aérea do
Aeroporto Santos Dumont do dia 31 de agosto de 2011. 

Conforme se extrai das informações prestadas pelo
Terceiro Comando Aéreo Regional do Comando da Aeronáutica, a
respeito das entradas e saídas de veículos e de pessoas no Complexo
Santos Dumont da Força Aérea Brasileira no dia 31 de agosto de 2011, o
motorista de Julio Camargo, Paulo Roberto Cavalheiro da Rocha,
portador da carteira de habilitação 2661920517, adentrou no complexo
Santos Dumont, na referida data, às 19h10min, dirigindo o veículo
Toyota Corolla, placas EIT-6566, cor prata. O veículo seria de
propriedade de uma das empresas de Julio Camargo (fl. 13, anexo38,
evento 4). 

As informações completas prestadas pelo Comando da
Aeronáutica do Ministério da Defesa constam das fls. 23, anexo37 até as
fls. 12, anexo40, ambos do evento 4. 

Paulo Roberto Cavalheiro da Rocha, o motorista de Julio
Camargo, prestou depoimento perante a Procuradoria da República no
Estado do Rio de Janeiro, no dia 10 de julho de 2015 (fls. 17/18,
anexo37, evento 4). Afirmou, em síntese, que trabalha como motorista
de Julio Camargo desde 1982. E que se recordava de haver levado Julio
Camargo à Base Áerea do Santos Dumont, em 2011, à noite, passando
pelos postos de controle. Que permaneceu no local por no máximo por
cerca de 30 minutos, tendo saído da Base Áerea após as 20 horas.  

Foi ele igualmente ouvido como testemunha no presente
feito, ocasião em que corroborou os termos acima. Destaco os principais
trechos de seu depoimento judicial:

"Ministério Público Federal: Escritório, Petrobras e a casa dele.
Certo. O senhor recorda de alguma vez ter levado ele na base aérea
do Santos Dumont?

Paulo Roberto Cavalheiro da Rocha: Recordo.  
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Ministério Público Federal: O senhor recorda mais ou menos que
ano isso aconteceu?

Paulo Roberto Cavalheiro da Rocha: 2011, não lembro bem.

Ministério Público Federal: Certo. Foi a única vez que o senhor
levou ele?

Paulo Roberto Cavalheiro da Rocha: A única vez.

(...)

Ministério Público Federal: Certo. Então, no aeroporto o senhor ia
bastante para buscar ele, agora na base área, como é que fica essa
base aérea, o senhor recorda?

Paulo Roberto Cavalheiro da Rocha: Olha, quando ele me falou
base área para levar ele, eu nem sabia que aqui no Santos Dumont
existia base área, para mim base aérea era só no Galeão. Eu falei:
então doutor eu vou lá para fazer reconhecimento de local, porque
essa cidade aqui cada dia faz uma obra. Cada dia muda o trânsito.
Eu fui lá. Fiquei sabendo aonde tinha que ir. Na hora que teve que ir,
ele me ligou, fui com o carro, levei ele lá. Lá esperei uns 15 minutos e
ele veio para a residência dele.

Ministério Público Federal: Tá. Então no próprio dia, ele disse ao
senhor que tinha que ir na base aérea de Santos Dumont?

Paulo Roberto Cavalheiro da Rocha: Isso. Isso. Isso.

(...)

Ministério Público Federal: Não recorda como é que foi. Mas o
senhor parou lá dentro da base aérea?

Paulo Roberto Cavalheiro da Rocha: Lá dentro da base aérea.

Ministério Público Federal: Lá dentro?

Paulo Roberto Cavalheiro da Rocha: Lá dentro.

Ministério Público Federal: Tá. E demorou quanto tempo lá mais ou
menos?

Paulo Roberto Cavalheiro da Rocha: 20 minutos, 30 minutos".

 

Importante reafirmar que Julio Camargo declarou, em seu
depoimento,  conforme acima exposto, que ao mencionar os
requerimentos protocolados pela Deputada Federal Solange Almeida, de
pronto Edison Lobão teria lhe dito que isso se tratava de assunto de
interesse de Eduardo Cunha. Julio Camargo afirmou que o Ministro
Lobão fez esta ligação imediata entre o requerimento assinado pela
Deputada Solange Almeida e Eduardo Cunha, sem que ele tenha feito
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qualquer menção ao nome de Eduardo Cunha. Edison Lobão, segundo o
colaborador, teria ligado para Eduardo Cunha, indicando que era para
ele encontrá-lo em seu gabinete, no Ministério de Minas e Energia. 

 Há provas de que Eduardo Cunha teria se encontrado com
o então Ministro Edison Lobão cinco dias depois da reunião desse com
Julio Camargo, no dia 05 de setembro de 2011, conforme atesta a
agenda funcional do ex-Ministro (fl. 8, anexo48, evento 4). 

Ouvido em Juízo, Edison Lobão afirmou que conheceu
Julio Camargo em algumas reuniões havidas no Ministério de Minas e
Energia. Em relação ao mencionado encontro havido na base aérea
do aeroporto Santos Dumont, alegou o depoente não se recordar.
Afirmou, ainda, que não tratou de requerimentos parlamentares com
Julio Camargo e que nunca ouviu reclamação dele contra Eduardo
Cunha (evento 181, termo_dep1 e evento 172, video2).  

Há que se ter, não obstante, algum resguardo quanto ao
conteúdo de seu depoimento, já que ele próprio é investigado por crimes
de corrupção, sendo razoável supor que a testemunha evite confirmar
fatos que eventualmente possam lhe acarretar prejuízos. 

Segundo o relatado pelo colaborador Julio Camargo, a
reunião havida com o então Ministro Edison Lobão não logrou o êxito
esperado, eis que Fernando Soares teria lhe dito, posteriormente à
reunião, que não adiantava procurar ninguém, pois Eduardo Cunha iria
persegui-lo até que houvesse o pagamento. Destaco o seguinte trecho do
depoimento de Julio Gerin de Almeida Camargo:
 

"Ministério Público Federal: Sim. E diminuiu a pressão em razão
dessa atuação do senhor? Como, o quê que aconteceu em seguida?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: O que aconteceu o seguinte é, foi
uma situação que logo depois é, não me lembro exatamente, que o
Fernando me procura ou eu procuro o Fernando para narrar...

Ministério Público Federal: Uhum.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Essa, esse encontro com o
Ministro Lobão, mas ele de pronto diz para mim, “Júlio não adianta
nada o que você fez”. “Enquanto você não pagar, o Eduardo Cunha
vai te persegui até você pagar”. “E eu estou te avisando, não adianta
você ir procurar o Lobão, o Presidente Lula, quem você quiser; você
precisa pagar o que você deve”.

Ministério Público Federal: Certo".

Julio Camargo teria então resolvido solicitar a Fernando
Soares uma reunião pessoal com Eduardo Cunha, com o que esse
aquiesceu. 

Destaco, a seguir, o relato da reunião realizado pelo
colaborador Julio Camargo em seu depoimento judicial:
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"Júlio Gerin de Almeida Camargo: Exatamente. E aí tive com o,
pedi ao Fernando então que marcasse uma, uma reunião com o
Eduardo Cunha. E ele marcou então, voltou ali e disse “olha senhor
Júlio, o Eduardo vai conversar com você. E marcamos em um
domingo é, no Rio de Janeiro, no edifício que chama-se Leblon,
Leblon Empresarial, na Rua Afrânio de Melo ah, e marcou às dezoito
horas ou dezoito e trinta, que nós nos encontraríamos na porta do
edifício. Eu me dirigi ao Rio de Janeiro, saí de São Paulo, com avião
de minha propriedade há época. Prefixo PTEVG...

Ministério Público Federal: Uhum.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Eu havia, no primeiro
depoimento, dizia que era o prefixo XIBE, mas depois verificando, até
entreguei à procuradoria o plano de voo, conversei com os
comandantes e verifiquei que havia ido no PTEVG, onde tem o
horário de saída e horário de chegada no Rio.

Ministério Público Federal: O senhor se recorda que hora era essa?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Eu devo ter chegado no Rio ah,
antes das seis horas.

Ministério Público Federal: E retornado?

Júlio 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 meio, de maneira que eu devo ter decolado do
Rio vinte e uma horas, vinte e uma horas e pouco.

Ministério Público Federal: Uhum. O senhor ia ao Rio aos
domingos?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Nunca fui. Ou nunca fui.

Ministério Público Federal: Certo.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Não me recordo de ter ido.
Minha, minha sistemática era ir ao Rio de Janeiro geralmente às
terças-feiras, isso variava muito também, mas normalmente ia às
terças, voltava às quintas.

Ministério Público Federal: Tinha escritório lá também?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Tinha escritório lá, na Rua da
Assembleia. É, então ia na terça e voltava na quinta e final de
semana com a família, é aqui de São Paulo eu normalmente
permanecia em São Paulo.

Ministério Público Federal: Certo. Nesse caso foi em um domingo. E
como que o senhor foi até o edifício Leblon?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Eu fui...

Ministério Público Federal: Leblon Imperial.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Eu fui com o veículo, um outro
Camry.
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Ministério Público Federal: Uhum.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Não é? É, com outro motorista.
Chama João Carlos. Apelido Joca.

Ministério Público Federal: Uhum.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Não é? Que me apanhou no
aeroporto e me levou até o, até esse edifício, chegando lá não, não vi
ninguém...

Ministério Público Federal: Certo.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Na porta, o edifício fechado.
Liguei ao Fernando Soares, que atendeu. E Fernando, já cheguei. Ele
falou, “Júlio nós também já estamos indo para aí, e devemos chegar
em uns vinte minutos”. Realmente nesse prazo eles chegaram.

Ministério Público Federal: Uhum.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: 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, pela,
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 ah, diria uma sala média, conjunto
médio, vamos dizer assim. Ah, onde tivemos essa conversa.

Ministério Público Federal: O senhor disse que era em um, o senhor
disse que era um domingo e estava fechado, como os senhores
conseguiram entrar no edifício?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: O, existia lá um porteiro.

Ministério Público Federal: Aham.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Acho que é, um porteiro de,
estava de plantão e que abriu a porta de serviço, porém quem abriu a
porta do escritório foi o próprio Fernando.

Ministério Público Federal: Certo. E o que aconteceu na reunião, o
senhor podia narrar? Só estava os três, não é? Isso?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Só estava nós três.

Ministério Público Federal: Só, era Eduardo Cunha e o Fernando
Soares.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Conforme eu digo, meus relatos
eu, não tinha tido o prazer naquela época de conhecer o Deputado
Eduardo Cunha.

Ministério Público Federal: Uhum.
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Júlio Gerin de Almeida Camargo: Porém é, é uma pessoa que todos
que me reportavam sobre Eduardo Cunha, dizia, “olha, 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 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 duzentos e sessenta deputados. Que ele tinha que
manter, foi um dos argumentos lá, mas voltando, voltando ao início, a
conversa na sala começou muito bem. O deputado dizendo a mim que
não tinha nenhum problema pessoal contra mim, que era
simplesmente um problema de cobrança sobre valor que lhe era
devido pelo Fernando e que o Fernando não, não o pagava, porque
alegava que eu não pagava. E como o Fernando não tinha condições
de pagar, ele não tinha outro, outra maneira de fazer, no que me
cobrar. E aí tentei argumentar dizendo, “deputado o senhor sabe da
história”? Não é? “Tu sabes que isso aí foi feito uma, um
compromisso com Fernando de fazer um pagamento é, paralelo,
aquilo que é feito, aquilo que eu recebia da Samsung eu repassava a
ele, não é? De maneira que é, aquilo que eu não estou repassando,
não é que eu não estou pagamento, eu não estou pagamento porque
eu não recebi, não é? Então é, eu não me considero inadimplente. É
eu, quem é inadimplente é a Samsung. Mas o deputado disse, “olha
Júlio, eu não, eu não vim aqui para entender os problemas, aliás,
nem quero saber quais são, eu vim aqui para receber cinco milhões
de dólares que era o que o Fernando me devia”. Falei, “bom,
deputado então vamos” considerando que eu vi que o argumento não
funcionou, considerando o poder do deputado na época, terceira
pessoa mais influente no país. Considerando como ele mesmo disse, a
força que tinha. Considerando a forma como faz no requerimento de
maneira covarde, através de uma terceira pessoa. Sem mostrar que
era ele que estava fazendo o requerimento, não é? Eu falei, não há
outra maneira aqui, a não ser eu a, hum, eu fazer um acordo com ele.
E disse para ele “olha Eduardo, o, vamos acertar então o seu, vou
fazer aqui um cronograma e ah, vamos acertar o seu”. Falei, “Júlio,
não me serve dessa maneira também”. “Porque eu também sou
amigo do Fernando Soares, você não pagou ele, então não é justo eu
receber e você não receber”. “E o Fernando não receber”. Falei,
“mas de, pode deixar que depois eu sento com o Fernando, só saio
daqui Júlio com os dois assuntos resolvidos”. E aí, “só que tem uma
condição, eu não frente do Fernando, quero pedir prioridade, porque
eu estou às vésperas de eleições municipais, eu tenho uma bancada
de duzentos e sessenta deputado, não é”? “E eu quero prioridade no
meu recebimento”. Bom, então fizemos ali um, eu fiquei de conversar
com o Fernando, ele ali nesse sentido momento ele me perguntou,
“como é que você acha que você vai pagar isso”? Eu disse, “olha
Eduardo, eu não tenho esse dinheiro disponível no exterior”. Não é?
“Então a maneira que eu posso fazer, uma parte pode ser pagando no
exterior, mas eu vou chamar o Alberto Youssef, para me ajudar na
operacionalização desses pagamentos”. Ele não me disse não, nem
sim, mas mostrou quando eu falei o nome de Alberto Youssef, se ele
não o conhecia pessoalmente, pelo menos de nome já conhecia e
disse, “ok”. “Dessa maneira para mim serve”. “Você agora conversa
com o Fernando, faça aí um cronograma, mais urgente que você
puder, porque é emergência, prestígio e realmente sentei com o
Fernando, isso é, acabou, descemos, novamente nós três juntos no
elevador, saímos, esperei o carro do Fernando descer do edifício
garagem, e entrou no carro o Fernando e o Deputado Eduardo
Cunha, que saíram juntos. Antes de sair, ele falou para mim, “Júlio,
quero ressaltar que não tenho nada contra você”. “Trata-se de um
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valor que eu tenho a receber e que estou cobrando por isso”. E aí
acabou, eu peguei o mesmo avião que eu fui para o Rio de Janeiro,
foi o mesmo avião que me trouxe para São Paulo de volta, voltei no
mesmo dia. E aí comecei a pensar, não sei se, o senhor quer mais
algum detalhe?

Ministério Público Federal: Só, eu queria só uma, em relação a essa
reunião, qual que foi a postura do senhor Fernando Soares?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Absolutamente passiva.

Ministério Público Federal: Preconizou a conversa?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Não, não me lembro do Fernando
ter feito algum comentário.

Ministério Público Federal: Certo.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Foi praticamente um diálogo
entre eu e o deputado é, nessa, nessas condições que relatei.

Ministério Público Federal: Então se é, pelo que foi, estava
acertado, era cinco milhões de dólares para o senhor Eduardo Cunha
e cinco milhões para o Fernando Soares, era isso?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Aproximadamente.

Ministério Público Federal: Que havia?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Para o Eduardo Cunha com
certeza cinco milhões de dólares.

Ministério Público Federal: Certo. Ficou claro, eu não sei se, eu
não, não sei se ficou claro para mim. Para mim não ficou muito
claro, se esse, quando ele, o senhor Eduardo Cunha pediu esses cinco
milhões de dólares, ele fez menção a sondas, ele tinha conhecimento
de que esse valor tinha relação com as sondas da Petrobras, a Vitória
e a Petrobras 10000?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Ele não, ele não citou, mas ele
sabia do histórico. Sabia do histórico do Fernando comigo e com
certeza, sem, sem medo de errar, que ele sabia absoluto, sabia
totalmente que esse débito, o que essa discussão se tratava das
sondas de perfuração.

Ministério Público Federal: Certo. O senhor chegou pergunta para o
senhor Eduardo Cunha, o quê que aconteceria com os
requerimentos? Houve algum caso...

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Perguntei....

Ministério Público Federal: Foi tratado o tema dos requerimentos?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Perguntei, acabada a, acabada a
reunião, acabada a nossa composição. Eu disse, “Eduardo, que eu
tenho uma preocupação, que é por isso que eu estou aqui, foi feito
esse requerimento é, foi feito esse requerimento que envolve o nome
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da Mitsui e envolve o meu nome também”. E, ele disse, “olha, não se
preocupe Júlio, isso aí nós vamos acelerar, fazer isso rapidamente e
vamos arquivar isso rapidamente também”.

Ministério Público Federal: Certo.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Onde para mim me deu
exatamente a, a confirmação de que a pessoa que fala que vai
resolver, não foi ela que assinou a requisição, está bem claro o
seguinte, quem tinha o poder de decisão, não era a Deputada Solange
e sim o Deputado Eduardo Cunha".

 

Fernando Antônio Falcão Soares igualmente mencionou a
existência da reunião e forneceu detalhes a seu respeito. A reunião teria
acontecido em um domingo no escritório de um amigo do depoente,
Sergio Roberto Costa, por volta das 19 horas. Fernando Soares teria
dado carona a Eduardo Cunha em sua Range Rover, preta, placas EIZ-
8877. Julio Camargo já estava no local. O depoente teria parado o carro
no prédio ao lado, do Shopping Rio Design. Destaco os seguintes
trechos pertinentes:

"Ministério Público Federal: O deputado aceitou conversar com o
Júlio?

Fernando Antônio Falcão Soares: Sim.

Ministério Público Federal: Certo. E aí onde é que foi feita essa
reunião?

Fernando Antônio Falcão Soares: No escritório de um amigo meu,
que era meu amigo, meu advogado, as vezes eu usava o escritório
dele pra fazer algumas reuniões, porque meu escritório era no centro
da cidade. E aí as vezes quando eu tinha alguma coisa que ficava
mais complicado ir pro centro eu pedia o escritório dele emprestado.

Ministério Público Federal: Como é que é o nome desse amigo?

(..)

Fernando Antônio Falcão Soares: Sérgio Costa.

Ministério Público Federal: Aí o senhor pediu a sala dele
emprestada pra fazer um.

Fernando Antônio Falcão Soares: Uma reunião lá. Ele me
emprestou a sala, avisou lá na portaria, como era um dia de
domingo, que eu estaria indo lá, e foi feita essa reunião lá no
escritório.

Ministério Público Federal: Como é que o senhor chegou nessa
reunião? O senhor buscou o deputado em casa? Como é que
funcionou isso?

Fernando Antônio Falcão Soares: Eu tinha combinado com o Júlio,
essa reunião ia ser por volta de dezenove horas, eu tinha combinado
com o Júlio de quando ele aterrissasse, ele estava vindo de São
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Paulo, quando ele aterrissasse no Rio, ele me avisaria, e eu estaria
me deslocando pra lá. E aí eu peguei o Deputado na casa dele, fomos
juntos no meu carro.

Ministério Público Federal: Qual que foi o carro que o senhor foi?

Fernando Antônio Falcão Soares: Eu tinha uma Ranger Rover
preta, a placa EIZ 8877.

Ministério Público Federal: Certo.

Fernando Antônio Falcão Soares: Chegando lá o Júlio já estava
esperando lá na porta, eu parei o carro ali ao lado, no
estacionamento do Rio Designer, ali no Leblon, a gente subiu, fez a
reunião.

Ministério Público Federal: O senhor tinha a chave desse escritório?

Fernando Antônio Falcão Soares: Não, eu não tinha a chave, ele
deixou a chave comigo, por causa...

Ministério Público Federal: Pra poder fazer a reunião?

Fernando Antônio Falcão Soares: Pra poder fazer a reunião.

(...)

Ministério Público Federal: Quanto tempo, mais ou menos, durou
essa reunião?

Fernando Antônio Falcão Soares: Eu acredito que deva ter
demorado aí uma hora e meia. No máximo duas horas, eu acho que
não mais do que duas horas. Acho.

Ministério Público Federal: Foi rápida, então. Não foi.

Fernando Antônio Falcão Soares: Não foi uma coisa muito longa
não. Não foi uma coisa muito longa não.

Ministério Público Federal: E aí depois da reunião o senhor levou o
Deputado em casa?

Fernando Antônio Falcão Soares: Levei o Deputado em casa".

 

Além do relato dos colaboradores Julio Camargo e
Fernando Soares, há prova documental e testemunhal a respeito da
reunião, efetivamente havida no dia 18 de setembro de 2011, na cidade
do Rio de Janeiro/RJ, especificamente no prédio chamado Leblon
Empresarial, entre Julio Gerin de Almeida Camargo, Fernando Antônio
Falcão Soares e Eduardo Cosentino da Cunha. 

As declarações de Fernando Antônio Falcão Soares são
corroboradas, por exemplo, pelo registro do acesso do veículo Range
Rover, placas EIZ 8877, de propriedade de uma de suas empresas, no
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estacionamento do shopping Rio Design Leblon, vizinho ao edifício
Leblon Empresarial, na data de 18 de setembro de 2011, às 19h14min
(fl. 9, anexo37, evento 4). 

O local da reunião foi em uma das salas da empresa Sidus
Consultoria e Pesquisa Ltda, cujo sócio-administrador é Sergio Roberto
Weyne Ferreira da Costa (fls. 8/28, anexo45, evento 4), amigo de
Fernando Soares, a quem emprestou a sala, e sócio dele na empresa
Hawk Eyes Administradora de Bens Ltda (fls. 38/40, anexo41, evento
4).  

Sergio Roberto Weyne Ferreira da Costa foi ouvido na
Procuradoria da República no Rio de Janeiro, ocasião em que afirmou
haver emprestado algumas vezes a sala situada na Avenida Ataulfo
Paiva, 204, sala 305, no Leblon, Rio de Janeiro/RJ, a Fernando Soares,
que tinha a chave do local. E que era possível a realização de reuniões
no local aos fins de semana, inclusive (fls. 13/14, anexo46, evento 4). 

Foi igualmente ouvido em Juízo. Reconheceu ter sido
proprietário da sala descrita no parágrafo anterior e que a emprestou a
Fernando Soares por algumas vezes, cedendo-lhe a chave. Transcrevo de
seu depoimento: 

"Ministério Público Federal: Pois não. O senhor tem ou teve posse
ou propriedade de um imóvel na Torre do Shopping Rio, no Leblon?

Sergio Roberto Weyne Ferreira da Costa: Sim, eu tive um escritório
na Ataulfo de Paiva, 204. Sala 305.  Por uns 03 anos.

Ministério Público Federal: A que título? O que havia nesse imóvel?

Sergio Roberto Weyne Ferreira da Costa: Tinha um escritório de
advocacia e tinha também uma empresa de consultoria que eu sou
sócio.

Ministério Público Federal: Ok. O senhor Fernando Soares já usou
essa sala em alguma situação por empréstimos ou a qualquer título?

Sergio Roberto Weyne Ferreira da Costa: Eu me recordo vagamente
de ter emprestado a sala para ele algumas vezes.

Ministério Público Federal: O senhor se recorda mais ou menos
como isso aconteceu? Não precisa ser exato quanto ao dia.

Sergio Roberto Weyne Ferreira da Costa: Com toda franqueza eu
não me lembro. Eu me lembro de ter emprestado a sala para ele. Ele
me pediu algumas vezes para fazer reunião lá no escritório e eu
emprestei a sala de reunião para ele. Agora, às vezes, eu não me
recordo.

Ministério Público Federal: Tá. Ordem de grandeza? Quantas
vezes? O senhor também não recorda?

Sergio Roberto Weyne Ferreira da Costa: Talvez, 3, 5 vezes, não
mais que isso, mas também não menos.
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Ministério Público Federal: Entendi. O senhor se recorda de alguma
vez... Ele tinha a chave dessa sala?

Sergio Roberto Weyne Ferreira da Costa: Olha, eu deixei a chave
com ele, uma, duas vezes ou três, porque ele ficava fazendo reunião
até mais tarde e, eu ia embora. Já deixei a chave com ele. E sei que
ele, que ele me disse, que eu emprestei a sala para ele num domingo.
Eu não me recordo especificamente disso, mas é muito provável que
eu tenha emprestado.

Ministério Público Federal: Em setembro de 2011, o senhor tinha
sala lá?

Sergio Roberto Weyne Ferreira da Costa: Tinha sala lá. Fiquei com
a sala, até se não me engano até o final de 2014.

Ministério Público Federal: Então o senhor não recorda? É possível
que o senhor tenha... Que ele tenha utilizado a sua sala no domingo?
Você não recorda, é isso?

Sergio Roberto Weyne Ferreira da Costa: Assim, do que acontecia, é
provável que ele tenha usado. Aliás, ele afirma para mim que usou
efetivamente a sala. E eu, a minha tendência natural teria sido
emprestar a ele sem nenhuma restrição".

 

Cumpre, ainda, destacar, para corroborar a alegada
presença de Fernando Soares no local, a existência de registros
telefônicos que foram transmitidos ao Sistema de Investigação de
Registros Telefônicos e Telemáticos - SITTEL, do Ministério Público
Federal, a partir de ordem judicial expedida pelo Ministro Teori
Zavascki no âmbito do Inquérito 3983. 

Com efeito, a pedido da Procuradoria-Geral da República,
foi autorizado, no bojo da Petição 5671, relacionada a esta ação penal, o
afastamento do sigilo telefônico dos terminais utilizados por Julio Gerin
de Almeida Camargo e Fernando Antônio Falcão Soares, entre
01/06/2011 a 31/12/2011 (fls. 56/63, apenso físico VIII). 

A partir dessa quebra, foi elaborado o Relatório de Análise
nº 89/2015 - SPEA/PGR (fls. 88/97, apenso físico VIII), no qual foi
realizada análise geográfica a partir de informações constantes nos
registros telefônicos do terminal 21 - 7833-1780, cujo ID é o
55*8*55833, da operadora Nextel, de propriedade da empresa Hawk
Eyes Administradora de Bens Ltda, vinculada a Fernando Antônio
Falcão Soares. 

O Relatório de Análise 89/2015 foi anexado igualmente às
fls. 16/25, anexo41, evento 4. 

Foram identificadas três ligações originadas e recebidas
pelo e para o DI 55*8*55833, utilizado por Fernando Soares, no dia 18
de setembro de 2011, entre 19 e 21 horas: a primeira chamada ocorreu
às 19h19min, durou 5 segundos e foi proveniente da Weyne e Costa
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Advogados; a segunda chamada ocorreu às 19h20min, durou 5 segundos
e igualmente foi proveniente da Weyne e Costa Advogados; a terceira
chamada ocorreu às 19h20min, durou 27 segundos e foi originária da
Hawk Eyes. 

O endereço do escritório Weyne e Costa Advogados é
justamente na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 204, conjuntos 305 a 308,
Leblon, Rio de Janeiro/RJ, pertencente a Sergio Roberto Weyne Ferreira
da Costa, conforme já visto acima. 

Com base nas informações obtidas nos extratos telefônicos
recebidos da Nextel, foi possível constatar que as três chamadas
telefônicas acima detalhadas sensibilizaram a antena de transmissão nº
724004210506052, cuja localização é a Avenida Ataulfo de Paiva, 338
até 764, lado par, Rio de Janeiro/RJ, revelando que os interlocutores
estavam nas proximidades do endereço supra. 

Colaciona-se, a título ilustrativo, figura constante
do relatório de análise nº 89/2015, que demonstra o perímetro de
abrangência da Estação Radio Base 724004210506052, e igualmente
indica que o local da reunião está abarcado por essa área de cobertura:

 

 

A presença de Fernando Soares no local foi, portanto,
confirmada a partir das informações de localização geográfica
decorrentes da quebra de sigilo de terminal vinculado à Hawk Eyes, de
sua propriedade, e por ele utilizado, que manteve contato, por três vezes,
com terminal em nome de Weyne e Costa Advogados, sensibilizando,
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assim, a Estação Rádio Base (ERB) localizada na Avenida Ataulfo de
Paiva, nº 338 a 764, lado par, em perímetro que abrange o local da
reunião. 

De outro tanto, a presença de Julio Gerin de Almeida
Camargo no local foi igualmente comprovada a partir de relato
minucioso em Juízo do seu motorista João Luiz Cavalheiro que o levou
até o logradouro da reunião. 

João Luiz Cavalheiro, motorista de Julio Camargo, foi
ouvido na Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, no
dia 10 de julho de 2015 (fls. 14/15, anexo37, evento 4). Afirmou, em
síntese, que trabalhou para Julio Camargo de 1992 a 2014. Que no dia
18 de setembro de 2011, foi contatado pelo seu primo, Paulo Roberto
Cavalheiro da Rocha, também motorista de Julio Camargo, para pegar
Julio Camargo no Aeroporto Santos Dumont, por volta das 17h30min,
18 horas. Que ele efetivamente buscou Julio Camargo, com o veículo
Toyota Camry, preto, placas ELL-2211, levando-o do aeroporto para o
shopping que fica na esquina da Avenida Ataulfo de Paiva com a
Avenida Afrânio de Melo Franco [Rio Design Leblon]. Que deixou Julio
Camargo no local, sem adentrar o estacionamento do shopping. Que o
aguardou por cerca de uma hora ou uma hora e meia, levando Julio
Camargo após novamente ao Aeroporto Santos Dumont. 

Foi ele igualmente ouvido como testemunha no presente
feito, ocasião em que corroborou os termos acima esposados. Vejamos: 

"Ministério Público Federal: O senhor recorda de ter transportado o
senhor Júlio no domingo? Que o Paulo não pôde atendê-lo? O
senhor se recorda disso?

João Luiz Cavalheiro Soares: Recordo.

Ministério Público Federal: Como é que aconteceu?

João Luiz Cavalheiro Soares: O Paulo me ligou, disse que não
podia, tinha uma festa. Que eu pegasse o Doutor Júlio entre seis e
seis e trinta, no aeroporto. Peguei o Doutor Júlio era umas seis e
quinze mais ou menos. Ele falou para mim que ia ficar na Afrânio de
Melo Franco com a Ataulfo de Paiva. Fui à frente, e deixei ele ali e
fui a frente e tentei estacionar ali perto da delegacia. Quando ele
acabasse, ele ia me ligar. Ele acabou, me ligou, entrou no carro e
falou, “vou voltar para o Santos Dumont”.

Ministério Público Federal: Entendi.

João Luiz Cavalheiro Soares: E era muito difícil de ele vim dia de
domingo.

Ministério Público Federal: Muito difícil ele vir?

João Luiz Cavalheiro Soares: Muito difícil.

Ministério Público Federal: O senhor lembra de algum outro
domingo de ter trabalhado para ele?
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João Luiz Cavalheiro Soares: Nenhum.

Ministério Público Federal: Só esse domingo?

João Luiz Cavalheiro Soares: Só esse.

Ministério Público Federal: O senhor pegou ele então. Ele disse
aonde é que ia? Ele disse: eu vou no Rio Designer? Eu vou...

João Luiz Cavalheiro Soares: Ele disse, que ia ficar na esquina da
Melo Franco com a Ataulfo de Paiva. Foi onde eu deixei ele. Que eu
ficasse por ali, que quando acabasse ele me ligava para pegar ele.

Ministério Público Federal: Certo. O senhor deixou ele bem na
frente?

João Luiz Cavalheiro Soares: Deixei ele bem na frente.

Ministério Público Federal: Da entrada do Shopping?

João Luiz Cavalheiro Soares: Da entrada. Eu consegui parar o
carro ali perto da delegacia que tem lá embaixo.

Ministério Público Federal: O senhor viu o senhor Júlio com
alguém?

João Luiz Cavalheiro Soares: Não vi com ninguém.

Ministério Público Federal: Não.

João Luiz Cavalheiro Soares: Só deixei ele e busquei.

(...)

Ministério Público Federal: Qual que foi o carro que o senhor pegou
para pegar ele, o senhor recorda?

João Luiz Cavalheiro Soares: ELL 2211. É um Toyota Camry.

Ministério Público Federal: Era o que ele usava sempre?

João Luiz Cavalheiro Soares: Era o que ele usava.

Ministério Público Federal: Era comum o senhor dirigir esse carro
ou não? Esse carro ficava para ele?

João Luiz Cavalheiro Soares: Ficava mais com o Paulo.

Ministério Público Federal: Era Paulo que dirigia?

João Luiz Cavalheiro Soares: Era. O Paulo que era motorista dele.

Ministério Público Federal: Alguma outra vez, o senhor recorda de
ter levado o senhor Júlio lá nesse mesmo local?

João Luiz Cavalheiro Soares: Não.

(...)
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Defesa: Está certo. Que dia foi esse mesmo que o Procurador
mencionou aqui?

João Luiz Cavalheiro: Foi no domingo.

Defesa: O senhor lembra a data?     

João Luiz Cavalheiro: Não sei se foi 2010 ou 2011. Foi, tipo assim,
final de ano.

Defesa: Certo.           

João Luiz Cavalheiro: Tipo, assim, setembro, outubro. Foi uma data
assim. Eu me lembro muito bem que ele foi num batizado e não pode
ir.

(...)

Defesa: E na volta?

João Luiz Cavalheiro: Na volta a mesma coisa. Queria ficar no
aeroporto de volta".

A Defesa de Eduardo Cunha, por sua vez, afirmou, em
alegações finais, que a quebra de sigilo telefônico do acusado indicou
que no dia 18 de setembro de 2011 ele estava em sua residência, na Rua
das Américas 5777, Barra da Tijuca, CEP 22793080, conforme
documento anexado no evento 394, anexo6.

Ocorre que, aparentemente, bem no período em que a
reunião teria ocorrido, entre as 19h e 21h, não há registro de chamadas
no celular de Eduardo Cunha. As duas últimas chamadas que apontam a
localização do acusado como sendo em sua residência ocorreram às
18h21min25seg (antes da reunião), e às 22h41min10seg (após a
reunião), não sendo possível afirmar, com base nesta prova, ao contrário
do afirmado pela Defesa, que Eduardo Cunha esteve em sua residência
durante a reunião havida no dia 18 de setembro de 2011, que
ocorreu, aproximadamente, entre 19h e 21h. 

Assim, considerando-se, conjuntamente, que os
depoimentos dos colaboradores Fernando Soares e Julio Camargo são
minuciosos e convergentes, que foram corroborados por boa prova
material, acima analisada, e que o álibi apresentado pela Defesa de
Eduardo Cunha não se sustenta, é possível concluir que Eduardo Cunha
efetivamente esteve presente na reunião havida no dia 18 de setembro de
2011, em que restou acertado o pagamento da vantagem indevida
decorrente dos contratos dos navios sonda a Eduardo Cunha e a
Fernando Soares. 

Segundo informações prestadas pelos colaboradores
Fernando Soares e Julio Camargo, na reunião houve uma divergência
inicialmente a respeito dos valores devidos. Fernando Soares dizendo
que eram devidos 16 milhões e Julio Camargo dizendo que eram 12
milhões, e que naquele momento só poderia pagar 10 milhões. Julio
inicialmente teria proposto pagar somente a metade, priorizando a
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parcela do Deputado Eduardo Cunha, de cinco milhões de dólares, o que
foi refutado por Fernando Soares e Eduardo Cunha. Ficou acertado
então que seriam pagos 10 milhões de dólares, sendo 5 milhões para
Fernando Soares e 5 milhões para Eduardo Cunha, sendo que, em
princípio, o valor a ser pago a Eduardo Cunha seria em espécie e que a
parte de Fernando Soares seria via emissão de notas fiscais de prestação
de serviços das suas empresas.  

Colaciono os seguintes trechos do depoimento de
Fernando Soares:

"Ministério Público Federal: Tá. E aí como é que foi a reunião? Os
senhores subiram, chegou lá?

Fernando Antônio Falcão Soares: Subiu, chegou lá foi uma reunião
tranquila aonde o Júlio fez as explicações dele do problema que
estava havendo, não sei o que. Houve uma divergência de valores
porque pelas minhas contas o Júlio devia ainda dezesseis milhões,
pelas contas do Júlio ele devia doze milhões. E aí depois de muita
discussão ali ele disse que naquele momento ele só poderia pagar dez
milhões que ele pagaria naquele momento e ele estava entrando com
uma ação ou já estava em trâmite 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.

Ministério Público Federal: Certo. E aí vocês, o senhor e o deputado
aceitaram? Como é que?

Fernando Antônio Falcão Soares: Aceitamos. Quer dizer, no
primeiro momento, o Júlio sempre com aquele jeito dele queria pagar
inicialmente a parte do Deputado que estava...

Ministério Público Federal: O senhor disse pra ele que o Deputado
tinha metade pra receber, não foi isso?

Fernando Antônio Falcão Soares: Exatamente, exatamente. Que
tinha metade pra receber.

Ministério Público Federal: Ele queria pagar só a parte...

Fernando Antônio Falcão Soares: Ele queria pagar a parte do
Deputado e depois ele acertaria comigo. E aí eu não aceitei, o
Deputado também se manifestou dizendo que não era esse o acordo,
que ele tinha que resolver as duas partes. Aí ele queria também no
primeiro momento que eu emitisse notas das minhas empresas pra
receber e daí repassar. Eu disse, “cara, eu 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 emissão de notas fiscais de prestação de
serviços das minhas empresas.

Ministério Público Federal: Tá. E aí ficou acertado então dez
milhões de dólares?

Fernando Antônio Falcão Soares: Dez milhões de dólares.

Ministério Público Federal: Cinco pro senhor e cinco pro Deputado?
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Fernando Antônio Falcão Soares: Exatamente

E de Julio Camargo:

"Ministério Público Federal: Então se é, pelo que foi, estava
acertado, era cinco milhões de dólares para o senhor Eduardo Cunha
e cinco milhões para o Fernando Soares, era isso?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Aproximadamente.

Ministério Público Federal: Que havia?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Para o Eduardo Cunha com
certeza cinco milhões de dólares".

Resta evidenciado, portanto, que Eduardo Cunha, nessa
reunião, solicitou vantagem indevida para si e para outrem, Fernando
Antônio Falcão Soares. 

Uma vez avençado entre Julio Camargo, Eduardo Cunha e
Fernando Soares o pagamento de USD 10 milhões, sendo USD 5
milhões a cada um dos dois últimos citados, restava equacionar melhor a
forma como seria realizado esse pagamento. 

Segundo o depoimento do colaborador Julio Camargo,
a operacionalização desses pagamentos teria ocorrido de formas
distintas. A primeira delas, teria sido via transferências internacionais
para contas indicadas por Alberto Youssef em nome das empresas DGX
e RY, de Leonardo Meirelles, saindo da conta Vigela mantida no Banco
Cramer, em Lugano, na Suíça, por Julio Camargo. Uma segunda forma
teria ocorrido por meio de transferências para a empresa GFD, de
Alberto Youssef, travestidas de investimentos. A terceira forma teria
ocorrido por meio de transferências realizadas diretamente em contas de
empresas ligadas a Fernando Soares, a Hawk Eyes e a Technis, mediante
a simulação de contrato de prestação de serviço e emissão de notas
fiscais frias. 

Ainda segundo Julio Camargo, posteriormente Fernando
Soares teria ainda o procurado para lhe dizer que Eduardo Cunha
reclamara a existência de um valor remanescente de 1 milhão de reais,
decorrente da variação da taxa cambial do dólar. Após alguma
discussão, ficou decidido que Julio Camargo arcaria com a maior parte,
aproximadamente metade ou sessenta por cento, e Fernando Soares
pagaria o restante. A parcela de Julio Camargo ficou combinada de ser
paga por intermédio de afretamento de aeronaves pertencentes a Julio
Camargo junto à Global Táxi Aéreo e também por meio de duas doações
a uma igreja evangélica indicada por Eduardo Cunha. A parcela de
Fernando Soares seria paga em dinheiro. 

Transcrevo os principais trechos pertinentes a essas
questões do depoimento de Julio Gerin de Almeida Camargo: 
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"Ministério Público Federal: Perfeito. O senhor voltou para São
Paulo, como que começou a questão dos pagamentos, o senhor
poderia detalhar então agora, como é que foi estabelecido a questão
dos pagamentos?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Sim. Eu fiz é, basicamente três
pagamentos é, no exterior uma DGX, outra RY. Que dá um valor mais
ou menos de cinco milhões e cem mil dólares. Depois eu conversei
com o Alberto Youssef e o Alberto me disse, “Júlio, eu tenho uma
empresa que chama-se GFD, e essa empresa GFD, é uma empresa
que eu utilizo para fazer investimentos ah, imobiliários reais, então
eu aconteceu que você, e eu estou precisando de dinheiro que tem
origem nessa empresa, para que eu possa terminar os meus
empreendimentos”. Então podíamos fazer um contrato com as suas
empresas, que eu tenho um hotel em Aparecida, tenho um hotel em
Salvador que eu estou fazendo”, na Bahia, perdão. “Tenho ah, um
conjunto de, mas é de comerciais, os residenciais, em Curitiba”. “E
esses três empreendimentos são reais, são empreendimentos que
estão, estão andando e para mim seria muito bom e eu também
poderia te ajudar”. Então fizemos três contratos é, entre as empresas
onde eu sou titular, uma de nome Piemonte, outro nome Treviso e
outra de nome Auguri, no valor total de onze milhões e setecentos mil
reais. Ou de parte desse valor, foi utilizado para pagar essa
composição que envolvia Eduardo Cunha e Fernando Soares.

(...)

Ministério Público Federal: O senhor falou com o Alberto Youssef o
quê? Precisava disponibilizar uma quantia.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Precisa disponibilizar tanto. Ele
falou, “me transfere tanto para essas contas”. Houve um pagamento
logo depois dessa conversa. Duas vezes de dois milhões e trezentos e
cinquenta mil dólares, depois o ano seguinte mais dois, três, mais
dois milhões e trezentos e cinquenta e mais um de quatrocentos mil
dólares.

Ministério Público Federal: O senhor se recorda onde eram essas
contas no exterior?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Eu...

Ministério Público Federal: Saiu da conta do senhor, explica para
onde?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Eu acho que é ou China, Hong
Kong, algum lugar asiático.

Ministério Público Federal: Perfeito. Perfeito. Então o senhor disse
que já teve essas transferências internacionais. As transferências
para GFD, que eram supostos investimentos nas empresas do Alberto
Youssef...

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Isso.

Ministério Público Federal: Para empresa dele.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Isso. E houve pagamentos. Que eu
combinei com o Fernando, que fossem feitos diretamente as
empresas, onde ele era o titular. Uma de nome Hawk Eyes e outra de
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nome Technis.

Ministério Público Federal: Como é que o senhor fez esses
pagamentos?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Eu fiz o pagamento, através de
remessas legais, mediante emissão de notas fiscais dessas empresas,
contra as minhas empresas e é, em alguns pagamentos e de lá eu
então fiz é, eu então fiz o pagamento contra emissão das notas fiscais,
valores esses que perfazem mais ou menos quatro milhões de reais.

Ministério Público Federal: O senhor simulou um contrato, foi isso?
Com as empresas dele?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Simulei o contrato.

Ministério Público Federal: O senhor lembra de quê que era esse
contrato?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Prestação de serviço de maneira
geral.

(...)

Ministério Público Federal: Em relação a, depois consta em outros
depoimentos que ou, o Fernando Soares procurou o senhor para uma
diferença.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Ah, sim. Essa foi uma, uma nova,
uma nova modalidade, e depois encarrado tudo isso, não achei, havia
encontrado o deputado em outras oportunidades e aí aparece o
Fernando e diz o seguinte, “olha, existe uma diferença, e como a
combinação foi na moeda dólar, o Deputado Eduardo Cunha está
reclamando que existe uma diferença de um milhão de reais, devido
essa diferença, entre o dia que foi pago e entre dólar e reais. Isso uma
diferença de um milhão de reais. “Ei Fernando, eu vou dizer uma
coisa para você, eu cansei, não vou pagar mais nada, não é”? “Estou
exaurido com essa história, chega”. “E me, Júlio, vamos fazer
diferente, nós já, nós já passamos por tantas batalhas, já vencemos a
principal”. “Vamos fazer o seguinte, você paga metade, eu pago
metade” ou não me lembro se eu fiquei de pagar sessenta por cento e
ele quarenta, uma coisa assim, fizemos o acerto e dentro desse acerto,
eu acertei diretamente com o Deputado Eduardo Cunha, que uma
parte eu poderia pagar através de afretamentos de aviões ou
helicópteros, considerando que eu tinha as minhas duas aeronaves,
que eram gerenciadas pela Global.

Ministério Público Federal: Global qual, é uma empresa, não é?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: É nome de uma empresa Júlio
Global Aviation. Que era uma empresa ou é uma empresa do grupo
Gol. É, e que fazia o gerenciamento das minhas duas aeronaves, não
é? Ah, e é, então disse “aí Eduardo, posso fazer isso aí”. Ele falou,
“olha, é muito bom, que eu utilizo muito, eu uso muito tanto avião
como helicóptero e você então dá uma instrução para Global”. E eu
dei uma instrução para a Global, que ele tinha um crédito de
trezentos mil reais...

Ministério Público Federal: Ele quem?
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Júlio Gerin de Almeida Camargo: Deputado Eduardo Cunha, tinha
um crédito é, sob minha responsabilidade até o valor de trezentos mil
reais.

Ministério Público Federal: Desculpa interrompe-lo, o senhor falou
que o senhor falou que tratou isso diretamente com o senhor Eduardo
Cunha. Foi onde essa?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: No meu escritório em São Paulo.

Ministério Público Federal: Ele esteve no escritório do senhor?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Esteve no meu escritório uma vez
em São Paulo e outra no meu escritório do Rio de Janeiro.

Ministério Público Federal: Certo

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Quando acertei isso com ele em
São Paulo, quando eu acertei isso com ele, foi no meu escritório em
São Paulo.

Ministério Público Federal: Certo. E o senhor passou essa
orientação para o dono da empresa?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Para o Gobetti que até encontrei
ele aqui na antessala, disse Gobetti, ah, aliás, falei com eles
pessoalmente, não falei por telefone, e disse Gobetti assumi com o
Deputado Eduardo Cunha, um compromisso de me responsabilizar
pelo valor de até trezentos mil reais para o pagamento é, de fretes,
sejam eles de aviões ou de helicópteros. Desses trezentos mil reais,
ele utilizou um valor de cento e vinte poucos mil reais, dividido em
diversos voos ah, e depois como já se aproximava a Operação Lava-
Jato é, não solicitou mais nada.

Ministério Público Federal: Ah, o senhor acha que apresentou até as
notas fiscais faturadas?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Apresentei as faturas, as notas,
tem até aqui comigo, como também, e aí essa solicitação veio através
do Fernando Soares e não através do Deputado Eduardo Cunha. Que
ah, também seria possível fazer a doação através da igreja, se não me
engano a igreja Universa de Deus, uma coisa assim e eu fiz dois
pagamentos à igreja, com o nome que o Fernando pediu que eu
procurasse, não é? Eu procurei, a pessoa já estava informada e eu fiz
dois pagamentos é, cada um deles de cento de vinte e cinco mil reais.

Ministério Público Federal: Sob que justificativa?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Justificativa, eu sou católico
apostólico romano, mas todas as religiões são bonitas e eu respeito,
fui educado assim. Mas era com a intenção de atender é, e acabar
com essa novela é, do pagamento ao Eduardo Cunha.

Ministério Público Federal: O senhor já tinha feito alguma doação
para Assembleia de Deus ou alguma igreja evangélica?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Não. Nunca tinha feito.
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Ministério Público Federal: O senhor poderia dizer como foram
feitos esses pagamentos?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Foram feitos através de TED
bancários. Que eu também apresentei. É...

Ministério Público Federal: Das empresas do senhor?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Da minha empresa, são da minha
empresa. Ah, tudo absolutamente...

Ministério Público Federal: Certo.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: É...

Ministério Público Federal: Fernando apresentou esses dados e o
senhor, o senhor entrou em contato com a pessoa da igreja, foi isso?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: É, eu entrei em contato o...

Ministério Público Federal: Ou eles entraram em contato, alguma
coisa assim?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Eu sei dizer que ou eu entrei, mas
não fui eu, alguém da minha empresa entrou em contato, a pessoa já
estava esperando o telefonema e deu as instruções para depósito e
nós executamos.

Ministério Público Federal: Certo. O senhor se recorda de ter feito
alguma entrega de valor para, em espécie para o senhor Eduardo
Cunha ou para alguma emissão do senhor Eduardo Cunha?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Ah, e aconteceu que eu fiz um,
uma entrega não ao Deputado Eduardo Cunha. Mas a um portador
que ele me mandou é, e foi entregue um valor em reais, que foi
recebido no meu escritório de São Paulo.

Ministério Público Federal: Certo. O senhor que entregou esses
valores? Ou o senhor não se recorda?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Eu não me recordo".

Imputou, assim, o Ministério Público Federal, na peça
acusatória original e em seu aditamento, cinco modalidades distintas do
crime de lavagem de dinheiro, a seguir especificadas (fls. 35/36,
denuncia2, evento 3, e adit_den4, evento 3):

(i) transferências realizadas por Julio Camargo, de conta
mantida em nome da Vigela Associated, para a conta das empresas RFY
Import&Export Limited e DGX Imp.&Exp.Ltd., de propriedade de
Leonardo Meirelles, com posterior entrega dos valores por Alberto
Youssef a Fernando Soares, e desse ao destinatário final, Eduardo
Cunha;

(ii) transferências de contas mantidas pelas empresas
Piemonte e Treviso, de Julio Camargo, mediante simulação de prestação
de serviços, para as empresas Hawk Eyes Administração de Bens Ltda e
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Techinis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda, ambas de Fernando
Soares;

(iii)  transferências, pela empresa Treviso, de Julio
Camargo, para as contas da empresa GFD Investimentos no Brasil, de
propriedade de Alberto Youssef, mediante simulação de contratos de
mútuo para investimento. Alberto Youssef teria então repassado os
valores a Fernando Soares, e esse a Eduardo Cunha;

(iv) duas transferências, a título de doação, feitas pela
Piemonte e pela Treviso, empresas de Julio Camargo, à Igreja
Evangelica Assembleia de Deus, por orientação de Eduardo Cunha; e

(v) afretamento de táxi aéreo em favor de Eduardo Cunha
e pessoas a ele relacionadas, junto à Global Táxi Aéreo, empresa na qual
Julio Camargo mantinha aeronave. 

Após a regular instrução processual, em sede de alegações
finais, o MPF reputou não comprovada a destinação a Eduardo Cunha
dos repasses mencionados nos itens "ii" e "iii" supramencionados (fls.
41/42, evento 338).  

Passa-se a analisar as provas existentes nos autos
referentes às imputações dos crimes de lavagem de dinheiro ao acusado
Eduardo Cosentino da Cunha.

Segundo os depoimentos prestados por Julio Camargo e
Alberto Youssef, esse teria sido procurado pelo primeiro, após os acertos
realizados com Eduardo Cunha na reunião do dia 18 de setembro de
2011, para efetuar operações conhecidas como dólar-cabo, por meio de
contas bancárias de empresas situadas no exterior, com a finalidade de
obter reais no Brasil que pudessem ser entregues a Eduardo Cunha.  

Em decorrência desse acerto, Julio Gerin de Almeida
Camargo declarou que foram realizadas três transferências para as
empresas RFY Imp.&Exp. Ltd. e DGX Imp.&Exp.Ltd, no HSBC de
Hong Kong, administradas por Leonardo Meirelles, pessoa ligada a
Alberto Youssef, a partir de uma conta mantida por Julio Camargo em
Lugano, na Suíça, no Banco Cramer, em nome da empresa Vigela
Associated S/A: 

- a primeira, no valor de USD 2.350.044,06, em
20/10/2011, para conta em nome da RFY Imp.&Exp. Ltd;

- a segunda, no valor de USD 2.350.052,31, em
08/06/2012, também para conta da RFY Imp.&Exp. Ltd; e 

- a terceira, no valor de USD 400.052,37, em 26/07/2012,
para conta da empresa DGX Imp.&Exp.Ltd. 
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Os dados das transações constam de documentos
apresentados por Julio Camargo no bojo do seu acordo de colaboração
premiada (fl. 10, anexo31, evento 4). 

Interessante notar que a primeira transferência, de 20 de
outubro de 2011, foi realizada aproximadamente um mês depois da
reunião em que foram acertados os pagamentos, datada de 18 de
setembro de 2011.  

Leonardo Meirelles, ouvido em Juízo, confirmou que
disponibilizou a Alberto Youssef contas titularizadas de suas empresas
 RFY e DGX, entre 2009 a 2013, para movimentação de valores ilícitos,
e que teria recebido cerca de USD 5.300.000,00 por meio da Vigela
Associated, de Julio Camargo. Declarou, ainda, que Alberto Youssef
teria lhe informado que os valores teriam como destinatário o então
Deputado Federal Eduardo Cunha. Transcrevo:

"Ministério Público Federal: E nesse caso específico dessa denúncia
aqui relacionada ao Deputado Federal Eduardo Cunha. O quê que o
senhor sabe, como é que ocorreu,  nesse caso?

Leonardo Meirelles: Esse caso foi um pouco específico. Devido à
empresa Vigela Associated, do senhor Júlio Camargo, onde do qual
eu tive eu acho que umas duas, ou três oportunidades no escritório de
advocacia ali perto do escritório do Alberto Youssef. Onde do qual foi
confeccionado contratos de prestação de serviço, com data retroativa.
Onde todas essas reuniões eu estive por praxe participação pessoal,
em virtude que eu estive que assinar o contrato com passaporte e
tudo mais, para demonstrar que a empresa do exterior a RFY
receberia um valor de cinco milhões, o total eu acho que é cinco,
  trezentos e cinquenta e dois de dólares que era o contrato total.
Onde do qual foi feito, esse contrato com algumas in voices de
pagamento. De ambos valores que seriam transferidos da Vigela na
ocasião. Isso depois eu acho que uns sessenta ou noventa dias, o
Alberto, como eu tinha contato praticamente que diário com ele. Ele
falou “olha, aquele contrato que nós fizemos lá um mês atrás, vai
começar a ser efetivado, e vai ser pago pela conta do Júlio”. Até
então, eu não sabia quem era Júlio. Ele só me passava valores, e de
quem estava entrando, específico. Aí houve essas duas transferências
de dois mil trezentos e cinquenta dólares e em virtude do montante, a
disponibilidade desses recursos demoraram eu acho que uns três ou
quatro dias para poder juntar esse recurso. Todos os dias eu fui levar
no escritório do Alberto Youssef. E uma das ocasiões, no segundo
pagamento. Segundo recebimento, na verdade. Então, só voltando um
pouquinho para a senhora entender o mecanismo. Era feito a
transferência, vem um aviso para o banco desse crédito. Fica
quarenta oito horas, geralmente fica quarenta e oito horas para a
checagem internacional, que os bancos se comunicam, para ver se o
valor está correto, está tudo direitinho. Nessa oportunidade, eu
apresentei ao meu banco, a origem dos recursos, por quê que estava
entrando aquele recurso. O banco me perguntou, eu anexei, mandei,
esses contratos com as respectivas in voices. Daí o banco
disponibilizou, liberou na conta. E aí eu comecei a fazer as
transferências para transformar isso em reais, e entregar para o
Alberto Youssef no Brasil. E na segunda, em uma dessas
oportunidades, um dia eu fui almoçar com o Alberto. Eu estava no
escritório dele ali. E tinha uma cobrança, relativamente forte em
relação a isso. A chegada dos recursos que estava demorando, e
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estava faltando realmente, agora eu não me recordo, mas algo em
torno de um milhão, um milhão e pouquinho, alguma coisa assim.
Que tinha gente no escritório dele esperando, por que precisava ir
para o Rio de Janeiro, por que estava atrasado já. O Alberto sempre
tinha imposições para serem liquidadas com atraso, de combinado de
entregar na quinta. Até segunda ele não tinha terminado. Então, ele
tinha uma cobrança relativamente exaustiva. E essa última entrega
que eu fiz, eu me recordo que o Jaime estava no escritório do Alberto.

Ministério Público Federal: Quem que é o Jaime?

Leonardo Meirelles: O Jaime é o Careca. O agente que fazia o
transporte...

Ministério Público Federal: Sei.

Leonardo Meirelles: ...De São Paulo - Rio. Sempre se devia um
cargo em automóvel. E específico, e aí eu estava na sala, eu estava
conferindo. Uma sala dele, o Jaime estava junto. Na ocasião eu até
ajudei a montar a mala que ele tinha. Tirei do meu recipiente, da
minha mala, coloquei em cima da mesa, ele conferiu. Colocou mais
uma parte do valor que estava faltando. E aí deu para o Jaime, que
ele tinha que ir embora, porque ele estava atrasado, e tinha gente,
que ele estava indo para o Rio de Janeiro, que ele estava atrasado,
uma coisa assim. Aí depois de alguns dias, aí o Alberto, de forma
informal, aí onde ele citou e comentou sobre Eduardo Cunha, que era
que estava destinando, que estava levando para o Rio de Janeiro, que
era uma parte do pagamento daqueles cinco milhões que era do
Júlio.

Ministério Público Federal: Está certo".

Leonardo Meirelles posteriormente esclareceu melhor a
ocasião em que foi citado o nome de Eduardo Cunha. Transcrevo:

"Juiz Federal: Quando o senhor ouviu falar nesse, em que hipótese,
isso foi em um almoço. A palavra, o nome do senhor Eduardo
Cunha?

Leonardo Meirelles: Foi com o Alberto Youssef nesse almoço. Na
segunda remessa, faltando para finalizar uma parte do recurso.

Juiz Federal: Na segunda remessa para finalizar.

Leonardo Meirelles: É, segundo recebimento.

Juiz Federal: Está.

Leonardo Meirelles: E aí nesse caso, nós estávamos voltando tudo
para o escritório. O Jaime já estava lá nos aguardando.

Juiz Federal: Está.

Leonardo Meirelles: Eu tive que terminar de fazer o que tinha que
ser feito. E aí, que eu estou atrasado, que eu tenho que ir lá com o
Deputado. Eu estou indo para o Rio. O senhor sabe para onde o
senhor tem que ir".
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Alberto Youssef, por sua vez, declarou em Juízo que houve
a transferência de USD 2.350.000,00 por Julio Camargo em conta por
ele indicada pertencente a Leonardo Meirelles, em uma de suas
empresas, a DGX ou RFY. Alberto Youssef em seguida teria
transformado esses valores em reais e repassado-os a Fernando Soares,
pessoalmente, em duas ocasiões, no escritório dele no Rio de Janeiro, na
Avenida Rio Branco. Na primeira vez teria ido sozinho ao encontro de
Fernando Soares, e na segunda vez teria ido acompanhado de seu
funcionário Jayme Alves de Oliveira Filho, conhecido como
Jayme "Careca". Transcrevo:

"Ministério Público Federal: Além de ter conversado com o
Fernando Soares sobre esse tema, o que mais o Júlio Camargo pediu
para você fazer? O senhor mencionou que chegou pegar dinheiro
do....

Alberto Youssef: Sim, aí eu garanti ao Fernando que os pagamentos
iriam retornar, e que o Júlio faria esses pagamentos através de mim,
basicamente isso aconteceu em junho, mais ou menos, junho, julho e
agosto, e aí por volta de, eu não me lembro se foi setembro ou
outubro, o Júlio me fez uma transferência de dois milhões trezentos e
cinquenta mil dólares, aonde eu indiquei a conta pra ele, e salvo
engano foi uma conta do Leonardo Meireles, no HSBC, ou DGX ou
RFY, e aí eu transformei esses valores em reais, pedi que um
funcionário meu, funcionário meu não, um terceirizado que muitas
vezes prestava serviço à mim, que era o Jayme, o Careca, entregasse
uma parte desses valores no Rio de Janeiro para o Fernando Soares e
eu mesmo, pessoalmente, fiz o complemento e entreguei pro Fernando
Soares lá no Rio de Janeiro, na Rio Branco, no escritório dele.

Ministério Público Federal: Uma parte foi entregue pelo Jayme, pelo
funcionário Jayme?

Alberto Youssef: Sim.

Ministério Público Federal: Sozinho e a outra parte foi o senhor, o
senhor estava com mais alguém?

Alberto Youssef: Eu e o próprio Jayme.

Ministério Público Federal: Essa, as duas foram no escritório dele?

Alberto Youssef: Eu acredito que tenha sido no escritório do
Fernando, a que eu estive junto foi no escritório do Fernando.

Ministério Público Federal: Na Avenida Rio Branco?

Alberto Youssef: Na Avenida Rio Branco".

Fernando Soares declarou, da mesma forma, que os
valores lhe foram entregues por Alberto Youssef, mais especificamente
por seu funcionário, Jayme Careca. Que Alberto Youssef teria ido ao seu
escritório a primeira vez sozinho, para dizer que estava aguardando a
operação se concretizar para realizar o pagamento. Na segunda vez,
afirmou Fernando Soares que Alberto Youssef foi lhe entregar valores
acompanhado de Jayme Careca, apresentando-o como alguém de sua
confiança e que iria realizar os próximos pagamentos. 
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Coerentemente com os depoimentos dos
colaboradores, consta de tabela apreendida em posse de Alberto
Youssef, denominada "Transcareca", registro da entrega de R$
1.132.250,00, tendo como destinatário "Baiano", apelido de Fernando
Soares, na data de 15 de junho de 2012 (fl. 06, desp1, evento 2 dos autos
de inquérito policial 5064869-93.2014.404.7000, relacionado à presente
ação penal). 

Importante destacar que a segunda transferência realizada
por Julio Camargo para as empresas de Leonardo Meirelles, acima
mencionada, no valor de USD 2.350.052,31, datou de 08 de junho de
2012, ou seja, alguns dias antes da entrega do numerário a Fernando
Soares, 15 de junho de 2012, oriundo de Alberto Youssef e realizada por
meio de Jayme Careca.  

Ouvido em Juízo, Alberto Youssef explicou que a tabela
"Transcareca" referia-se aos valores cujo transporte eram realizados pelo
seu funcionário Jayme Careca:

"Ministério Público Federal: O senhor pode explicar o que é a
expressão transcareca significa?

Alberto Youssef: Isso a gente, numa contabilidade que a gente tinha
no escritório, como se o Careca tivesse feito um transporte de X
valores para tal cidade.

Ministério Público Federal: Essa era a relação das entregas que o
Jayme...

Alberto Youssef: Fazia. É isso".

Uma vez recebidos os valores, prossegue o colaborador
Fernando Soares, eram eles repassados a Eduardo Cunha, em seu
escritório, no Edifício De Paoli, na Avenida Nilo Peçanha, nº 10, no Rio
de Janeiro/RJ, para a pessoa de Altair. Afirmou o colaborador que em
apenas uma oportunidade Eduardo Cunha pediu para uma pessoa retirar
os valores no escritório de Fernando Soares. Transcrevo:

"Ministério Público Federal: Tá. Aí ele, vamos entender como é que
funcionou o caminho do dinheiro. Então o Youssef trouxe pro senhor
no seu escritório. E aí como é que o senhor fez esse dinheiro chegar
ao Deputado Eduardo Cunha?

Fernando Antônio Falcão Soares: Eu avisava ao Deputado que eu
já estava com o valor pra ser entregue e aí perguntava como eu faria
pra entregar e ele pediu que eu entregasse no escritório dele a uma
pessoa que trabalhava, um funcionário lá.

Ministério Público Federal: Qual escritório dele?

Fernando Antônio Falcão Soares: No De Paoli.

Ministério Público Federal: Certo. Quem que era essa pessoa?

Fernando Antônio Falcão Soares: O Altair.
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Ministério Público Federal: O senhor conhecia essa pessoa antes?

Fernando Antônio Falcão Soares: Já tinha visto ele lá no escritório
do Deputado, lá no De Paoli.

(...)

Ministério Público Federal: E aí como é que o senhor combinava
pra fazer a entrega ou não combinava?

Fernando Antônio Falcão Soares: Eu diria mais ou menos que
horas eu estaria indo lá, o dia e a hora, eu chegava lá, procurava o
Altair, ele já estava esperando, já estava sabendo, eu entrava, ele ia
numa sala, contava.

Ministério Público Federal: Ele contava o dinheiro na sua frente?

Fernando Antônio Falcão Soares: Ele contava.

Ministério Público Federal: Era em reais já?

Fernando Antônio Falcão Soares: Na verdade ele não contava nota
por nota, ele pegava, contava os maços de dinheiro.

Ministério Público Federal: Esse dinheiro era em reais?

Fernando Antônio Falcão Soares: Reais.

Ministério Público Federal: Certo.

Fernando Antônio Falcão Soares: Reais. Ele contava um maço de
dinheiro, e um ou outro maço ele contava pra ver se realmente estava
completo. E ali era.

Ministério Público Federal: Todas as entregas que o senhor fez
foram pro Altair e todas foram nesse mesmo local?

Fernando Antônio Falcão Soares: Tem uma entrega só que foi, que o
Deputado pediu pra que, houve algum problema de atraso, alguma
coisa assim e aí o Deputado me disse que ia pedir pra pegarem no
meu escritório. E aí foi uma outra pessoa que não foi o Altair.

Ministério Público Federal: O senhor sabe quem é essa pessoa?

Fernando Antônio Falcão Soares: É um nome diferente. É uma
pessoa que trabalhava lá no escritório também, que o Deputado me
falou, e o nome dele era um nome diferente. Não era um nome comum
não".

 

A fotografia de Altair Alves Pinto, pessoa que trabalhava
para Eduardo Cunha, foi mostrada a Fernando Soares, à época em que
tomados os seus depoimentos, havendo Fernando Soares reconhecido-o,
espontaneamente, como sendo a pessoa de Altair, qualificada como
Altair Alves Pinto. Transcrevo trecho do termo de declarações nº 03-B
de Fernando Soares (fls. 2075/2078, 10º volume, ação penal física):
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"QUE mostrada a fotografia em anexo, o depoente espontaneamente
identificou como sendo a pessoa de ALTAIR, anteriormente
mencionada no Termo de Colaboração nº 3; QUE se trata da pessoa
de ALTAIR ALVES PINTO, conforme dados qualitativos, em anexo;
QUE ALTAIR, conforme o depoente já esclareceu no Termo de
Colaboração nº 03, é a pessoa que trabalhava para EDUARDO
CUNHA e para quem o depoente fez diversas entregas de valores em
espécie, destinadas ao referido parlamentar; QUE reconhece ALTAIR
sem qualquer sombra de dúvidas, até mesmo porque esteve diversas
vezes pessoalmente com ele, entre cinco e seis vezes."

Altair Alves Pinto seria funcionário de confiança do
Deputado Federal Eduardo Cunha. Consta visita de Altair ao gabinete de
Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados (fls. 2092 da ação penal
física), e igualmente consta o nome dele como fornecedor de Eduardo
Cunha em despesas declaradas na prestação de contas ao Tribunal
Superior Eleitoral (fls. 2083 da ação penal física). 

Em suas alegações finais, o MPF expôs breve histórico de
Altair Alves Pinto (fl. 46, alegações1, evento 338):

"Tal pessoa trata-se de ALTAIR ALVES CUNHA, funcionário de
confiança de EDUARDO CUNHA, envolvido em vários esquemas de
recebimento de valores em espécie em benefício do ex-deputado em
distintas operações policiais, tendo sido acusado perante o Juízo da
10ª Vara Federal de Brasília/DF no âmbito da Operação Cui Bono,
em que EDUARDO CUNHA foi condenado a cerca de 24 anos de
prisão por fraudes no FI-FGTS. ALTAIR é ainda investigado pela
Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro/RJ no âmbito da
Operação Câmbio e Desligo, também como sendo um
intermediário/captador de valores em espécie recebidos pelo réu
EDUARDO CUNHA".

A Defesa de Eduardo Cunha, por sua vez, afirmou, em
suas alegações finais, que a Acusação incorreu em erro, pois a Operação
Cui Bono não teria sido ainda julgada. 

Na realidade, a Acusação provavelmente estava fazendo
menção à ação penal nº 0060203-83.2016.4.01.3400, na qual Eduardo
Cosentino da Cunha foi condenado, por sentença proferida em 1º de
junho de 2018, a uma pena de 24 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pelo cometimento de crimes de corrupção
ativa, lavagem de dinheiro e violação de sigilo funcional, em detrimento
da Caixa Econômica Federal e FI-FGTS. 

Eduardo Cosentino da Cunha responde ainda à ação penal
nº 0001238-44.2018.4.01.3400, juntamente com Altair Alves Pinto, e
que tramita na 12ª Vara Federal de Brasília/DF. Nela, Altair Alves Pinto
foi acusado por supostamente haver intermediado o recebimento de
propinas em nome de Eduardo Cosentino da Cunha. 

Há indícios, portanto, não só no presente processo, mas
também em outros processos e procedimentos que tramitam perante
outros Juízos de que Altair Alves Pinto seria uma espécie de operador
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de recebimento de vantagens indevidas de Eduardo Cosentino da
Cunha. 

Por outro lado, o vínculo existente entre Fernando Soares e
Eduardo Cunha é circunstancialmente comprovado por meio de
mensagens trocadas entre ambos, o primeiro sob codinome "Lowe", na
data de 10 de setembro de 2012, por meio das quais Fernando Soares
avisa a Eduardo Cunha que teria reunião com "Julio", para "definir
tudo", e que assim que tivesse a programação, passaria tudo ao então
Deputado Federal (relatório 137/2016, fls. 58/59, anexo39, evento 14
do processo 5053889-82.2017.4.04.7000). Colaciono as mensagens
ilustrativas:
 

 

Esclareço que se trata de mensagem constante do já
mencionado Relatório de Análise de Material Apreendido nº 137/2016,
elaborado a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão na
residência de Eduardo Cunha por ordem judicial emitida na Ação
Cautelar 4044/STF. Cópia do referido relatório consta dos autos
5053889-82.2017.404.7000, evento 14, anexos 37 a 40.

Veja-se que as mensagens são datadas de 10 de setembro
de 2012, algumas semanas após a última transferência realizada por
Julio Camargo para as empresas de Leonardo Meirelles, em 26 de julho
de 2012, com destino final a Eduardo Cunha, conforme acima descrito.  

Em suas alegações finais, a Defesa de Eduardo Cunha
aduz - em hipótese, pois não admite a higidez da prova -, que Fernando
Soares e Eduardo Cunha estariam falando sobre doações oficiais que
Julio Camargo e suas empresas fariam ao Diretório Nacional do PMDB,
as quais, alega, foram efetivamente realizadas nos dias 20, 21 e 24 de
setembro de 2012, em um total de R$ 400.000,00, conforme atesta a
prestação de contas cujo excerto foi colacionado pela Defesa à fl. 348
(evento 394).   
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A explicação soa até um pouco ingênua, diante de todas as
provas já examinadas, afinal, o próprio teor da conversa é
dissimulado: "Nao esdquece da semana" (sic), ou "amanhã tenho
reunião com o Julio pra definir tudo, assim que tiver a programação te
passo", não havendo motivos para utilizar linguagem cifrada caso se
tratasse de fato de doação oficial. Além disso, não haveria motivos para
que Fernando Soares intermediasse uma doação legal de Julio Camargo
ao Diretório Nacional do PMDB. 

O álibi apresentado pela Defesa de Eduardo Cunha não
subsiste, assim, frente a uma análise detalhada dos fatos. 

Interessante destacar, ainda, mensagens trocadas entre
Eduardo Cunha e "Romero J.", provavelmente Romero Jucá, então
Senador da República, na qual se faz menção a encontro de Romero
Jucá com o então Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, ao que
Eduardo Cunha alerta Romero J. para não esquecer "internacional
e biodiesel", em provável alusão, pelo contexto, à diretoria e subsidiária
da Petrobras (fl. 8, anexo37, evento 14). 

Novamente, repita-se que Eduardo Cunha foi já condenado
na ação penal nº 5051606-23.2016.404.7000, pelos crimes de
corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, pelo recebimento
de vantagem indevida no contrato de aquisição pela Petrobras dos
direitos de exploração de campo de petróleo na República do Benin,
África. Ou seja, Eduardo Cunha utilizava-se de um modo de operar em
que ele se locupletava às custas dos interesses da Petrobras, conforme
comprovado na ação penal nº 5051606-23.2016.404.7000 e, agora, na
presente ação penal.    

Em resumo, no que diz respeito às transações havidas por
intermédio das empresas de Julio Camargo e Leonardo Meirelles,
seguindo-se o caminho do dinheiro, tem-se que foram transferidos USD
5.100.148,74, entre 20/10/2011 a 26/07/2012, da empresa de Julio
Camargo, Vigela Corporated, para as empresas DGX e RFY de
Leonardo Meirelles, com destino a Alberto Youssef, e, posteriormente, a
Eduardo Cunha.

Em rigor, poder-se-ia considerar todo esse valor,
descontados os percentuais dos intermediários Alberto Youssef e
Leonardo Meirelles, como destinado a Eduardo Cosentino da Cunha,
tendo em vista os elementos de corroboração, acima analisados, da
versão convergente prestada pelos colaboradores Julio Gerin de Almeida
Camargo, Fernando Antônio Falcão Soares e Alberto Youssef.

Não obstante, em um posicionamento mais favorável à
Defesa, reputo comprovado, acima de qualquer dúvida razoável, o
direcionamento de R$ 1.132.250,00, constantes da tabela "Transcareca",
apreendida com Alberto Youssef, a título de propina, de forma oculta,
mediante transações no exterior, conversão em espécie e entrega do
numerário ao destinatário final, Eduardo Cosentino da Cunha.
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A segunda forma de repasse das vantagens indevidas,
segundo a Acusação, consistiria na transferência de valores das
empresas Piemonte Empreendimentos e Treviso Empreendimentos, de
Julio Camargo, para as empresas Hawk Eyes Administração de Bens
Ltda e Techinis Planejamento e Gestão em Negócios, de Fernando
Soares. 

Conforme se extrai do relatório de análise 90/2015 -
SPEA/PGR, teriam sido realizadas nove transferências da Piemonte e
Treviso para a empresa Hawk Eyes e uma transferência para a empresa
Techinis, entre 21 de dezembro de 2011 a 30 de outubro de 2012, no
valor total de R$ 3.690.021,25 . Tais valores representariam 94% dos
valores constantes de planilha apresentada por Julio Camargo (fl. 12,
anexo42, evento 4). 

O relatório de análise 90/2015 completo foi colacionado às
fls. 11/15, anexo42, evento 4. Os extratos bancários das empresas
Piemonte Empreendimentos e Treviso Empreendimentos, sobre os quais
se baseia o relatório, foram obtidos a partir de decisão judicial proferida
nos autos de n.º 5068069-11.2014.404.7000 pelo então Juiz Federal
Sergio Fernando Moro.  

Os depoimentos de Julio Camargo e Fernando Soares são
convergentes no sentido de que tais valores teriam sido repassados com
a finalidade de serem entregues a Eduardo Cunha. 

Não obstante haver restado comprovadas as transferências
das empresas de Julio Camargo, Piemonte e Treviso, para as empresas
de Fernando Soares, Hawk Eyes e Techinis, a Acusação não logrou
êxito em comprovar que tais valores tiveram por destinatário último o
acusado Eduardo Cunha, razão pela qual, conforme pugnado pelo
próprio MPF em suas alegações finais, deve ser Eduardo Cunha
absolvido dessa imputação em específico. 

A terceira forma de repasse dos valores, segundo a
Acusação, consistiria em transferências das empresas Piemonte
Empreendimentos e Treviso Empreendimentos, ambas de Julio
Camargo, em benefício da empresa GFD Investimentos, de Alberto
Youssef, mediante simulação de contratos de mútuo para investimentos.

Segundo Julio Camargo, a quantia total transferida de suas
empresas para a GFD teria sido de R$ 11.700.000,00.

A Acusação faz menção na denúncia a um contrato
simulado de mútuo entre a Treviso Empreendimentos e a GFD
Investimentos Ltda, no valor de R$ 4.400.000,00, datado de 27 de
dezembro de 2011, com a emissão da respectiva nota promissória. Teria
havido, ainda, emissão de recibo simulado de quitação parcial vinculado
ao contrato de mútuo, datado de 06 de janeiro de 2012, pela Treviso
Empreendimentos, no valor de R$ 2.550.000,00 (cópias acostadas nos
autos da ação penal 5083838-59.2014.404.7000, evento 23, out3). 
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Existente, ainda, prova da realização de pelo menos uma
transferência da Piemonte Empreendimentos para a GFD Investimentos,
no valor de R$ 530.918,57, datada de 20 de setembro de 2011 (fl. 41,
out2, evento 23, autos da ação penal nº 5083838-59.2014.404.7000).

Alberto Youssef, em seu depoimento judicial, reconheceu
que a GFD foi utilizada para que Julio Camargo transferisse dinheiro
para o Brasil.  

Assim, há provas de que as empresas Piemonte e Treviso
teriam realizado transferências para a GFD Investimentos, com
finalidades escusas, conforme declararam os colaboradores Alberto
Youssef e Julio Camargo.

Não obstante isso, a Acusação não logrou êxito em
comprovar o caminho deste numerário de Alberto Youssef até Eduardo
Cunha, razão pela qual, conforme pugnado pelo próprio MPF em suas
alegações finais, deve o acusado ser absolvido dessa imputação em
específico. 

Conforme acima já mencionado, depreende-se dos
depoimentos prestados por Fernando Soares e por Julio Camargo que
haveria, ainda um valor remanescente a ser pago a Eduardo Cunha
referente a uma diferença na taxa de conversão de dólares para reais que
tinha sido empregada por Julio Camargo. Esse então teria combinado
com Eduardo Cunha de pagar uma diferença de R$ 1 milhão. Julio
Camargo teria solicitado a Fernando Soares que arcasse com a metade
desse valor. Ao final, ficou combinado que Julio Camargo responderia
por cerca de metade ou um pouco mais desse valor, e que Fernando
Soares pagaria o restante em espécie a Eduardo Cunha, parcela menor
essa que não chegou a ser concretizada, segundo Fernando Soares. 

De outro tanto, a parcela que ficou a cargo de Julio
Camargo teria sido parcialmente paga, conforme visto a seguir, por meio
de repasses à igreja indicada por Eduardo Cunha e também por meio de
afretamento de táxi áereo em favor do acusado.   

Nessa senda, Eduardo Cunha teria então solicitado que
Fernando Soares orientasse Julio Camargo a realizar o pagamento de
parcela desses valores à Igreja Evangélica Assembleia de
Deus. Fernando Soares, em seu depoimento, afirmou que a ideia da
doação à igreja supramencionada partiu de Eduardo Cunha. Transcrevo:

"Ministério Público Federal: Tá. E aí como é que essa questão de
igreja apareceu. O senhor tem conhecimento disso?

Fernando Antônio Falcão Soares: Sim, isso foi ainda nos
pagamentos lá que ele estava fazendo que ele falava que estava sem
disponibilidade caixa, não sei o que, aquela coisa toda, e aí eu relatei
isso pra o Deputado, aí o Deputado fez, “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
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poderia fazer, mas não poderia ser um valor muito alto, porque ele
não teria como justificar, não sei o que. E aí ficou acertado que seria
feito a doação. O Deputado...

Ministério Público Federal: De quanto? O senhor recorda?

Fernando Antônio Falcão Soares: Tenho quase certeza que foi um
total de duzentos e cinquenta mil reais.

Ministério Público Federal: Certo.

Fernando Antônio Falcão Soares: Acho que duas doações de cento e
vinte cinco mil reais.

Ministério Público Federal: Uhum.

Fernando Antônio Falcão Soares: Alguma coisa disso".

 

A quarta forma de repasses, portanto, consistiu no
pagamento de valores das empresas Piemonte e Treviso
Empreendimentos, de Julio Camargo, à Igreja Evangélica Assembleia de
Deus, a título - dissimulado - de doações.  

A partir de quebra de sigilo bancário autorizada pelo então
magistrado federal Sergio Fernando Moro, a pedido do MPF, nos autos
de nº 5068069-11.2014.404.7000, foi possível obter os extratos
bancários das empresas Piemonte Empreendimentos Ltda, CNPJ
04.733.787/0001-51, e Treviso do Brasil Empreendimentos Ltda, CNPJ
52.445.434/0001-07, no período de 01 de janeiro de 2006 a 01 de
outubro de 2014.

O relatório 88/2015 - SPEA/PGR foi elaborado com base
nesta quebra de sigilo bancário. Cópia do relatório está anexada no
evento 4, anexo40, fls. 14/16. 

O exame das movimentações bancárias permite atestar a
realização de dois pagamentos em favor da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, CNPJ 44.595.395/0001-98, ambos na data de 31
de agosto de 2012, e no valor unitário de R$ 125.000,00, totalizando,
assim, R$ 250.000,00. 

A primeira transferência, realizada em 31/08/2012, no
valor de R$ 125.000,00, ocorreu a partir da conta nº 130001964, do
Banco Santander, titularizada pela empresa Piemote Empreendimentos
Ltda, em favor da conta nº 90840, agência 3137, do Banco Bradesco,
titularizada pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus (fl. 15, anexo40,
evento 4). 

A segunda transferência, realizada em 31/08/2012, no
valor de R$ 125.000,00, ocorreu a partir da conta nº 130003461, do
Banco Santander, titularizada pela empresa Treviso do Brasil
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Empreendimentos Ltda, em favor igualmente da conta nº 90840, agência
3137, do Banco Bradesco, titularizada pela Igreja Evangelica
Assembleia de Deus (fl. 16, anexo40, evento 4). 

Julio Camargo apresentou, ainda, no bojo de sua
colaboração premiada, cópia de correio eletrônico datado de 31 de
agosto de 2012, de Renato Costa para Camila Germano Bussi,
funcionária da Treviso, orientando-a a realizar as doações para a Igreja
Evangélica Assembleia de Deus, nos seguintes termos (fl. 24, anexo31,
evento 4):

"Oi Camila,

Bom dia!

Conforme orientação do Julio, seguem os dados pra doação
que ele ficou de fazer hoje:

Igreja Evangelica Assembleia de Deus

Banco Bradesco

Conta: 9084-0

Ag.: 3137-2

CNPJ: 445.953.950/0001-98

Valor: R$ 250.000,00

Atenciosamente, Renato". 

 

Em que pese constar o termo "doação", tratou-se, na
realidade, conforme admitido pelos colaboradores Julio Camargo e
Fernando Soares, do pagamento de propina, de forma dissimulada, à
pessoa jurídica indicada por Eduardo Cosentino da Cunha. 

Julio Gerin de Almeida Camargo afirmou, em seu
depoimento judicial, que é católico apostólico romano e que nunca havia
feito doação antes para qualquer igreja evangélica:

"Ministério Público Federal: Ah, o senhor acha que apresentou até
as notas fiscais faturadas?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Apresentei as faturas, as notas,
tem até aqui comigo, como também, e aí essa solicitação veio através
do Fernando Soares e não através do Deputado Eduardo Cunha. Que
ah, também seria possível fazer a doação através da igreja, se não me
engano a igreja Universa de Deus, uma coisa assim e eu fiz dois
pagamentos à igreja, com o nome que o Fernando pediu que eu
procurasse, não é? Eu procurei, a pessoa já estava informada e eu fiz
dois pagamentos é, cada um deles de cento de vinte e cinco mil reais.

Ministério Público Federal: Sob que justificativa?
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Júlio Gerin de Almeida Camargo: Justificativa, eu sou católico
apostólico romano, mas todas as religiões são bonitas e eu respeito,
fui educado assim. Mas era com a intenção de atender é, e acabar
com essa novela é, do pagamento ao Eduardo Cunha.

Ministério Público Federal: O senhor já tinha feito alguma doação
para Assembleia de Deus ou alguma igreja evangélica?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Não. Nunca tinha feito.

Ministério Público Federal: O senhor poderia dizer como foram
feitos esses pagamentos?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Foram feitos através de TED
bancários. Que eu também apresentei. É...

Ministério Público Federal: Das empresas do senhor?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Da minha empresa, são da minha
empresa. Ah, tudo absolutamente...

Ministério Público Federal: Certo.

Júlio Gerin de Almeida Camargo: É...

Ministério Público Federal: Fernando apresentou esses dados e o
senhor, o senhor entrou em contato com a pessoa da igreja, foi isso?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: É, eu entrei em contato o...

Ministério Público Federal: Ou eles entraram em contato, alguma
coisa assim?

Júlio Gerin de Almeida Camargo: Eu sei dizer que ou eu entrei, mas
não fui eu, alguém da minha empresa entrou em contato, a pessoa já
estava esperando o telefonema e deu as instruções para depósito e
nós executamos".

O vínculo de Eduardo Cunha com a Igreja Evangélica
Assembleia de Deus é evidenciado, primeiro, pelo fato de o acusado ser
notoriamente adepto da fé evangélica. Em segundo lugar, há de ser
ressaltado que o Diretor da mencionada igreja, Samuel Cassio Ferreira,
é irmão de Abner Ferreira, pastor da Igreja Assembleia de Deus
Madureira, no Rio de Janeiro, frequentada por Eduardo Cunha, e na qual
o acusado, tempos depois, celebrou sua vitória para o cargo de
Presidente da Câmara dos Deputados, fato notório amplamente
divulgado pela imprensa (https://overbo.news/eduardo-cunha-culto-
ad-madureira/, acessado em 10/08/2020 e
http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1659387, acessado em
10/08/2020).  

Em que pese Samuel Cassio Ferreira, ouvido em Juízo,
haver afirmado que desconhece a participação de Eduardo Cunha na
doação e que não verificou irregularidades nos repasses, o fato é que o
seu depoimento deve ser visto com algum resguardo, eis que ele próprio
está sendo investigado por crimes de lavagem de dinheiro, no bojo do

https://overbo.news/eduardo-cunha-culto-ad-madureira/
http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1659387-a-camara-sob-as-maos-de-um-fiel-eduardo-cunha
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inquérito policial nº 50222983420194047000, que tramita perante o
Juízo da 13ª Vara Federal, a partir do encaminhamento das Petições
5933 e 6209 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Observo que aqui não se trata de fazer qualquer juízo de
valor sobre o conteúdo das investigações, eis que o feito ainda está em
tramitação, mas tão-somente de atentar para o fato de que o depoimento
da testemunha estava resguardado pelo direito a não auto-incriminação. 

Reputo assim comprovado o pagamento de R$ 250.000,00
indiretamente a Eduardo Cunha, a título de propina, mediante doação
simulada promovida por Julio Gerin de Almeida Camargo à Igreja
Evangélica Assembleia de Deus. 

A quinta e última forma de transferência de valores de
forma dissimulada a Eduardo Cunha foi por intermédio da
disponibilização, por Julio Camargo, de um crédito de R$ 300.000,00, a
ser utilizado por Eduardo Cunha e/ou pessoas por ele indicadas,
referente a afretamento de voos junto à Global Táxi Aéreo, companhia
responsável pela administração de aeronave pertencente a Julio
Camargo. 

Julio Gerin de Almeida Camargo apresentou tabela,
fornecida pela própria Global Táxi Aéreo, conforme reconhecido pelo
sócio-administrador da empresa em audiência, contendo as pessoas que
teriam realizado voos que foram custeados pelo colaborador, por meio
de pagamentos efetuados pela empresa Piemonte Empreendimentos
Ltda (fl. 8, anexo51, evento 4). 

Esclareceu o colaborador que possuia uma aeronave de
prefixo "PT HOF", administrada pela Global Táxi Aéreo, mas que não
foi ela utilizada para a realização dos voos, e sim as aeronaves de
prefixos "PP MIS" e "PR JET", igualmente sob a administração da
Global Táxi Aéreo. O colaborador afirma somente ter tido ciência dessa
informação quanto solicitada a documentação referente aos três voos
realizados entre os dias 29 de agosto de 2014 a 11 de setembro de 2014,
e que foram custeados pela Piemonte Empreendimento Ltda. 

Constam os seguintes voos da planilha apresentada pela
Global Táxi Aéreo (fl. 8, anexo51, evento 4): 

- voos dia 29/08/2014, de São Paulo (Congonhas) a
Salvador, Salvador a São João da Boa Vista, São João da Boa Vista a
Campinas, e Campinas a Guarulhos, no valor total de R$ 44.200,00,
constando como passageiros Lúcio Bolonha Funaro e Raquel Albejante
Pitta;

- voos dia 03/09/2014, de São Paulo (Congonhas)
a Brasília, Brasília a Jacarepaguá, Jacarepaguá a São Paulo
(Congonhas), no valor total de R$ 38.220,00, constando como
passageiros o próprio Eduardo Cunha e Lúcio Bolonha Funaro; e
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- voos dias 09/09/2014 e 11/09/2014, de São Paulo
(Congonhas) a Rio de Janeiro, Rio de Janeiro a Brasília, Brasília a São
Paulo (Congonhas), no valor total de R$ 39.825,00, constando como
passageiros o próprio Eduardo Cunha e Altair Alves Pinto.  

Lúcio Bolonha Funaro é notório operador que possuía
relacionamento com Eduardo Cunha, sendo Raquel Pitta pessoa que
com ele tinha relacionamento à época.

Altair Alves Pinto, já referenciado, trata-se de funcionário
de Eduardo  Cosentino da Cunha que o auxiliava de forma contínua. 

Julio Gerin de Almeida Camargo apresentou as notas
fiscais referentes aos pagamentos desses três voos, nas quais consta
como usuária a Piemonte Empreendimentos Ltda (fls. 9/14, anexo51,
evento 4). 

Duas notas fiscais foram emitidas pela Reali Táxi Aéreo
Ltda, a de nº 8583, no valor de R$ 39.825,00, e a de n.º 8582, no valor
de R$ 38.220,00. A terceira foi emitida pela própria Global Táxi Aéreo
Ltda, a de nº 10459, no valor de R$ 44.200,00. 

Importante destacar que nas notas fiscais faz-se referência
expressa às datas de embarque: 29 de agosto de 2014, 03 de setembro de
2014 e 11 de setembro de 2014, o que converge não só com os dados da
planilha, mas principalmente com as datas constantes dos correios
eletrônicos apresentados por Ricardo Breim Gobbetti, conforme será
visto adiante. 

O sócio-administrador da empresa Global Táxi Aéreo,
Ricardo Breim Gobbetti, foi ouvido como testemunha perante este Juízo
e confirmou a avença com Julio Camargo a respeito da disponibilização
de voos a Eduardo Cunha, no valor de até trezentos mil reais, que seriam
faturados e pagos por Julio Camargo, por intermédio da sua empresa
Piemonte. Transcrevo:

"Ministério Público Federal: Certo. Com relação à situação que
tratava no processo. O senhor Júlio Camargo solicitou que a sua
empresa faturasse voos solicitados pelo Deputado Eduardo Cunha no
valor de até trezentos mil reais?

Ricardo Breim Gobetti: Sim.

Ministério Público Federal: Como foi isso?

Ricardo Breim Gobetti: Ele comentou comigo que uma pessoa iria
entrar em contato. A Dona Neide da Extra Locação de Aeronaves
solicitando alguns voos e que poderia ser feito até o valor de
trezentos mil reais.

Ministério Público Federal: Certo. E ele falou expressamente que
seria em favor, em benefício do Deputado Eduardo Cunha?

Ricardo Breim Gobetti: Ele comentou. Sim.
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Ministério Público Federal: Esses voos foram faturados em nome da
empresa de quem?

Ricardo Breim Gobetti: Da empresa do senhor Júlio, a Piemonte.

Ministério Público Federal: A Piemonte? O senhor se recorda qual
foi o período que essas aeronaves foram usadas?

Ricardo Breim Gobetti: Foi em 2014. Acho que fim de setembro de
2014.

(...)

Juiz Federal: O que a doutora quer saber é: o senhor disse que o
Júlio Camargo foi ao senhor e disse...

Ricardo Breim Gobetti: Autorizou.

Juiz Federal: ...Autorizou trezentos mil de créditos. Ele falou para
quem, nesse momento?

Ricardo Breim Gobetti: Ele comentou sim, sobre o Eduardo Cunha".

Ricardo Breim Gobbeti declarou que Eduardo Cunha
realizou dois voos dentro dessa cota ofertada por Julio Camargo:

"Ministério Público Federal: Certo. E o senhor sabe dizer se o
Deputado efetivamente utilizou esse voo? Voou por essas aeronaves?

Ricardo Breim Gobetti: Em duas ocasiões sim".

E que Lucio Funaro igualmente realizou um voo dentro da
cota que seria arcada por Julio Camargo:

"Ministério Público Federal: Pessoas que, dentro desse montante de
trezentos mil reais, além do Deputado Federal Eduardo Cunha,
outras pessoas que seriam ligados a ele também voaram nessas
aeronaves?

Ricardo Breim Gobetti: Eu já não sei. Eu sei que em dois voos ele
fez, 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 passado e-mail dizendo que não teria que
ser esse voo. Foi isso. Foi assim.

Ministério Público Federal: E essa do senhor Lúcio Funaro, era
dentro dessa cota solicitada pelo senhor Júlio Camargo?

Ricardo Breim Gobetti: Sim, foi passado isso para nós, para a
Global".

Segundo o declarado por Ricardo Breim Gobetti, Julio
Camargo informou que a solicitação dos voos seria intermediada pela
empresa Extra Locação de Aeronaves, responsável pelo subafretamento
de aeronaves de táxi aéreo. Quanto à emissão de notas fiscais em nome
da Reali Táxi Aéreo e não da Global Táxi Aéreo, Ricardo Gobetti
afirmou que ambas integram o grupo Global Aviation. Confirmou ainda
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o depoente que Raquel Albejante Pitta e Altair Alves Pinto igualmente
participaram dos voos dentro da cota cedida por Julio Camargo a
Eduardo Cunha:

"Defesa: Certo. E algumas notas fiscais foram apresentadas pelo
Júlio Camargo ao Ministério Público Federal relacionadas a esses
voos do crédito aqui referenciado aparece a empresa Reale Táxi
Aéreo.

Ricardo Breim Gobetti: Sim, faz parte do grupo Global Aviation, que
é a Global Táxi Aéreo e a Reale Táxi Aéreo.

Defesa: Certo. O senhor sabe falar se a senhora Raquel Albejante
Pitta voou por essa aeronave?

Ricardo Breim Gobetti: Sim, voou.

Defesa: E nessa cota dos trezentos mil?

Ricardo Breim Gobetti: Sim.

Defesa: E o senhor Altair Alves Pitta?

Ricardo Breim Gobetti: Também.

Defesa: Também? Altair Alves Pinto também voou nessa cota?

Ricardo Breim Gobetti: Sim".

No mesmo sentido, Julio Camargo explicou que as notas
fiscais foram emitidas pela Reali Táxi Aéreo e não pela Global Táxi
Aéreo, eis que se tratava de um pool de táxi áereo. Assim, quando é
solicitado um avião e a Global não tem ele disponível, procura no
mercado e atende o cliente através de aeronaves de outras empresas. 

Ricardo Breim Gobetti apresentou, ainda, durante a sua
oitiva, correios eletrônicos trocados com funcionários da empresa Extra
Locação de Aeronaves, que realizava fretamento de voos, atuando como
intermédiário (fls. 5/70, termoaud34, evento 15). 

Importante destacar que foi apresentado cópia de correio
eletrônico por Ricardo Breim Gobbetti, remetido na data de 10 de
setembro de 2014, intitulado "Lista de Passageiro", referente ao voo
do dia 09/09/2014, em que consta a relação de passageiros como sendo
Eduardo da Cunha, RG 16.303.499-X, e Altair Alves Pinto, RG
02647357-9 (fl. 22, termoaud34, evento 15). 

Igualmente, foram apresentados correios eletrônicos
datados de 02 e 03 de setembro de 2014, em que consta como
passageiro a pessoa de Eduardo Cunha, RG 16.303.499-X, referente aos
voos de São Paulo (Congonhas) a Brasília, Brasília a Jacarepaguá e
dessa localidade de novo a São Paulo (Congonhas), fazendo menção, em
e-mail de 03 de setembro de 2014, ao fato de que "o cliente retornará
hoje, às 16:30h de Brasília (SBBR) para Jacarepaguá (SBRJ)",
conforme fls. 25/37, termoaud34, evento 15. 
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Nesse ponto, evidentemente não subsiste a alegação da
Defesa de Eduardo Cunha, em seus memoriais, de que o acusado não
poderia ter pego este voo pois estava em Brasília na data de 03 de
setembro de 2014, conforme ateste visual de servidor da Câmara dos
Deputados, às 10h18min22seg (fl. 370, alegações1, evento 394). Ora, o
voo saiu de Brasília com destino ao Rio de Janeiro (Jacarepaguá), às
16h30min do dia 03/09/2014, sendo plenamente possível que ele tenha
ido à Câmara dos Deputados pela manhã e tenha apanhado o voo no dia
03/09/2014, à tarde, 16h30min, em Brasília/DF. 

É fato que na tabela apresentada pela Global Táxi Aéreo a
Julio Camargo constava originariamente que o planejamento do voo
sairia no dia 03/09/2014, às 15h30min, de São Paulo (Congonhas) a
Brasília, e desse destino, às 16h30min, para o Rio de Janeiro
(Jacarepaguá), cf. fl. 8, anexo51, evento 4. Não obstante, conforme se
extrai dos e-mails datados da época dos fatos, o voo de São Paulo
(Congonhas) a Brasília efetivamente ocorreu no dia 02/09/2014, às
15h30min, possibilitando que o acusado estivesse no dia 03/09/2014,
pela manhã na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, com partida
apenas no período da tarde, especificamente às 16h30min, de Brasília ao
Rio de Janeiro (Jacarepaguá), com destino final a São Paulo
(Congonhas), cf. fl. 36, termoaud34, evento 15. 

Perde o sentido, nessa senda, o pedido da Defesa de
realização de perícia no arquivo digital contendo a planilha apresentada
pela Global Táxi Aéreo, para se averiguar a autenticidade dos
documentos apresentados pelo colaborador, eis que a planilha indica
mero planejamento dos voos, e foi elaborada de forma manual, sendo
mais relevante, como prova, os correios eletrônicos apresentados por
Ricardo Gobetti, posto que não produzidos por ele, sendo também
contemporâneos às datas dos fatos. 

Tanto é assim que apesar de constar na planilha o nome de
Lucio Bolonha Funaro, pelo que extrai dos e-mails referentes ao voo e
também de e-mail encaminhado por Lucio Bolonha Funaro (fl. 69,
termoaud34, evento 15), ao final, ao que consta, o voo foi realizado
apenas por Eduardo Cosentino da Cunha. 

Interessante ainda destacar correio eletrônico de 28 de
agosto de 2014, em que funcionária Neide, da Extra Locação de
Aeronaves, solicita voo com expressa referência a "CONTRATO :
JULIO CAMARGO", para o dia 29/08/2014, com destinos São Paulo
(Congonhas) - Salvador - São João da Boa Vista - São Paulo (fl. 40,
termoaud34, evento 15):
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Algumas páginas à frente, em e-mail datado já de
29/08/2014, faz-se referência expressa aos passageiros como sendo
Raquel Albejante Pitta, RG 28.389.252-3, e Lucio Bolonha Funaro, CPF
173.318.908-40 (fls. 61, termoaud34, evento 15). 

Referido voo, como constou expressamente do e-mail, fez
parte da cota do "contrato: Julio Camargo" e se destinou a beneficiar o
então aliado de Eduardo Cunha, Lucio Bolonha Funaro e sua
acompanhante. 

Em que pese, segundo informado pelo colaborador Julio
Camargo, ter sido avençada a disponibilização trezentos mil reais a
título de afretamento aéreo, restou comprovada a utilização apenas de
R$ 122.245,00, referente aos três voos acima especificados, realizados
pelo próprio Eduardo Cunha ou por terceiros a ele relacionados.  

A utilização parcial do crédito disponibilizado foi
confirmada por Ricardo Breim Gobetti em seu depoimento judicial:

"Defesa: Essa cota de trezentos mil reais, ela foi usada na íntegra?

Ricardo Breim Gobetti: Não.
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Defesa: O senhor tem ideia mais ou menos do valor?

Ricardo Breim Gobetti: Cento e vinte e dois mil reais, mais ou
menos....

Defesa: Sabe dizer a razão pela qual ela não foi consumida na
íntegra?

Ricardo Breim Gobetti: Não, não tenho ideia".

Importante consignar que Ricardo Breim Gobbetti
apresentou justificativas às fls. 3766/3783 da ação penal física a respeito
das divergências apontadas pela Defesa de Eduardo Cunha em relação
às notas fiscais durante o seu depoimento. Basicamente, aduziu-se que
algumas notas fiscais foram de fato substituídas, após terem sido
canceladas a pedido do cliente. Houve a juntada das notas fiscais e
igualmente do histórico dos voos e dos passageiros. Foram ratificados os
valores, datas e passageiros referentes aos voos dos dias 09 e 11 de
setembro de 2014 (Eduardo Cunha e Altair Alves Pinto, R$ 39.825,00,
pagos pela Piemonte Empreendimentos), 02 e 03 de setembro de 2014
(Eduardo Cunha, R$ 38.220,00, pagos pela Piemonte
Empreendimentos), e 29 de agosto de 2014 (Lucio Bolonha Funaro e
Raquel Albejante Pitta, R$ 44.200,00, pagos pela Piemonte
Empreendimentos). 

Assim, os depoimentos de Julio Camargo e de Ricardo
Gobbetti, aliados às provas documentais consistentes na cópia dos
correios eletrônicos, na cópia das notas ficais e nos extratos
posteriormente apresentados por Ricardo Gobbetti compreendem
elementos probatórios suficientes de que Eduardo Cunha (e pessoas
próximas a ele) beneficiaram-se de voos realizados entre 29/08/2014 a
11/09/2014, e pagos por Julio Camargo, por meio da Piemonte
Empreendimentos, no valor total de R$ 122.245,00.

Essa a síntese das provas.

Existente, portanto, prova acima de qualquer dúvida
razoável, que Eduardo Cosentino da Cunha, então Deputado
Federal, teria recebido, rastreáveis, para si ou para outrem, um total de
cerca de R$ 1.504.495,00 em vantagens indevidas decorrentes dos
contratos de fornecimento dos navios-sonda Petrobras 10.000 e Vitoria
10.000, por meio de transferências internacionais em contas de
offshores, com posterior repasse em espécie no Brasil, doações
simuladas à igreja evangélica e afretamento de voos em companhia de
táxi aéreo.  

Aliada a prova documental à prova oral e os depoimentos
das testemunhas, há prova categória dos elementos objetivos e
subjetivos dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro descritos na
denúncia.

Passa-se a examinar a qualificação jurídica dos fatos e as
responsabilidades individuais.
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III.1. Da Qualificação Jurídica dos Fatos

 

Os fatos acima descritos, com pagamento de vantagem
indevida nos dois contratos de fornecimento dos navios sonda,
caracterizam crimes de corrupção, ativa quanto a Julio Gerin de
Almeida Camargo, já condenado na ação penal nº 5083838-
59.2014.404.7000, e passiva quanto a Eduardo Cosentino da Cunha. 

Na referida ação penal 5083838-59.2014.404.7000, Nestor
Cuñat Cerveró foi igualmente condenado por corrupção passiva, já que
recebeu vantagem indevida na qualidade de Diretor da Área
Internacional da Petrobras. Fernando Antônio Falcão Soares foi
também condenado como partícipe do crime de corrupção passiva. 

Os três, Julio Gerin de Almeida Camargo, Nestor Cuñat
Cerveró e Fernando Antônio Falcão Soares, foram condenados, na
aludida ação penal, por dois crimes de corrupção, eis que, embora tenha
havido vários pagamentos de propina, o então Juiz Federal Sergio
Fernando Moro reputou que estavam eles ligados aos dois acertos de
propina em cada um dos contratos de fornecimento dos navios sonda. 

No caso de Eduardo Cosentino da Cunha, houve aderência,
voluntária e consciente, ao recebimento de vantagem indevida, a
posteriori, quando os contratos já tinham sido cumpridos, com a entrega
dos navios sonda.

Assim, em relação ao acusado, resolvo adotar
entendimento mais favorável do que o esposado pela Acusação e
considero ter havido um crime único de corrupção. 

Eduardo Cosentino da Cunha aderiu ao recebimento, para
si e concorrendo para o recebimento por parte de Fernando Antônio
Falcão Soares, de vantagem indevida oriunda dos contratos de
fornecimento de navios-sonda da Petrobras. 

O recebimento, sendo núcleo alternativo próprio do tipo de
corrupção passiva, não configura mero exaurimento da conduta de
outrem, no caso, de Fernando Soares. 

Há de ser ressaltado, ainda, que sem a intervenção e a
influência do então Deputado Federal Eduardo Cunha, muito
provavelmente a propina que ainda era devida a Fernando Soares, por
força dos contratos, não teria sido paga, como acima exposto. 

Aliás, o próprio recebimento de vantagem indevida por
Eduardo Cunha é também comprovação de que ele se utilizou de sua
influente condição de Deputado Federal de destaque para intervir e
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colmatar o crime de corrupção pelo qual foi condenado Fernando
Antônio Falcão Soares. 

Eduardo Cosentino da Cunha responde sobre todo o valor
que ainda era devido, a título de vantagem indevida, quando de sua
aderência à empreitada criminosa, ou seja, USD 10 milhões, ainda que
não tenha sido beneficiário dele integralmente. O crime de corrupção
envolve a solicitação ou recebimento de vantagem indevida "para si ou
para outrem", conforme expresso no art. 317 do CP.

Incide, ainda, a causa de aumento prevista no art. 317, §1º,
do CP:

"Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas
em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional".

Isso porque efetivamente o acusado Eduardo Cosentino da
Cunha deixou de praticar ato de ofício, consistente na omissão quanto
ao exercício do dever de fiscalizar a regularidade dos contratos para a
construção de dois navios sondas pela Petrobras. Em outras palavras, ao
tomar conhecimento de irregularidades havidas na Petrobras, deveria o
acusado, considerando-se a sua condição de Parlamentar Federal,
fiscalizar e controlar a aplicação adequada dos recursos públicos, munus
que descumpriu.  

O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos
Deputados,  instituído pela Resolução nº 25 de 2001, estabelece, em seu
artigo 3º, os seguintes deveres fundamentais do Deputado: 

Art. 3º São deveres fundamentais do Deputado:

I - - promover a defesa do interesse público e da soberania nacional;

II – respeitar e cumprir a Constituição, as leis e as normas internas
da Casa e do Congresso Nacional;

III – zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das
instituições democráticas e representativas e pelas prerrogativas do
Poder Legislativo; 

IV – exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à
vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade;

Evidente, assim, que o acusado Eduardo Cunha
descumpriu com tais deveres, deixando de praticar ato de ofício
consistente no dever de  defesa do interesse público e do respeito à coisa
pública.   
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Além disso, restou comprovado que o acusado Eduardo
Cunha praticou ato de ofício com infringência a dever funcional, eis que
apresentou, por pessoa interposta, os requerimentos de nºs 114 e 115,
ambos de 2011, em desconformidade com a sua finalidade fiscalizatória
e com o intuito de fazer pressão para que terceiro lhe pagasse vantagem
indevida prometida.  

Importante consignar que, ao contrário do alegado pela
Defesa de Eduardo Cunha, a prática de ato de ofício não é elementar do
tipo de corrupção, mas sim causa de aumento de pena. 

Não incide a causa de aumento prevista no art. 327, §2º,
eis que o Supremo Tribunal Federal, na decisão de recebimento parcial
da denúncia, reputou-a incabível "pelo mero exercício do mandato
popular" (fl. 5, dec1, evento 8). 

Já em relação à acusada Solange Pereira de Almeida,
cumpre salientar que, ao contrário do alegado pela Acusação em suas
alegações finais, não restou comprovado, acima de qualquer dúvida
razoável, que ela teve ciência de que os requerimentos seriam utilizados
como forma de pressão para o pagamento de vantagens indevidas
relacionadas aos contratos de fornecimento dos navios-sonda Petrobras
10.000 e Vitoria 10.000.  

Embora seja provável que Solange de Almeida tenha no
mínimo desconfiado de que os motivos para a apresentação dos
requerimentos fossem escusos, já que se fossem eles lícitos, não haveria
necessidade da apresentação por interposta pessoa, o fato é que não
restou comprovado que Solange Pereira de Almeida tenha
conscientemente aderido ao estratagema ilegal de Eduardo Cosentino da
Cunha destinado a pressionar Julio Camargo para a realização de
pagamento de propinas. 

Inexistindo provas do agir doloso da acusada - consciência
e vontade de produzir o resultado - de aderir à conduta do acusado
Eduardo Cunha de solicitar e aceitar promessa de vantagem indevida,
cabe a sua absolvição pela ausência do elemento subjetivo  - dolo - do
tipo penal de corrupção. 

Por outro lado, as condutas narradas pela Acusação não se
enquadram nos crimes de favorecimento real ou prevaricação, conforme
aventado, por hipótese, nas alegações finais da sua Defesa.

Em resumo, deve ser o acusado Eduardo Cosentino da
Cunha  condenado por um crime de corrupção, com a causa de aumento
de pena prevista no artigo 317, §1º, do Código Penal. 

Em relação à acusada Solange Pereira de Almeida, deve
ela ser integralmente absolvida da imputação de corrupção passiva, por
falta de provas suficientes para a condenação.  
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Reputo também configurado o crime de lavagem de
dinheiro e não só o de corrupção.

Foram identificadas diversas condutas próprias do crime
de lavagem, de ocultação e dissimulação.

Para o pagamento e recebimento das vantagens indevidas e
para movimentação do numerário no exterior, Julio Gerin de Almeida
Camargo, Fernando Antônio Falcão Soares e Leonardo Meirelles
constituíram sociedades off-shores e, valendo-se do anonimato
permitido por essas empresas, abriram contas secretas no exterior em
nome dessas off-shores e que não foram declaradas às autoridades
brasileiras.

Assim, conforme visto acima, através da conta em nome
da off-shore Vigela Associated S/A, Julio Camargo repassou propina a
contas off-shores indicadas por Alberto Youssef e pertencentes a
Leonardo Meirelles, em nome das empresas RFY Imp.&Exp. Ltd. e
DGX Imp.&Exp.Ltd. Posteriormente, o dinheiro creditado nessas
contas, em operação de dólar-cabo, resultou em reais no Brasil, que
foram repassados de Alberto Youssef a Fernando Soares e desse ao
destinatário final, Eduardo Cunha. 

Tais contas e seus ativos jamais foram declarados às
autoridades brasileiras. 

A abertura e a utilização de empresas off-shores não são,
em si, atos ilícitos. Mas se contas secretas em nome de off-shores são
utilizadas para receber produto de crime de corrupção em contratos
públicos, inegável a tipificação do crime de lavagem, art. 1º, caput,
inciso V, da Lei nº 9.613/1998, com a redação vigente à época.

Restou inequivocadamente comprovado o repasse a
Eduardo Cunha, dentro desse esquema em que realizadas transações
internacionais via off-shores, do valor de R$ 1.132.250,00, em 15 de
junho de 2012. 

De outro tanto, o repasse de vantagens indevidas por meio
de doações à igreja comprovadamente vinculada ao acusado Eduardo
Cunha representa igualmente  estratagema de lavagem de dinheiro.

Existe um somatório de indícios de que isso ocorreu no
presente caso: proximidade dos dirigentes da instituição religiosa com
Eduardo Cunha; valor expressivo da doação efetuada; contexto de
pagamento de propinas de Julio Camargo a Eduardo Cunha de forma
dissimulada entre os anos de 2012 a 2014. 

Havendo o repasse de vantagens indevidas a Eduardo
Cunha de forma dissimulada, com a utilização do artifício de doação à
igreja, como comprovado, resta configurado o crime do artigo 1º, caput,
da Lei 9.613/1998, com a redação dada pela Lei 12.683/2012 (que
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entrou em vigência no dia 10 de julho de 2012), eis que as duas doações,
totalizando R$ 250.000,00, foram realizadas no dia 31 de agosto de
2012, já sob a égide da lei nova. 

Ainda, restou comprovada a disponibilização de frete de
táxi aéreo a Eduardo Cunha, por duas vezes, e a pessoa por ele indicada,
Lucio Bolonha Funaro, por uma vez, nas datas de 29 de agosto de 2014,
no valor de R$ 44.200,00, 02 e 03 de setembro de 2014, no valor de R$
38.220,00, e nos dias 09 e 11 de setembro de 2014, no valor de R$
39.825,00. A primeira viagem teve como beneficiário Lucio Bolonha
Funaro, e as duas últimas, Eduardo Cosentino da Cunha. 

O pagamento de vantagens indevidas por meio da
disponibilização de horas de voo em afretamento de táxi aéreo
caracterizou, sim, atos de lavagem de dinheiro, eis que, embora tenha
havido prestação de serviços, os pagamentos foram realizados de forma
dissimulada, por meio de pessoa interposta, especificamente a empresa
de Julio Camargo, a Piemonte Empreendimentos. 

Poder-se-ia, como faz a Defesa de Eduardo Cunha, alegar
confusão entre o crime de lavagem e o crime de corrupção,
argumentando que não haveria lavagem antes da entrega dos valores aos
destinatários finais.

Assim, os expedientes fraudulentos ainda comporiam o
tipo penal da corrupção, consistindo no repasse indireto dos valores.

O que se tem presente, porém, é que a propina destinada à
corrupção dos agentes públicos foi paga, ao menos parcialmente, com
recursos obtidos pela Samsung na obtenção dos contratos de
fornecimento dos Navios-sondas da Petrobrás. 

Dessa maneira, os próprios valores pagos em decorrência
do contrato de fornecimento constituem produto ou provento do crime
de corrupção, ainda que não exista prova de que os agentes da própria
Samsung tinham conhecimento do pacto criminoso.

Trata-se de esquema criminoso conhecido em inglês, como
"kick-back", no qual o agente público interfere para que um contrato
com a Administração Pública seja concedido a determinada pessoa, esta
lhe passando um percentual do contrato ou do ganho.

Em esquemas de corrupção do tipo "kickback", o dinheiro
da propina já é contaminado por sua origem ilícita.

Em outras palavras, um percentual dos ganhos resultantes
do contrato obtido mediante corrupção do agente público são entregues
ao próprio agente público como propina.

Em que pese Eduardo Cunha somente tenha aderido ao
estratagema criminoso em momento posterior à formalização dos
contratos, o dinheiro já estava contaminado por sua origem ilícita, da
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qual o acusado tinha inequívoca ciência. 

A denúncia descreveu com clareza a imputação, quando
refere que o acusado Eduardo Cunha "solicitou e aceitou promessa,
para si e para outrem, direta e indiretamente, vantagem indevida..." E
isso ficou demonstrado nos autos, acima de qualquer dúvida razoável.

Num segundo momento, os valores foram efetivamente
recebidos pelo acusado. E para isso foram utilizados subterfúgios com
objetivo certo de ocultação e dissimulação, o que sem dúvida
caracterizou também o crime de lavagem de dinheiro.

Assim, num primeiro momento, acertou-se o pagamento
da vantagem indevida (corrupção) em outro, no futuro, houve o
pagamento, dissimulado, da propina acertada (lavagem de dinheiro).

O caso não se confunde com o precedente do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal 470, referido pela Defesa.

No julgamento dos Embargos Infringentes daquele caso, o
ex-Deputado Federal João Paulo Cunha, condenado por corrupção, foi
absolvido do delito de lavagem de dinheiro. O ex-Deputado havia
recebido vantagem indevida por meio de sua esposa, que de uma forma
singela efetuou saques da propina em banco. O Supremo Tribunal
Federal entendeu que suposto expediente de lavagem utilizado pelo ex-
Parlamentar, com encerramento do ciclo delitivo pelo recebimento de
propina por meio de interposto, representaria exaurimento do delito de
corrupção integrando o próprio tipo penal.

Como visto, o presente caso não trata de mera
transferência bancária ou recebimento com singelo expediente de
ocultação.

Ao contrário, há um contexto de sofisticação,
caracterizado pela utilização de contas bancárias em nome de empresas
off-shore, de disponibilidades secretas e contas mantidas em instituições
financeiras no exterior, ainda que não pertencentes ao acusado, havendo,
ainda a transformação dos valores em reais para então serem entregues
em território nacional. De igual forma, parcela dos valores foram
destinados à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a título -
dissimulado - de doações, em dois pagamentos, mediante transferências
bancárias das empresas PIEMONTE e TREVISO. Finalmente, a outra
forma de ocultação e dissimulação ocorreu pelo pagamento de
afretamento aéreo por meio de empresa interposta.

Dessa forma, não pode ser acatada a pretensão de junção
dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, porquanto resultantes de
desígnios autônomos, como ficou bem delineado.

O contexto autônomo das condutas tendentes a branquear a
propina, com mecanismos de ocultação e dissimulação aptos a conferir a
aparência lícita aos valores repassados, mediante sofisticação de
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procedimentos e grande engenharia financeira na atividade de lavagem
de dinheiro, permite a conclusão segura de que está desvencilhado da
etapa consumativa da corrupção.

Enfim, quanto ao ponto, não há confusão entre a corrupção
e a lavagem, devendo o acusado Eduardo Cosentino da Cunha ser
condenado por ambas as condutas delitivas.

Presentes provas, portanto, categóricas de crimes de
corrupção e de lavagem de dinheiro.

Eduardo Cosentino da Cunha responde por um crime de
corrupção passiva, envolvendo o pagamento de USD 10 milhões
decorrentes de vantagens indevidas acertadas no âmbito dos contratos de
fornecimento dos navios-sonda Petrobras 10.000 e Vitoria 10.000,
formalizados entre a Petrobras e a Samsung Heavy Industries. 

Eduardo Cosentino da Cunha responde, ainda, por seis
crimes de lavagem de dinheiro, totalizando R$ 1.504.495,00,
decorrentes do pagamento de vantagens indevidas no âmbito dos
contratos de fornecimento dos navios-sonda Petrobras 10.000 e Vitoria
10.000, repassados de forma dissimulada por meio de transferências
internacionais em contas de offshores, com posterior repasse em espécie
no Brasil (um crime), doações simuladas à instituição religiosa (dois
crimes) e afretamento de voos em companhia de táxi aéreo pagos por
empresa interposta (três crimes).

Presentes, portanto, provas acima de qualquer dúvida
razóavel de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, devendo ser
responsabilizado, na forma da fundamentação, o acusado Eduardo
Cosentino da Cunha. 

Em relação à acusada Solange Pereira de Almeida, não há
prova deste nível, impondo-se, portanto, sua absolvição. 

 

IV. DISPOSITIVO

 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão punitiva.

IV.1. Absolvo Solange Pereira de Almeida da imputação
do crime de corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal por falta
de prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP). 

IV.2. Condeno Eduardo Cosentino da Cunha:

a)  por um crime de corrupção passiva do art. 317 do CP,
com a causa de aumento na forma do §1º do mesmo artigo, pela
solicitação e recebimento de vantagem indevida no âmbito dos contratos
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de fornecimento dos navios-sonda Petrobras 10.000 e Vitoria 10.000;

b) por seis crimes de lavagem de dinheiro do art. 1º, caput,
inciso V, da Lei n.º 9.613/1998, com a redação vigente à época, e do art.
1º, caput, da Lei 9613/1998, com a redação dada pela Lei 12.683/2012,
pelo recebimento e movimentação posterior de produto de crime de
corrupção, mediante condutas de ocultação e dissimulação, envolvendo
transferências internacionais em contas de offshores, com posterior
repasse em espécie no Brasil, doações simuladas à instituição religiosa e
utilização de voos afretados em companhia de táxi aéreo pagos por
empresa interposta.

Atento aos dizeres do artigo 59 do Código Penal e levando
em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria
das penas a serem impostas ao condenado.

Eduardo Cosentino da Cunha

Crime de corrupção passiva: Eduardo Cosentino da
Cunha responde a outros processos e procedimentos, sendo que duas
ações penais foram já julgadas, a ação penal nº 0060203-
83.2016.4.01.3400, na qual Eduardo Cosentino da Cunha foi condenado,
pelo Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília/DF, em 1º de junho de 2018, a
uma pena de 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pelo cometimento de crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e
violação de sigilo funcional, em detrimento da Caixa Econômica
Federal e do FI-FGTS; e a ação penal nº 5051606-23.2016.404.7000, na
qual foi ele condenado pelo então Juiz Federal Sergio Fernando Moro,
por sentença proferida em 30 de março de 2017, pelos crimes de
corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, a uma pena que
restou posteriormente minorada e fixada pelo Eg. TRF4 em 14 anos e 06
meses de reclusão em regime fechado. Não houve trânsito em julgado
em nenhum dos processos criminais. Então, será considerado como
tendo bons antecedentes. Conduta social, motivos e comportamento da
vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas
negativamente. A prática do crime de corrupção envolveu o pagamento
de propinas de pelo menos USD 10 milhões de dólares nos contratos de
fornecimento dos navios sonda, um valor muito
expressivo. Consequências também devem ser valoradas
negativamente, pois os atos praticados vieram em derimento da coisa
pública, pois atingiram diretamente a lisura do processo seletivo
para contratação dos navios sonda, afastando a oportunidade de outras
empresas interessadas participarem e eventualmente vencerem
regularmente o processo licitatório. A culpabilidade é elevada. O
acusado recebeu vantagem indevida no exercício do mandato de
Deputado Federal, de 2012 a 2014. A responsabilidade de um
parlamentar federal é expressiva e, por conseguinte, também a sua
culpabilidade quando pratica crimes. Ademais, traiu o voto de confiança
que recebeu do povo para obter ganho próprio. Soma-se a isso o nível de
instrução, que é indicativo de ter plena consciência dos atos irregulares
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praticados. Considerando três vetoriais negativas, de especial
reprovação, fixo, para o crime de corrupção passiva, pena de cinco
anos e oito meses de reclusão e cento e quarenta e um dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas. A
agravante pretendida pelo MPF, do art. 61, II, g, do CP, é inerente ao
crime de corrupção.

Tendo havido a prática de atos de ofício com infração do
dever funcional, aplico a causa de aumento do §1º do art. 317 do CP,
elevando-a para sete anos seis meses e vinte dias de reclusão e cento e
oitenta e oito dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a
capacidade econômica de Eduardo Cosentino da Cunha, ilustrada pelo
fato de ser ex-Deputado Federal e ter recebido milhões de dólares em
propina, considerando este caso e os fatos da ação penal nº 5051606-
23.2016.404.7000, fixo o dia multa em cinco salários mínimos
vigentes ao tempo do último fato delitivo (11/09/2014).

Crimes de lavagem: Eduardo Cosentino da Cunha
responde a outros processos e procedimentos, sendo que duas ações
penais foram já julgadas, a ação penal nº 0060203-83.2016.4.01.3400,
na qual Eduardo Cosentino da Cunha foi condenado, pelo Juízo da 10ª
Vara Federal de Brasília/DF, em 1º de junho de 2018, a uma pena de 24
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo
cometimento de crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e
violação de sigilo funcional, em detrimento da Caixa Econômica
Federal e do FI-FGTS; e a ação penal nº 5051606-23.2016.404.7000, na
qual foi ele condenado pelo então Juiz Federal Sergio Fernando Moro,
por sentença proferida em 30 de março de 2017, pelos crimes de
corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, a uma pena que
restou posteriormente minorada e fixada pelo Eg. TRF4 em 14 anos e 06
meses de reclusão em regime fechado. Não houve trânsito em julgado
em nenhum dos processos criminais. Então, será considerado como
tendo bons antecedentes. Conduta social, motivos e comportamento da
vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas
negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial
sofisticação, com a utilização de diferentes modalidades: uso de contas
no exterior, ainda que não pertencentes ao acusado, doações
dissimuladas à instituição religiosa e pagamento de afretamento aéreo
por meio de empresa interposta. Tal grau de sofisticação não é inerente
ao crime de lavagem e deve ser valorado negativamente a título de
circunstâncias (a complexidade não é inerente ao crime de lavagem,
conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
1ª Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Consequências igualmente devem
ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial
de cerca de um milhão e quinhentos mil reais. A lavagem de
significativa  quantidade de dinheiro merece reprovação a título de
consequências. A culpabilidade é elevada. O condenado realizou
condutas de ocultação e dissimulação, entre 2012 a 2014, quando no
exercício do mandato de Deputado Federal. A responsabilidade de um
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parlamentar federal é expressiva e, por conseguinte, também a sua
culpabilidade quando pratica crimes. Ademais, traiu o voto de confiança
que recebeu do povo para obter ganho próprio. Soma-se a isso o nível de
instrução, que é indicativo de ter plena consciência dos atos irregulares
praticados. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o que também
deve ser valorado negativamente. Considerando três vetoriais negativas,
de especial reprovação, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena
de cinco anos e sete meses de reclusão e cento e quarenta e um dias-
multa.

Não há atenuantes ou agravantes.

Entre todos os crimes de lavagem, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução, é de ser reconhecida a continuidade
delitiva, conforme previsão do art.71, CP. Considerando a quantidade de
crimes, seis, elevo a pena do crime em 1/2 (STJ, REsp 1.071.166/RJ,
Quinta Turma, Rel. o Min. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j.
29/09/2009), chegando ela a oito anos quatro meses e quinze dias de
reclusão e duzentos e onze dias-multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a
capacidade econômica de Eduardo Cosentino da Cunha, ilustrada pelo
fato de ser ex-Deputado Federal e ter recebido milhões de dólares em
propina, considerando este caso e os fatos da ação penal nº 5051606-
23.2016.404.7000, fixo o dia multa em cinco salários mínimos
vigentes ao tempo do último fato delitivo (11/09/2014).

Entre os crimes de corrupção e de lavagem há concurso
material (art. 69, CP), motivo pelo qual as penas somadas chegam a
quinze anos onze meses e cinco dias de reclusão e trezentos e
noventa e nove dias-multa, que reputo definitivas para Eduardo
Cosentino da Cunha. 

Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o
regime fechado para o início de cumprimento da pena. A progressão de
regime para a pena de corrupção fica, em princípio, condicionada à
efetiva devolução do produto do crime, no caso a vantagem indevida
recebida, nos termos do art. 33, §4º, do CP.

Em decorrência da condenação pelo crime de lavagem,
decreto, com base no art. 7º, II, da Lei nº 9.613/1998, a interdição de
Eduardo Cosentino da Cunha, para o exercício de cargo ou função
pública ou de diretor, membro de conselho ou de gerência das pessoas
jurídicas referidas no art. 9º da mesma lei pelo dobro do tempo da pena
privativa de liberdade.

Ainda na fase de investigação, foi decretada, a pedido do
Ministério Público Federal, e em 17 de outubro de 2016, a prisão
preventiva de Eduardo Cosentino da Cunha (evento 3 do processo
5052211-66.2016.4.04.7000). A prisão cautelar foi implementada em 19
de outubro de 2016. Posteriormente, em decisão proferida na data de 26
de março de 2020, foi substituída, a pedido da Defesa, a prisão
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preventiva de Eduardo Cunha por prisão domiciliar, com monitoramento
eletrônico, tendo em vista a pandemia do vírus Covid-19 (evento 226
dos autos 5052211-66.2016.404.7000), remanescendo o acusado em
prisão domiciliar até o presente momento. A prisão preventiva, não
obstante, é instrumental à ação penal de nº 5051606-23.2016.404.7000. 

Restou provado pelo menos o pagamento de R$
1.504.495,00 de vantagem indevida ao condenado Eduardo Cosentino
da Cunha em decorrência do contrato de fornecimento à Petrobrás dos
Navios-Sondas Petrobrás 10000 e Vitoria 10000, representando, esse
valor, o produto do crime.

Não foi possível localizar o produto/proveito dos crimes
pelos quais Eduardo Cunha foi condenado nesta ação penal.  

Permite, não obstante, o § 1º do artigo 91 do Código
Penal o confisco por equivalência, ao prescrever que "Poderá ser
decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou
proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se
localizarem no exterior". 

Possível, portanto, o confisco por equivalência dos bens
vinculados ao condenado, quando não forem localizados os
produtos/proveitos do crime, ainda que se trate de bens lícitos. 

Pois bem. Nos autos de nº 5052211-66.2016.404.7000, foi
autorizado, a pedido do MPF, o bloqueio de transferência de veículos
mantidos na residência do acusado Eduardo Cosentino da Cunha, diante
de indícios de que teriam sido adquiridos com recursos do suposto
operador de propina Lúcio Bolonha Funaro. 

Consta das informações prestadas pela concessionária
AutoMiami Comercial Ltda nos autos de nº 5052211-66.2016.404.7000,
que o veículo Hyundai Tucson, placas EGG 1872, foi adquirido pela
empresa C3 Produções Artísticas e Jornalísticas Ltda, pertencente a
Eduardo Cunha e Cláudia Cruz, tendo sido quitado pelas empresas
Cingular Fomento Mercantil Ltda e Dallas Agentes Investimentos Ltda,
pertencentes, respectivamente, aos investigados Lúcio Bolonha Funaro e
Eduardo Mantagna de Assumpção (anexo21, evento 1, dos autos
5052211-66.2016.404.7000).

  Os veículos Porsche Cayenne S, placa FAN-7008, Ford
Fusion AWD GTDI, placa FAR-1530 e Ford Edge V6, placa ECW-
1530, por sua vez, foram adquiridos em nome da empresa Jesus.com
(antiga C3 Atividades de Internet), cujo sócio majoritário é Eduardo
Cunha, com 95% das cotas, e sobre a qual recaem fortes indícios de que
teria sido utilizada por Eduardo Cunha para o recebimento de verbas
ilícitas (anexo40, evento 1 dos autos de nº 5052211-66.2016.404.7000). 

Tais veículos, com a prolação da presente sentença, devem
ser confiscados, nos termos do acima transcrito § 1º do artigo 91 do
Código Penal. Primeiro, porque sobre eles recaem suspeitas de que
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tenham sido adquiridos com verba de origem ilícita. Segundo, porque,
ainda que assim não fosse, o confisco por equivalência permite a
constrição de bens inclusive lícitos do patrimônio do condenado. 

 Assim, decreto o confisco, com base no art. 91, II, "b" e §
1º, do Código Penal, dos seguintes veículos: 

1. Porsche Cayenne S, placa FAN-7008;

2. Ford Fusion AWD GTDI, placa FAR-1530;

3. Ford Edge V6, placa ECW-1530; e

4. Hyundai Tucson GLS 27L, placa EGG-1872. 

Por ora, até que sejam iniciados os trâmites de alienação
de tais veículos, permito que eles permaneçam na posse do acusado e/ou
de seus familiares. 

O confisco reverterá em favor da vítima, a Petróleo
Brasileiro S/A - Petrobrás.

Com base no art. 387, IV, do CPP, fixo em R$
1.504.495,00 o valor mínimo necessário para indenização dos danos
decorrentes dos crimes, a serem pagos à Petrobras, o que corresponde ao
montante comprovadamente pago em propina a Eduardo Cosentino da
Cunha e que, incluído como custo dos contratos, foi suportado pela
Petrobrás. O valor deverá ser corrigido monetariamente até o
pagamento. Do valor, deverão ser descontados o montante arrecadado
com o confisco criminal.

É certo que os crimes também afetaram a lisura dos
contratos, gerando prejuízos à Petrobrás ainda não dimensionados. Não
vislumbro, porém, a título de indenização mínima, condições de fixar
outro valor além das propinas provadas documentalmente, isso sem
prejuízo de que a Petrobrás ou o MPF persiga indenização adicional  na
esfera cível.

Deverá o condenado também arcar com as custas
processuais.

Transitada em julgado, lancem o nome do condenado no
rol dos culpados. Procedam-se às anotações e comunicações de praxe
(inclusive ao TRE, para os fins do artigo 15, III, da Constituição
Federal).

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
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