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JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA
DANIEL LAUFER
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY
JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA
Odel Mikael Jean Antun
PAULA MOREIRA INDALECIO GAMBOA
Marcelo Gaspar Gomes Raffaini
Luis Fernando Silveira Beraldo
DANIEL ROMEIRO
Viviane Santana Jacob Raffaini
Alice Ribeiro da Luz
RICARDO CAIADO LIMA
LUISA RUFFO MUCHON
Jorge Coutinho Paschoal
CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA
MARIANA CALVELO GRACA
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GERSON DE MELLO ALMADA
RODRIGO SANCHEZ RIOS
Luiz Gustavo Pujol
LARA MAYARA DA CRUZ
LUCIANA ZANELLA LOUZADO
carlos eduardo mayerle treglia
VITOR AUGUSTO SPRADA ROSSETIM
GUILHERME SIQUEIRA VIEIRA
RAFAEL SILVEIRA GARCIA
RODRIGO TEIXEIRA SILVA
DANIEL RIBEIRO DA SILVA AGUIAR
JULIA THOMAZ SANDRONI
Fernando Barboza Dias
FLAVIA MORTARI LOTFI
BARBARA SALGUEIRO DE ABREU
JOAO VACCARI NETO
LUIZ FLAVIO BORGES D URSO
RICARDO RIBEIRO VELLOSO
VICENTE BOMFIM
LUIZ GUILHERME COSTA PELLIZZARO
JULIO CESAR DOS SANTOS
ELENICE CAVALCANTI COELHO
RUBENS DE OLIVEIRA MOREIRA
RODRIGO CARNEIRO MAIA BANDIERI
TANIA MARIA AJUZ ISSA
FATIMA LUIZA GEBARA CASABURI
LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA
Viviane Santana Jacob Raffaini
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Odel Mikael Jean Antun
PAULA MOREIRA INDALECIO GAMBOA
Marcelo Gaspar Gomes Raffaini
Luis Fernando Silveira Beraldo
DANIEL ROMEIRO
Alice Ribeiro da Luz
RICARDO CAIADO LIMA
LUISA RUFFO MUCHON
CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA
MARIANA CALVELO GRACA
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
René Ariel Dotti
Alexandre Knopfholz
RENATO DE SOUZA DUQUE
RICARDO MATHIAS LAMERS
Roberto Brzezinski Neto
HERMINIA GERALDINA FERREIRA DE CARVALHO
ROBERTO MARQUES
ROGERIO SEGUINS MARTINS JUNIOR
CAIO PATRICIO DE ALMEIDA
MAURICIO VASQUES DE CAMPOS ARAUJO
OS MESMOS
CRISTIANO KOK
RENATO REIS SILVA ARAGAO
MARIANA MOTTA DA COSTA E SOUZA
ANTONIO FERNANDES RUIZ FILHO
JOSÉ ANTUNES SOBRINHO
ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
RODOLFO HEROLD MARTINS
MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS
JOSE ADOLFO PASCOWITCH
Theodomiro Dias Neto
JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO
ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
RODOLFO HEROLD MARTINS
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS
ANDRE LUIS PONTAROLLI
MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO
MILTON PASCOWITCH
ELAINE ANGEL
Philippe Alves do Nascimento
Francisco Pereira de Queiroz
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Theodomiro Dias Neto
JULIANO CAMPELO PRESTES
OLAVO HOURNEAUX DE MOURA FILHO
JORGE FONTANESI JUNIOR
PEDRO JOSE BARUSCO FILHO
ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
RODOLFO HEROLD MARTINS
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS
ANDRE LUIS PONTAROLLI
MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO

VOTO
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Versam os presentes autos de recursos interpostos contra sentença proferida em um dos
processos da conhecida 'Operação Lava-Jato', cuja pretensão acusatória foi julgada parcialmente
procedente, para fins de condenar os réus MILTON PASCOWITCH, JOSÉ ADOLFO
PASCOWITCH, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, FERNANDO ANTÔNIO
GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA, LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA,
ROBERTO MARQUES, JÚLIO CESAR DOS SANTOS, GERSON DE MELLO ALMlADA,
RENATO DE SOUZA DUQUE, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO e JOÃO VACCARI
NETO.
Em apertada síntese, neste caderno processual é imputada aos apelantes acima
nominados a prática de crimes de pertinência a grupo criminoso organizado, corrupção ativa e
passiva, lavagem de dinheiro e uso de documento falso.
Os fatos foram assim resumidos na sentença:
3. Segundo a denúncia (evento 1), a Engevix Engenharia S/A, juntamente com outras grandes
empreiteiras brasileiras, teriam formado um cartel, através do qual, por ajuste prévio, teriam
sistematicamente frustrado as licitações da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras para a contratação de
grandes obras a partir do ano de 2005.
4. As empreiteiras, reunidas em algo que denominavam de 'Clube', ajustavam previamente entre si
qual delas iria sagrar-se vencedora das licitações da Petrobrás, manipulando os preços apresentados
no certame, com o que tinham condições de, sem concorrência real, serem contratadas pelo maior
preço possível admitido pela Petrobrás.
5. Os recursos decorrentes dos contratos com a Petrobrás, que foram obtidos pelos crimes de cartel e
de ajuste de licitação crimes do art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990 e do art. 90 da Lei nº 8.666/1993,
seriam então submetidos a condutas de ocultação e dissimulação e utilizados para o pagamento de
vantagem indevida aos dirigentes da Petrobrás para prevenir a sua interferência no funcionamento do
cartel, entre eles o então Diretor de Abastecimento Paulo Roberto Costa, o então Diretor de Serviços e
Engenharia Renato de Souza Duque e o então gerente da Área de Serviços e Engenharia Pedro José
Barusco Filho, pagando percentual sobre o contrato.
6. A ação penal conexa 5083351-89.2014.404.7000 teve por objeto o pagamento de propinas em
contratos da Engevix Engenharia com a Petrobrás para à Diretoria de Abastecimento da Petrobrás.
7. Já a presente ação penal tem por objeto os pagamentos de propina efetuados à Diretoria de
Serviços e Engenharia da Petrobrás e os mecanismos de lavagem de dinheiro subsequentemente
utilizados.
8. Relata a denúncia que a Engevix Engenharia ofereceu o pagamento de propina à Diretoria de
Engenharia e Serviços da Petrobras nas seguintes obras e contratos:
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a) dois contratos para construção dos módulos 1, 2 e 3 da Unidade de Tratamento de Gás de
Cacimbas (UTGC);
b) contrato do Consórcio Skanska-Engevix URE para a execução de obras e implementação das
unidades de recuperação de enxofre III e de tratamento de gás residual na Refinaria Presidente
Bernardes (RPBC);
c) contrato do Consórcio Integradora URC/Engevix/Niplan/NM para a execução de obras de
adequação da URC da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC);
d) contrato do Consórcio Skanska/Engevix para a execução das obras de implementação do on-site da
unidade de propeno da UN-REPAR, na Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR; e
e) contrato do Consórcio Integração (Engevix e Queiroz Galvão) para a execução das obras de
implementação das tubovias e interligações do off-site da carteira de diesel da Refinaria Landulpho
Alves - RLAM.
9. Salvo em relação ao primeiro contrato de Cacimbas, a oferta teria sido aceita e as propinas pagas.
10. Parte das propinas acertadas pela Engevix Engenharia com a Diretoria de Serviços e Engenharia
da Petrobrás era destinada ao Partido dos Trabalhadores, sendo ela recolhida pelo acusado João
Vaccari Neto, por solicitação do Diretor Renato de Souza Duque que recebia sustentação política para
permanecer no cargo daquela agremiação.
11. Ainda segundo a denúncia parte das propinas acertadas pela Engevix Engenharia com a Diretoria
de Serviços e Engenharia da Petrobrás era destinada ao acusado José Dirceu de Oliveira e Silva e
a Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura, por serem responsáveis pela indicação e
manutenção de Renato de Souza Duque no referido posto.
12. As propinas foram repassadas aos agentes da Petrobrás, ao partido e aos referidos agentes entre
2005 a 2014.
13. Das propinas, metade ficava para os agentes da Petrobrás e a outra metade ficava para o Partido
dos Trabalhadores, sendo ainda parcela desta destinada a agentes políticos específicos, entre eles José
Dirceu e Fernando Moura.
14. As propinas acertadas com a Engevix Engenharia foram repassadas, principalmente com a
intermediação do acusado Milton Pascowitch, auxiliado por José Adolfo Pascowitch. Para tanto,
Milton teria utilizado sua empresa Jamp Engenheiros Associados, simulando contratos de consultoria
para justificar os recebimentos da empreiteira. Os valores foram, posteriormente, repassados a José
Dirceu e a Fernando de Moura por meios diversos.
15. Parte dos valores das propinas teriam sido repassados mediante contratos de prestação de serviço
simulados celebrados entre a Engevix e a Jamp Engenheiros Associados. No total R$ 53.767.203,88.
16. A denúncia também reporta-se a contrato celebrado em 15/04/2011 entre a Jamp Engenheiros
Associados, empresa de Milton Pascowitch, e a JD Assessoria e Consultoria Ltda., controlada por
José Dirceu. O contrato deu causa a emissão de treze notas fiscais e repasses, entre 20/04/2011 a
27/12/2011, no total de R$ 1.006.235,00 da Jamp para a JD. Os valores seriam propina, sendo o
contrato simulado.
17. Segundo a denúncia, nenhum dos repasses teria causa, sendo simulados os contratos de prestação
de serviços entre Engevix, Jamp e JD Consultoria, ou teriam sido superfaturados para embutir
propinas.
18. José Dirceu de Oliveira e Silva teria recebido, no esquema criminoso da Petrobrás, pelo menos R$
11.884.205,50, considerando apenas a Engevix Engenharia.
19. Já Fernando Moura teria recebido, com auxílio de seu irmão, Olavo Moura, cerca de cinco
milhões de reais, entre 09/06/2008 a 02/08/2011. As transferências, feitas por Milton Pascowitch e
José Adolfo Pascowitch, foram disfarçadas por meio de doações e representavam o pagamento de
parte da propina devida a Fernando Moura no esquema criminoso, já que ele seria um dos
responsáveis pela indicação de Renato de Souza Duque à Diretoria da Petrobrás.
20. Além dos repasses, outra parte da denúncia diz respeito à aquisição de bens ou serviços por José
Dirceu com recursos decorrentes do esquema criminoso da Petrobrás e a ocultação de que ele seria o
titular ou beneficiário dos mesmos (bens ou serviços).
21. Com valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobtrás, José Dirceu teria destinado cerca
de R$ 1.071.193,00 para aquisição de 1/3 da aeronave Cessna Aircraft, modelo 560XL, número de
série 560-5043, matrícula PT-XIB. A aeronave foi adquirida, em 07/07/2011, por Milton Pascowitch e
José Adolfo Pascowitch de Julio Camargo, tendo sido ocultado que José Dirceu tinha parte da
aeronave, bem como a natureza dos recursos empregados. Em seguida, porém, em agosto de 2011, o
negócio foi cancelado em razão de matéria jornalística envolvendo a aeronave, sendo o numerário
devolvido a José Dirceu de Oliveira e Silva.
22. Os valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobrás também foram utilizados por José
Dirceu para pagamento parte do preço do imóvel em que está localizada a sede da JD Assessoria, na
Av. República do Líbano, 1827, Ibirapuera, em São Paulo/SP, matrícula 205.640 do 14ª Registro de
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Imóveis de São Paulo/SP. R$ 387.000,00 foram transferidos pela Jamp Engenheiros Associados, em
27/12/2011, com esta finalidade, para a conta bancária do escritório de advocacia Leite & Rossetti.
23. Os valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobrás também foram utilizados para efetuar
pagamentos à empresa Halembeck Engenharia Ltda. por serviços de reforma efetuados no imóvel
localizado na Rua Estado de Israel, 379, ap. 131, Saúde, em São Paulo/PS, matrícula 94.083 do 14
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. R$ 388.366,00 foram pagos entre 14/08/2009 a 06/05/2010 em
espécie e também por transferências bancárias pela Jamp Engenharia e pelo próprio Milton
Pascowitch à referida empresa. O referido imóvel encontra-se em nome do acusado Luiz Eduardo,
irmão de José Dirceu, mas pertencia de fato a José Dirceu.
24. Os valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobrás também foram utilizados para efetuar
pagamentos à arquiteta Daniela Leopoldo e Silva Facchini por serviços de reforma efetuados no
imóvel consistente na chácara 1, Gleba N, Parque do Vale da Santa Fé, Vinhedo/SP, matrícula 16.728,
matrícual 16.728 do Registro de Imóveis de Vinhedo. O imóvel pertence formalmente à TGS
Consultoria e Assessoria em Administração Ltda., mas de fato é de José Dirceu. Os pagamentos, de
R$ 1.508.391,91, foram efetuados por Milton Pascowitch e pela Jamp Engenharia para a referida
arquiteta. Para justificar o repasse, Milton e José Adolfo Pascowitch simularam que os valores teriam
sido doados.
25. Os valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobrás também foram utilizados por Milton
Pascowitch para aquisição de imóvel localizado na Rua Assungui, nº 971, Saúde, São Paulo/SP,
matrícula 22.249 do 14º Registro de Imóveis de São Paulo/SP. O referido imóvel foi adquirido de
Camila Ramos de Oliveira e Silva, filha de José Dirceu, por R$ 500.000,00. Como a matrícula está
gravada com cláusula de inalienabilidade, até hoje o imóvel consta como sendo propriedade de
Camila Ramos. Segundo o MPF, isso indicaria que a aquisição foi em realidade meio para repasse de
propina. Ainda segundo o MPF, o imóvel estaria sobreavaliado em 15%.
26. Pelos pagamentos e recebimentos de propina, imputa o MPF aos acusados o crime corrupção
ativa e passiva dos arts 317 e 333 do CP e ainda, pelos repasses fraudulentos, com recursos advindos
dos antecedentes crimes de corrupção, cartel e de ajuste fraudulento de licitações, lavagem de
dinheiro, art. 1.º, V, da Lei n.º 9.613/1998.
27. A denúncia ainda reporta-se ao crime do art. 347 do CP pois os acusados Milton e José Adolfo
Pascowitch e Luiz Eduardo teriam inovado artificiosamente o estado do processo. Segundo o MPF,
Milton e José Adolfo teriam depositado em 18 e 19/08/2014 R$ 25.000,00 na conta de Luiz Eduardo,
tendo este, posteriormente, preocupado com a investigação na Operação Lavajato, devolvido os
valores em 26 e 30/12/2014.
28. Imputa ainda o MPF aos acusados José Dirceu de Oliveira e Silva, Fernando Antônio Guimarães
Hourneaux de Moura, Olavo Hourneaux de Moura Filho, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, Roberto
Marques, Júlio César dos Santos, Cristiano Kok, José Antunes Sobrinho, Milton Pascowitch e José
Adolfo Pascowitch o crime de associação criminosa, na forma do crime de pertinência à organização
criminosa. Parte dos demais acusados já responde à esta mesma imputação em outros feitos.
29. No transcorrer da denúncia, o MPF individualiza as condutas e aponta as razões de imputação a
cada acusado.

Contra a sentença insurgiram-se o Ministério Público Federal, a Petrobrás, na
qualidade de assistente da acusação, e os réus condenados (com exceção de José Adolfo
Pascowitch - evento 49).
Os réus PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (e. 1086) e MILTON PASCOWITCH
(evento 1.102) interpuseram apelações. Porém, em relação ao primeiro o juiz de primeiro grau,
entendendo inexistir interesse recursal, já que o processo lhe foi suspenso por força do acordo de
colaboração, não recebeu a apelação (evento 1.116); em relação ao segundo, houve manifestação
pela desistência da apelação interposta (evento 1.205), o que foi homologado pelo juízo (evento
1.213).
Registro, embora pudesse ser desnecessário, que o presente voto foi dividido em
diferentes partes para fins de sistematização e buscando maior clareza e precisão.
Evidentemente que sua leitura não há que ser feita em tiras, mas por inteiro, vez que se evitou
- o quanto possível -repetir argumentações, exames de provas e transcrições.
Passo ao exame da irresignação das partes.
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2. DAS PRELIMINARES
As partes arguiram diversas preliminares. Visando facilitar a compreensão, as questões
suscitadas serão divididas por assuntos, e não pela arguição de cada parte, uma vez que os
argumentos se repetem e o voto deve ser considerado como um todo.
2.1. Da ofensa ao princípio do juiz natural
Os acusados JOÃO VACCARI NETO, GERSON DE MELLO ALMADA, RENATO
DE SOUZA DUQUE e ROBERTO MARQUES alegam que o magistrado originário é
absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito e que há manifesta usurpação da
competência do Colendo Supremo Tribunal Federal.
2.1.1. Argumentam que o juízo manipulou a competência na origem do caso quando
determinou a distribuição dos autos nº 2006.70.00.018662-8 ('Inquérito Janene') por dependência ao
acordo de Alberto Youssef (autos nº 2004.70.00.002414-0).
A defesa do réu João Vaccari Neto sustenta que a incompetência da 13a Vara de
Curitiba para processar e julgar o presente feito decorre do fato de alguns réus deterem prerrogativa
de foro e porque o local da infração é São Paulo.
A defesa do réu Gerson de Mello Almada argúi a incompetência da 13ª Vara Federal
de Curitiba ao argumento de que se alterou por meio de Resolução do Tribunal os critérios de
competência previstos na legislação processual penal.
Nesta mesma linha, a defesa do réu Renato de Souza Duque alega violação ao
princípio do juiz natural e às regras regimentais de competência do TRF4, tendo em vista a
prevenção do Gabinete da Desembargadora Federa Cláudia Cristofani nos autos 502538114.2016.4.04.0000 e o fato de que o Mandado de Segurança que teria gerado a prevenção do
Gabinete deste Relator não ter relação alguma com a Operação Lavajato. Além disso, sustenta ter
havido usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal em razão de terem sido decretadas
diversas medidas cautelares relativas ao IPL n.º 616/2004, não só porque se tratava de investigação
sobre os mesmos fatos apurados pelo STF, mas principalmente porque foi instaurada em face de
parlamentar ainda no exercício de seu cargo federal (José Janene).
Por fim, a defesa do réu Roberto Marques sustenta a incompetência da 13ª Vara
Federal de Curitiba para processar e julgar o presente feito por ausência de conexão ou mesmo
prevenção.
A questão não é nova e já foi objeto de debate em diversas exceções de incompetência,
dentre elas aquela oposta nos autos nº 5002288-08.2015.4.04.7000), tendo o Magistrado a quo assim
consignado:
Algumas Defesas questionaram que não haveria sequer justificativa para distribuição a este Juízo das
investigações iniciais, nos inquéritos 2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8, que depois
originaram a ação penal 5047229-77.2014.404.7000.
Ora, esta Vara, a 13ª Vara Federal, anteriormente 2ª Vara Federal Criminal, foi especializada no
processo e julgamento de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal
pela Resolução n.º 20, de 06/05/2003, da Presidência daquela Corte.
Na condição de vara especializada, os processos criminais relacionados ao Caso Banestado foram
distribuídos a este Juízo Federal Titular ainda em 2003.
Entre eles processos envolvendo crimes praticados por Alberto Youssef no âmbito daquele caso.
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O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual celebraram no âmbito desses processos
acordo de colaboração premiada com Alberto Youssef, isso nos autos 2004.7000002414-0, também
distribuídos a este Juízo.
Como resultado, Alberto Youssef ainda foi condenado a penas privativas de liberdade, com redução,
na ação penal 2004.7000006806-4. Os demais processos, incluindo ações penais, todos por crimes
financeiros ou por crimes de lavagem e todos distribuídos a este Juízo, já que especializado nesses
crimes, pelos quais respondia ficaram, por força do acordo, suspensos, aguardando o decurso de 10
anos previsto no acordo.
Em 18/07/2006, foi distribuído a este Juízo, por requerimento da autoridade policial, o processo
2006.70.00.018662-8, no qual, em representação policial, se afirmava existirem indícios de que
Alberto Youssef teria ocultado crimes de lavagem no acordo de colaboração premiada e ainda
persistiria na prática de lavagem de dinheiro, também em violação ao acordo de colaboração
premiada, e se requisitava a instauração de procedimento criminal diverso para apurar crimes de
lavagem de dinheiro de Alberto Youssef ( v.g.: 'para investigar a participação de Alberto Youssef nos
crimes de lavagem de dinheiro praticados por Stael Fernanda, Rosa Alice e Meheidin Hussein
Jennani').
Não há falar, como alegam os defensores em vício de distribuição.
A alegação não faz sentido no contexto então vigente, já que a 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba
era, em 18/07/2006, a única especializada no processo e julgamento de crimes de lavagem de dinheiro
praticados no âmbito da Seção Judiciária do Paraná, com o que qualquer distribuição de processo
tendo por objeto crimes de lavagem seria direcionada a este Juízo.
Ainda haveria prevenção deste Juízo em relação aos crimes financeiros e de lavagem praticados por
Alberto Youssef e que eram objeto de ação penal já julgada e outras ações penais suspensas por conta
do acordo de colaboração premiada, já que, apontando, a autoridade policial, que haveria crimes que
ele não teria revelado ou que ele persistiria na atividade, seria, se verdadeira a hipótese, de possível
aplicação o art. 71 do CPP, estando estas atividades em continuidade delitiva com as demais que já
eram objeto de processos perante este Juízo. Também cogitável a conexão pelo art. 76, II e III, do
CPP, já que novos crimes de lavagem de Alberto Youssef poderiam ter por objeto ocultar ganhos dos
crimes financeiros anteriores.
Agregue-se que necessária a apuração dos fatos também para verificar se havia ou não havia quebra
dos compromissos assumidos na colaboração premiada, quando Alberto Youssef não revelou ter
prestado serviços de lavagem para José Janene e também comprometeu-se a não mais delinquir.
Por todos esses motivos, inequívoca a competência deste Juízo para o inquérito originário
2006.70.00.018662-8.

Com efeito, devidamente justificada a distribuição do PCD nº 2006.70.00.018662-8 à
Vara de origem, seja em razão da especialização atribuída pela Resolução nº 20/2003 deste TRF4,
seja em razão da prevenção aos autos de nº 2004.70.00.002414-0, não há falar em vício na
competência.
2.1.2. Os apelantes referem, também, que no início do caso se investigava abertamente
o então Deputado Federal José Janene em pleno exercício de cargo, o que lhe garantia prerrogativa
de foro, sendo que a competência era do Supremo Tribunal Federal, em conexão ao chamado 'Caso
Mensalão' (AP nº 470). Argumentam que os supostos crimes de corrupção e organização criminosa,
conforme a descrição contida na inicial, envolveriam membros do Congresso Nacional.
Não obstante a coincidência de algumas pessoas na 'Operação Lava-Jato' e no
'Mensalão', não há conexão probatória ou instrumental que justifique a unidade de processamento
dos feitos, até porque o chamado 'processo do mensalão' já foi objeto de julgamento, com trânsito
em julgado da decisão condenatória.
Tampouco há competência originária da Suprema Corte para julgar o presente
processo em relação àqueles agentes que não possuem prerrogativa de foro.
O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar incidente relativo à 'Operação LavaJato', determinou o desmembramento quanto aos investigados que têm foro por prerrogativa de
função em relação àqueles que não o tem. Isto decorre da recente modificação da jurisprudência da
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Excelsa Corte, que passou a determinar o desmembramento dos processos em que há investigados
(ou réus) que têm dos que não têm foro privilegiado.
A decisão proferida pela mais elevada Corte, no caso específico da 'Operação LavaJato', restou assim ementada:
AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FORO.
DESMEMBRAMENTO DE INVESTIGAÇÕES E AÇÕES PENAIS. PRERROGATIVA PRÓPRIA DA
SUPREMA CORTE.
1. O Plenário desta Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que 'é de ser tido por afrontoso à
competência do STF o ato da autoridade reclamada que desmembrou o inquérito, deslocando o
julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos demais'(Rcl 1121, Relator(a): Min. ILMAR
GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2000, DJ 16-06-2000 PP-00032 EMENT VOL-01995-01
PP-00033). Nessa linha de entendimento, decidiu o Plenário também que, 'até que esta Suprema Corte
procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, nas investigações
então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de prerrogativa de foro - em razão das
funções em que se encontravam investidos -, determinar a cisão das investigações e a remessa a esta
Suprema Corte da apuração relativa a esses últimos, com o que acabou por usurpar competência que
não detinha' (Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
12/05/2011, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011EMENT VOL-02583-01 PP-00066).
2. Por outro lado, a atual jurisprudência do STF é no sentido de que as normas constitucionais sobre
prerrogativa de foro devem ser interpretadas restritivamente, o que determina o desmembramento do
processo criminal sempre que possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo as
circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva autoridades indicadas na Constituição (Inq 3515
AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014).
3. No caso, acolhe-se a promoção do Procurador-Geral da República, para determinar o
desmembramento dos procedimentos em que constam indícios de envolvimento de parlamentar
federal, com a remessa dos demais à primeira instância, aí incluídas as ações penais em andamento.
(AP 871 QO, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Do voto do relator, colhe-se:
De fato, nas investigações em que figuram outros supostos 'doleiros' que não Alberto Youssef (Carlos
Habib Chater: Inquérito Policial 714/2009 - 2006.70.00.018662-8, Pedido de Busca e Apreensão
5001438-85.2014.404.7000 e Interceptação Telefônica 5026387-13.2013.404.7000; Nelma Kodama:
Inquérito Policial 1000/2013-5048401-88.2013.404.7000, Pedido de Busca e Apreensão 500146131.2014.404.7000 e Interceptação Telefônica 5048457-24.2013.404.7000; Raul Srour: Inquérito
Policial 1002/2014 5048550-84.2013.404.7000, Pedido de Busca e Apreensão 500144310.2014.404.7000 e Interceptação Telefônica 5049747-74.2013.404.7000), não há notícia de
participação de autoridade com foro por prerrogativa de função, de modo que não há razão para a
manutenção de tais procedimentos no Supremo Tribunal Federal.
(...)
Registre-se que, embora as denúncias oferecidas nessas ações penais e seu respectivo recebimento
tenham ocorrido alguns dias após 17 de abril de 2014, é certo afirmar, ademais, que foram baseadas
em elementos probatórios colhidos em data anterior. Também em relação a elas, portanto, não há
razão para submetê-las à jurisdição do STF, devendo ser remetidas ao juízo de primeiro grau para que
lá reassumam seu curso a partir do estado em que se encontram, o que não inibe, convém enfatizar,
que a higidez dos atos e provas nelas produzidos venha a receber o controle jurisdicional apropriado,
se for o caso.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 17.623 e da Ação Penal nº
871, reafirmou a competência para julgamento do Juízo de primeiro grau. No mesmo sentido o e.
Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 302604/PR, reconheceu a competência do Juízo de origem.
Ademais, se de fato houvesse a vinculação apontada pelas defesas, nada justificaria,
por exemplo, a distribuição de processos que investigam autoridades com prerrogativa de foro de
forma livre no Supremo Tribunal Federal, sendo imperioso lembrar que, com a aposentadoria do
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Ministro Joaquim Barbosa, a Ação Penal nº 470 passou à relatoria do Ministro Roberto Barroso,
enquanto que os novos processos, originados da denominada Operação Lava-Jato, foram
distribuídos ao Ministro Teori Zavascki.
2.1.3. Ainda em relação à competência, alguns apelantes afirmam não haver descrição
na denúncia de qualquer delito que justifique a competência da Justiça Federal. A questão também
foi devidamente analisada pelo Magistrado a quo na citada exceção de incompetência:
A competência é também da Justiça Federal, pois, nas ações penais conexas, há crimes federais, como
crimes financeiros de evasão fraudulenta de divisas (art. 22 da Lei º 7.492/1986), inclusive tendo por
objeto os recursos lavados da Petrobrás S/A (5025699-17.2014.404.7000), além de outros crimes de
competência da Justiça Federal como lavagem de produto de crimes contra a Administração Pública
Federal (ação penal 5047229-77.2014.404.7000) e lavagem de produto de tráfico internacional de
drogas (ação penal 5025687-03.2013.2014.404.7000).
Também é da Justiça Federal porque entre os fatos que compõem a Operação Lavajato e que estão
sendo investigados em processos perante este Juízo há pagamentos de propinas a agentes públicos
federais, como os valores repassados, no esquema criminoso, aos então Deputados Federais André
Luiz Vargas Ilário e João Luiz Correia Argôlo dos Santos (processos 5026037-88.2014.404.7000 e
5031223-92.2014.404.7000, acima referidos).
Também há registro de operações de lavagem envolvendo depósitos efetuados no exterior, como
depósitos realizados pela OAS em contas no exterior controladas por Alberto Youssef (ação penal
5083376-05.2014.404.7000), ou depósitos efetuados em contas secretas de empregados da Petrobras
mantidas na Suíça, como se apura, no já citado inquérito 5071379-25.2014.4.04.7000, o pagamento
de propina pela empresa Odebrecht Plantas Industriais e Participações Ltda. em contas secretas
controladas por Paulo Roberto Costa na Suíça, e ainda se investiga em vários outros processos o
recebimento de propina no exterior por Pedro José Barusco Filho (processos originados do 507591664.2014.4.04.7000).
Pela transnacionalidade, a lavagem de recursos desviados da Petrobrás S/A, submete-se à
competência da Justiça Federal.
Embora a Petrobrás seja sociedade de economia mista, a lavagem, com parte dos recursos sendo
enviados ao exterior para depósito em contas secretas na Suíça, tem caráter transnacional, ou seja
iniciou-se no Brasil e consumou-se no exterior. Por outro lado, o Brasil assumiu o compromisso de
prevenir ou reprimir crime de lavagem transnacional, tendo por antecedentes crimes praticados
contra a Administração Pública, entre eles corrupção e peculato, conforme art. 23 da 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 o crime de lavagem transnacional, incide o art. 109, V, da
Constituição Federal, que estabelece o foro federal como competente.
A existência de vários crimes federais no âmbito da Operação Lavajato, como a evasão fraudulenta de
divisas, a lavagem transnacional, a lavagem de produto de tráfico internacional de drogas, a
corrupção de parlamentares federais, atrai, por conexão, os crimes de competência da Justiça
Estadual e determina a competência da Justiça Federal conforme Súmula nº 52 do Supremo Tribunal
Federal.

2.1.4. Nesta ação, novamente o tema é enfrentado pelo magistrado de primeiro grau,
que acrescentou a seguinte fundamentação para afastar a arguição da defesa:
75. Insistem as Defesas na alegação de que entre as diversas ações penais não haveria nenhuma
conexão.
76. Observa-se, porém, que a tese da Acusação é que as empreiteiras fornecedoras da Petrobrás
teriam se reunido em cartel e ajustado fraudulentamente as licitações da empresa estatal. Para
sustentar o cartel e as fraudes, teriam pago propinas a agentes da Petrobras e a agentes e partidos
políticos.
77. São óbvias a conexão e a continência entre os crimes praticados através dos dirigentes das
empreiteiras reunidas e a inviabilidade de processar, em Juízos diversos, as ações penas relativas a
cada contrato obtido por ajuste fraudulento, já que a distribuição das obras envolvia, por evidente,
definição de preferências e trocas compensatórias entre as empreiteiras.
78. Ilustrativamente, já foram prolatadas, em relação a diversas empreiteiras, sentenças
condenatórias por este Juízo nas ações penais 5083258-29.2014.4.04.7000 (dirigentes da Camargo
Correa), 5083376-05.2014.4.04.7000 (dirigentes da OAS), 5012331-04.2015.4.04.7000 (dirigentes da
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Mendes Júnior e da Setal Óleo e Gás), 5083401-18.2014.4.04.7000 (dirigentes da Mendes Júnior),
5083360-51.2014.4.04.7000 (dirigentes da Galvão Engenharia), conforme cópias de sentenças
juntadas no evento 714.
79. Há ainda outras ações penais propostas e que já foram julgadas, mas cujas sentenças não foram
juntadas aos autos, como a ação penal 5036528-23.2015.4.04.7000 (dirigentes da Odebrecht) e ainda
ações penais e investigações em trâmite envolvendo dirigentes de outras empreiteiras, como, v.g., a
ação penal 5036518-76.2015.4.04.7000 (dirigentes da Andrade Gutierrez).
80. Foi igualmente prolatada sentença na ação penal 5083351-89.2014.4.04.7000 que tinha por objeto
exatamente os crimes de corrupção consistentes no pagamento de propina por dirigente da Engevix
Engenharia, o ora acusado Gerson de Mello Almada, para a Diretoria de Abastecimento da
Petrobrás.
81. Só esse motivo, crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitações praticados no âmbito de um
mesmo grupo criminoso, nos termos da Acusação, já é suficiente para justificar um Juízo único e não
disperso em vários espalhados em cada canteiro de obras da Petrobrás no Brasil.
82. Também há ações e investigações perante este Juízo contra os agentes públicos e políticos
beneficiários do esquema criminoso, como as ações penais 5023135-31.2015.4.04.7000 (ex-Deputado
Federal Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto) e 5023162-14.2015.4.04.7000 (ex-Deputado
Federal João Luiz Correia Argolo dos Santos), também já julgadas, conforme cópias de sentença no
evento 714.
83. Mesmo quanto a esse tópico, relativamente aos beneficiários dos desvios, há também ações em
trâmite, como a ação penal 5061578-51.2015.4.04.7000 que tem por objeto crime de corrupção
consistente na atribuição ao Grupo Schahin de um contrato de operação de um navio-sonda junto à
Petrobrás por dirigentes da empresa com o objetivo de obter quitação de empréstimo milionário
concedido para José Carlos Costa Marques Bumlai e ao Partido dos Trabalhadores.
84. A conexão entre essas ações penais é ainda evidenciada pelo modus operandi comum, por
exemplo, com a utilização, por várias das empreiteiras e dos agentes da Petrobrás, pelos mesmos
intermediadores de propina.
85. V.g., para as propinas pagas pelas empreiteiras à Diretoria de Abastecimento da Petrobrás, servia,
como regra, de intermediador Alberto Youssef.
86. Já para as propinas pagas pelas empreiteiras à Diretoria de Engenharia e Serviços, outros
operadores atuavam, especificamente, segundo a denúncia em exame, o acusado Milton Pascowitch
para os repasses efetuados pela Engevix Engenharia.
87. A competência é, por outro lado, da Justiça Federal já que há crimes federais.
88. No conjunto de investigações e ações penais, há crimes de corrupção de parlamentares federais,
sendo exemplo os já condenados, como beneficiários do esquema criminoso, ex-Deputados Federais
Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto e João Luiz Correia Argolo dos Santos.
89. Mesmo na presente ação penal, de n.º 504.5241-84.2015.404.7000, há imputação de pagamentos
de propinas a José Dirceu de Oliveira e Silva, enquanto ele ainda ocupava o cargo de Ministro Chefe
da Casa Civil e, sucessivamente, deputado federal, além da denúncia também se referir a pagamentos
de propina em contas off-shore no exterior de Pedro José Barusco Filho (fls. 18-19 da denúncia), o
que determina, mesmo desconsiderando as ações conexas, a competência da Justiça Federal,
90. Embora a Petrobrás seja sociedade de economia mista, a existência de crimes federais, como
pagamento de propinas a Deputados Federais e a Ministro de Estado, ou a corrupção e a lavagem
transnacionais, são suficientes para atrair a competência federal para todos os crimes.
91. Isso sem olvidar que, apesar da insistência das Defesas de que nenhum ato ocorreu em Curitiba, o
cartel e o ajuste fraudulento de licitações abrangem, nesta e nas ações penais conexas, obras na
Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, região metropolitana de Curitiba, desses contratos
também decorrentes valores utilizados depois para lavagem de dinheiro e repasses de propinas.
Também há referência a atos de lavagem específicos, com aquisições e investimentos imobiliários
efetuados com recursos criminosos em Curitiba e Londrina/PR, agora já na ação penal conexa
5083401-18.2014.4.04.7000.
92. Dois, aliás, dos principais responsáveis pelo esquema criminoso, o ex-Deputado Federal José
Janene e o intermediador de propinas Alberto Youssef tinham o Paraná como sua área própria de
atuação.
93. Assim, a competência é inequívoca da Justiça Federal, pela existência de crimes federais, e deste
Juízo pela ocorrência de crimes de lavagem no Paraná e pela prevenção deste Juízo para o processo e
julgamento de crimes conexos.
94. Ela só não abrange os crimes praticados por autoridades com foro privilegiado, que remanescem
no Supremo Tribunal Federal, que desmembrou os processos, remetendo os destituídos de foro a este
Juízo.
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95. O fato é que a dispersão das ações penais, como pretende parte das Defesas, para vários órgãos
espalhados do Judiciário no território nacional (foram sugeridos, nas diversas ações penais conexas,
destinos como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Brasília), não serve à causa da Justiça, tendo por
propósito pulverizar o conjunto probatório e dificultar o julgamento.
96. A manutenção das ações penais em trâmite perante um único Juízo não é fruto de arbitrariedade
judicial, nem do desejo do julgador de estender indevidamente a sua competência. Há um conjunto de
fatos conexos e um mesmo conjunto probatório que demanda apreciação por um único Juízo, no caso
prevento.
97. Enfim a competência é da Justiça Federal de Curitiba/PR.

A questão, ademais, foi objeto de análise por este Tribunal na ação penal
5083376.05.2014.4.04.7000. Nos itens 1 e 2 da Ementa do Acórdão ficou assentado:
'1. A competência para o processamento e julgamento dos processos relacionados à 'Operação LavaJato' perante o Juízo de origem é da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, especializada para os crimes
financeiros e de lavagem de dinheiro.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar incidente relativo à 'Operação Lava-Jato', determinou o
desmembramento quanto aos investigados que têm foro privilegiado em relação àqueles que não o
tem. Ausente no pólo passivo da presente ação penal autoridades com foro privilegiado, não prospera
a alegação defensiva de incompetência do juízo originário'.

2.1.5. No que concerne à 'continuidade das investigações' e os desmembramentos
determinados pelo juiz de primeiro grau, isso decorre das regras que determinam a alteração da
competência em face da conexão. Como é cediço, a conexão revela-se como instrumento de
unificação de processos que guardam, entre si, algum liame, tanto de ordem intersubjetiva como
instrumental.
Neste sentido, aliás, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÕES
DECORRENTES DA OPERAÇÃO LAVA-JATO EM DETRIMENTO DA PETROBRÁS. PREVENÇÃO.
HC N. 145.705. CONEXÃO INTERSUBJETIVA E PROBATÓRIA. ART. 71, § 2º, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ.
1. A Terceira Seção, por unanimidade de votos, conheceu do Conflito de Competência nº 145.705/DF
e, com base na previsão do parágrafo 2º, do artigo 71, do Regimento Interno desta Corte e em
precedente do Supremo Tribunal Federal, declarou competente o Ministro Felix Fischer para
processar e julgar os casos decorrentes da denominada Operação Lava-Jato, 'desde que constatados
os requisitos da interligação entre os sujeitos e organizações envolvidas, além da vinculação
probatória'.
2. Considerando que se trata do mesmo paciente que o do mencionado precedente, cujo acórdão é
oriundo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e decorre de investigações de atos de corrupção
em detrimento da Petrobrás, levadas a cabo na 13ª Vara Federal de Curitiba, tenho como
caracterizada a estreita interligação subjetiva e probatória para reconhecer a prevenção para o
processamento e julgamento do presente recurso com os processos cujas relatorias foram atribuídas
ao Ministro Felix Fischer.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Ministro Felix Fisher, o suscitado

2.1.6. Não procede também a alegação de prevenção do Gabinete da Desembargadora
Federal Cláudia Cristofani nos autos 5025381-14.2016.4.04.0000 e de que o Mandado de Segurança
que teria gerado a prevenção do Gabinete deste Relator não teria relação alguma com a Operação
Lavajato.
Respeitados os argumentos da defesa, entendo que esta matéria já foi exaustivamente
examinada por esta Turma, bem como pela 4ª Seção desta Corte, nos diversos recursos e incidentes
processuais foram apreciados. Nos autos de Habeas Corpus nº 5016465-59.2014.404.0000/PR,
restou assentando no acórdão:
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HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LAVA-JATO. PREVENÇÃO. ANÁLISE FÁTICA. COMPLEXIDADE
DO TEMA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ART. 312.
REQUISITOS. MEDIDAM SUBSTITUTIVA. INVIABILIDADE.
1. É inviável em sede de habeas corpus, rito no qual se exige prova pré-constituída, adentrar em
questões fáticas complexas e que demandariam ampla análise dos fatos investigados, para definição
da competência para julgamento ou eventual prevenção em segundo grau.
2. Não há necessária vinculação a inquérito inicial, a investigação que surge do encontro fortuito de
provas e que identifica grupos criminosos e fatos independentes.
3. A prisão preventiva é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas hipóteses em que presente a
necessidade para tanto e sendo necessária a demonstração da existência de indícios da materialidade
do crime, bem como que haja indício suficiente da autoria.
4. Verificada, nos autos da ação originária, a presença dos elementos necessários à aplicação da
prisão preventiva.
5. A possibilidade de reiteração das condutas delituosas imputadas ao paciente, sobretudo com
participação no tráfico ilícito de grande quantidade de entorpecentes, revela maior risco à sociedade
e à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar.
6. Agravo regimental prejudicado. Ordem de habeas corpus denegada.
(TRF4, Habeas Corpus nº 5016465-59.2014.404.0000, 8ª Turma, Des. Federal João Pedro Gebran
Neto, por unanimidade, j. em 25/08/2014)

Noutro feito, tive oportunidade de novamente me manifestar sobre o tema, proferindo
decisão monocrática esclarecedora, que restou confirmada pela e. 8ª Turma:
1. Distribuição por prevenção
Postulou, em preliminar, a distribuição por prevenção ao MS nº 2009.04.00.036431-1, antes julgado
pelo Desembargador Federal Tadaaqui Hirose e originário do Inquérito Policial nº
2006.70.00.018662-8.
Não merece acolhida o pedido. No Habeas Corpus nº 5016465-59.2014.404.0000/PR, impetrado em
favor do mesmo paciente, foi alegado, em preliminar, a prevenção ao antigo procedimento envolvendo
José Janene, tese esta rejeitada pela 8ª Turma:
I - PRELIMINAR
I.1. Postula a defesa a distribuição do presente habeas corpus por prevenção ao MS nº
2009.04.00.036431-1/PR, da relatoria do Desembargador Federal Tadaaqui Hirose e julgado pela 7ª
Turma.
A matéria invocada exigiria a comprovação de vinculação entre os fatos desencadeados do Inquérito
Policial nº 2006.70.0018662-8/PR e aqueles que deram origem à denúncia em desfavor do paciente, o
que não se mostra possível em sede de habeas corpus.
Somente em caso de flagrante incorreção e prova cabal do direito alegado, permite-se o manejo do
habeas corpus para discutir eventual distribuição dos processos relacionados. Sobre o tema,
precedente desta Turma:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. MATÉRIA COMPLEXA.
CONHECIMENTO LIMITADO AO MOMENTO PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS. INQUÉRITO POLICIAL. ENCERRAMENTO. PRAZO. EXCESSO. DEMORA
INJUSTIFICADA. INOCORRÊNCIA.
(...) 2. O habeas corpus, em razão do seu rito célere, não se apresenta adequado para o enfrentamento
de matéria que não se mostra clara e induvidosa de pronto, sendo incompatível com a instrução
probatória e o exame aprofundado de provas. 3. Tratando-se de matéria complexa, o enfrentamento da
alegação de incompetência mostra-se incabível na via estreita do writ. (...)
(TRF4, HABEAS CORPUS Nº 5007601-32.2014.404.0000, 8ª TURMA, Des. Federal JOÃO PEDRO
GEBRAN NETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 12/05/2014)
Tal prova, refira-se em momento algum é trazida aos autos com a inicial, limitando-se a defesa a
invocar mera prevenção formal a mandado de segurança impetrado em 14/10/2009, sem indicar
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qualquer vinculação fática.
I.2. De todo modo, ainda que possível adentrar em aspectos complexos a fim de verificar a suposta
prevenção, não merece ser acolhido o pedido. Em sede liminar, registrei sucintamente:
A par do que determina o Regimento Interno deste Tribunal e ao menos pelo o que se apresenta nos
autos, inexiste a alegada prevenção.
A inicial não aponta especificamente qualquer liame indissociável com os fatos investigados no
Inquérito Policial nº 2006.70.00.018662-8/PR, capaz de atrair a unidade de juízo, consoante previsto
na legislação processual penal.
Aliás, este mesmo inquérito, datado de 2006, deu origem a outras investigações e incidentes,
distribuídos livremente neste Tribunal e julgados em ambas as Turmas de Direito Criminal, relativos
aos fatos que lhe diziam respeito a época dos fatos.
Agora, ressalvada a demonstração em contrário, não há vínculo que justifique a reunião daqueles
feitos, tampouco a unidade de processamento dos diferentes inquéritos perante o mesmo juízo singular
ou perante este Tribunal.
Com menor razão, ainda, a pretendida atribuída de competência, por prevenção, do presente remédio
constitucional ao juízo que conheceu inicialmente de mandado de segurança impetrado por terceiro
interessado contra ato praticado naquele inquérito.
Não há qualquer demonstração de qualquer unidade lógica, processual ou probatória a justificar a
remessa dos presentes autos àquele Relator.
Com efeito, nada obstante as extensas considerações tecidas pela defesa, sobretudo nas razões do
agravo regimental, não vejo fundamentos para determinar a redistribuição do feito em prevenção do
MS nº 2009.04.00.036431-1/PR, tampouco limitar a relatoria aos integrantes da Sétima Turma.
I.3. Tomei a cautela de requisitar os autos da ação mandamental do arquivo e fica claro, compulsando
as peças, que o apontamento de suposta prevenção decorre tão somente de nomes e CPF's vinculados
ao inquérito precedente, sem que isso signifique pertinência no tocante aos fatos.
A relação de eventual prevenção foi apontada as fls. 43-159 do mandado de segurança, com indicação
de dezenas de processos supostamente relacionados ao IPL nº 2006.70.0018662-8/PR, mas, repita-se,
exclusivamente em razão dos nomes investigados.
Na relação, destacam-se dezenas de processos apreciados pela 7ª e 8ª Turmas, de modo que não
procede a alegação de que os processos seguintes devem ser julgados pelo magistrado que primeiro
conheceu dos fatos, pois, neste caso, não há relação direta entre aqueles fatos e os discutidos na
denominada Operação Lava-Jato.
Há, sim, como já destacado na decisão juntada no evento 11 (AGRAVO3), nova investigação em razão
de encontro fortuito de provas, ficando registrado que os grupos 'desenvolvem suas atividades,
aparentemente, criminosas de foram independente e não subordinada'.
Reforça tal compreensão a leitura da denúncia oferecida na Ação Penal nº 504989806.2014.404.7000/PR, na qual se percebe que os fatos investigados referem-se ao período de
janeiro/2009 em diante, posterior, portanto, ao inquérito policial iniciado em 2006. De comum, apenas
a participação de conhecidos doleiros atuantes no mercado paralelo, reunidos em grupos e
relacionados a fatos independentes.
Assim, rejeito o pedido de distribuição por prevenção ao MS nº 2009.04.00.036431-1/PR, dando por
prejudicado o agravo regimental.
Durante o julgamento, a posição foi acompanhada à unanimidade pelos demais integrante do
Colegiado, com os pertinentes acréscimos do Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus:
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O tema, sem dúvida alguma, é bastante tormentoso. Os Advogados estiveram nos Gabinetes,
desenvolveram seu memorial, distribuíram. Creio, assim como o eminente Relator, que temos de dar
uma devida interpretação ao que dispõe o nosso Regimento Interno. O Tribunal é um Tribunal que
julga causas cíveis, causas administrativas, causas tributárias, causas penais e causas
previdenciárias. A leitura, ao menos, que eu faço do que prevê o art. 82 do nosso Regimento Interno,
quando se refere a processo, no que tange à jurisdição criminal exercida pelo nosso Tribunal, eu
interpreto no sentido de fatos. O Direito Penal lida, por excelência, com fatos. Processo é apenas o
invólucro em que está uma reunião de papéis, hoje em dia uma plataforma digital, em que se
investigam, se debate acerca desses mesmos fatos. O que está em discussão? Está em discussão que
esse mandado de segurança, anteriormente distribuído à 7ª Turma do nosso Tribunal, foi tirado em
face de inquérito policial, que lhe é precedente, em que havia, na época, uma investigação relacionada
a uma outra pessoa. Parece-me que isso é de todos conhecido, não vamos nominar porque não
precisamos entrar em detalhes. Agora, o que me parece importante, e isso V. Exa. pontua no voto, é
que após esses fatos que foram conhecidos pela 7ª Turma, outros fatos vieram à tona no bojo desse
primitivo procedimento. Esses outros fatos, muito embora guardem conexão com aqueles anteriores,
que foi o motivo pelo qual o Juiz em primeiro grau se deu por competente, esses outros fatos não
significa dizer que aquele colegiado, a 7ª Turma, está preventa para todo e qualquer outro fato diverso
que dele venha a advir, salvo demonstrada alguma vinculação, digamos assim, específica, explícita. E
V. Exa. aponta no voto que se trata de um encontro fortuito de prova, ou seja, parece-me que essa é
uma categoria já de certa forma bem desenvolvida no processo penal em que, a partir dela, se extrai
uma quebra no encadeamento dos fatos, e essa quebra no encadeamento dos fatos faz nascer um outro
Juiz natural para esses novos fatos. Ou seja, parece-me que a Turma, no caso a 8ª Turma, esta Turma,
e, no âmbito da nossa Turma, V. Exa., na condição de Relator, tornou-se em face desse encontro
fortuito de provas, o Juiz natural para conhecer desses fatos. Por isso que concordo com V. Exa.
quando diz que não há prevenção da 7ª Turma. A 7ª Turma estaria preventa trata-se se do mesmo fato.
Aqui, estamos a examinar outro contexto fático. Então, como se diz, e isso quem diz é o Supremo
Tribunal Federal ainda na fase da investigação, o que está em jogo é o fato suspeitado, parece-me que
esse fato suspeitado, por natureza complexa já se viu aqui no âmbito dessa Operação Lava Jato, não
guarda estreita, nítida, estreita identidade com aqueles que então eram investigados naquele inquérito
primitivo precedente, não precisamos entrar em detalhes, mas é do conhecimento das partes que aqui
o que houve foi um acompanhamento, um monitoramento, e esse monitoramento dirigido em face de
determinada pessoa, determinada pessoa, que é sabido hoje, porque é público, havia celebrado um
acordo de colaboração, e essa pessoa, como uma das suas condições desse acordo de colaboração era
não retornar à vida delinquencial. Então, sabemos que em face desse monitoramento desvelou-se a
quebra desse acordo celebrado por essa pessoa, e, daí, erupcionou-se, daí adveio toda essa
investigação. Então, parece que aqui é nítida a diferença entre o contexto fático. E uma das regras
que, digamos assim, por excelência, presidem o cuidado com a prevenção é evitar decisões
contraditórias. Ora, é sabido que o investigado nesse inquérito, que se aponta como precedente é
falecido, inclusive. Então, parece-me que não há o menor risco, sequer hipotético, de haver uma
decisão contraditória da nossa Turma com a 7ª Turma do nosso Tribunal. Estou acompanhando V.
Exa. também na preliminar, pedindo vênia aos Doutores, estou rejeitando essa preliminar de
prevenção.
Vamos adiante no mérito.
Pois bem, tal tese de prevenção não é novidade, tampouco foi lançada exclusivamente pela defesa do
ora paciente. Nos autos do HC nº 5022047-40.2014.404.0000, impetrado em favor de outros dois
investigados na denominada Operação Lava-Jato, a defesa de igual modo aventou a possibilidade de
prevenção ao MS nº 2009.04.00.036431-1, antes julgado pelo Desembargador Federal Tadaaqui
Hirose e originário do Inquérito Policial nº 2006.70.00.018662-8.
Na oportunidade, malgrado a decisão anterior proferida pela 8ª Turma, a fim de evitar novos
incidentes de idêntico objeto, encaminhei os autos a Desembargadora Federal Cláudia Cristina
Cristofani que, desacolheu a alegada prevenção, de modo que resta superado o tema proposto pela
defesa.

Destaque-se que a Desembargadora Cláudia Cristofani, anuindo com os fundamentos
deduzidos por este Relator, rechaçou expressamente que estivesse preventa (evento 8 - dos autos de
Habeas Corpus nº 5022047-40.2014.404.0000/PR).
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2.1.7. Refere o recorrente que o Mandado de Segurança nº 0003460-89.2013.404.0000
seria o feito que exerceu a vis atractiva para este Relator, impetrado em favor da empresa Itaí
Estudos Projetos e Perfurações Ltda., o qual não guardaria qualquer relação com a 'Operação LavaJato'.
A tese não merece prosperar. Decorridos mais de três anos, o próprio recorrente já teve
diversas oportunidades de impugnação, operando-se, pois, a preclusão.
É fato que a prevenção deste Relator iniciou-se com a distribuição do Mandado de
Segurança n.º 5030054-55.2013.404.0000, o qual foi distribuído por prevenção. E esta distribuição,
consoante anotado no sistema EPROC se deu por força de diversas decisões proferidas pelo juízo de
primeiro grau em outros processos que foram, na fase recursal, atribuídos a este Relator.
É fácil constatar, no evento 1 da aludida ação mandamental, que o sistema de
informática apontou outros feitos, relacionados a investigação policial, que culminaram com a
prevenção:
Distribuição/Atribuição Por Prevenção Instantânea ao Magistrado (GAB82) - Ref. ao
Despacho/Decisão do(s) evento(s) 42, 34, 32, 13, 3 do processo originário. Número: 000346089.2013.4.04.0000/TRF
Do evento 3 referido, nos autos de origem, já se verifica a alusão às empresas e réus da 'Operação
Lava-Jato':
Trata-se de pedido formulado pelo DPF Márcio Adriano Anselmo de prorrogação de interceptação
telefônica em autos desmembrados do processo 5026387-13.2013.404.7000.
Como fundamentado em decisão de 11/07/2013 (evento 9) no processo 5026387-13.2013.404.7000,
autorizei a interceptação telefônica para apuração de supostos esquemas de lavagem de dinheiro
envolvendo Carlos Habib Chater e empresas controladas por ele, usualmente em nome de pessoas
interpostas, especialmente a Angel Serviços Terceirizados Ltda., e Torre Comércio de Alimentos
Ltda., Posto da Torre Ltda. Referido empreendimento estaria envolvido em suposto esquema de
lavagem de dinheiro que levou à constituição de empreendimento industrial pelas empresas CSA
Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda. em Londrina.

O mesmo se repete com os demais eventos relacionados na atribuição do feito por
prevenção acima indicada.
Em tais investigações, logrou-se localizar indicações de emails hospedados pela
Google (como se colhe do evento 42) as quais deram ensejo à determinação judicial atacada pela via
do mandado de segurança.
Contra esta distribuição (do mandado de segurança da Google) nunca houve
insurgência, nem pelo apelante, nem pelos impetrantes da referida ação constitucional.
E não houve exatamente porque estava correta a distribuição.
Ora, ainda que assim não fosse, a arguição de incompetência deveria ser suscitada na
primeira oportunidade em que a parte pudesse se manifestar nos autos, o que já ocorreu há mais de
ano, com a interposição de habeas corpus pelo apelante RENATO DUQUE, tendo ocorrido,
também, em relação aos impetrantes do mandado de segurança.
Não fosse a preclusão, ainda haveria que ser demonstrado efetivo prejuízo acerca da
distribuição equivocada, o que nada restou provado. O que se verifica de fato é que parte dos
apelantes, em longas tergiversações, busca invalidar o presente feito, a partir da distribuição nesta
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=415… 15/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

Corte, sem que indique qualquer prejuízo decorrente do alegado vício, como exige o art. 563, do
Código de Processo Penal.
Incide na espécie o enunciado nº 706 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:
'É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção'.

No mesmo caminho, assentou o Ministro Teori Zavascki que nos termos da Súmula
706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a
qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão (RHC 108926,
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015).
Assim, não apenas deveria ter sido atacada a questão - se existente o alegado vício - na
primeira oportunidade possível, bem como haveria que ser demonstrado prejuízo concreto, o que
não ocorreu. Sobre o tema, transcrevo ainda, precedente do e. STJ:
HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO DA DEFESA
REALIZADA. AUDIÊNCIA NO JUÍZO DEPRECADO. DESNECESSIDADEDE INTIMAÇÃO.
SÚMULA 273/STJ. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO
(ALEGAÇÕES FINAIS). PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. WRIT
INDEVIDAMENTE UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.
1. (...)
4. Segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de nulidade de ato
processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans
grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal, verbis: 'Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa'.
(...)
6. 'O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que
suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade
absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção' (REsp 1446799/RS, Rel.
Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 18/12/2014).
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 371.536/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Ad argumentandum tantum, ainda que a distribuição do mandado de segurança que
tornou este Relator prevento tivesse sido feita de modo equivocado - com o que não se concorda -, a
partir desta distribuição original, fixou-se a competência de modo definitivo, até porque não houve
qualquer insurgência naquele mandamus. Especialmente porque, reprise-se, que a alegada prevenção
da Desembargadora Federal Cláudia Cristofani é inexistente, como acima apontado.
A questão, ademais, já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo aquela
Corte Superior se manifestado da seguinte forma:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO 'LAVA-JATO'. NOVOS
ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO RELATOR DA MATÉRIA NO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À NORMA DE REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS
ARESTOS TRAZIDOS COMO PARADIGMA INVIABILIZAM O RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA DA QUINTA TURMA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE USTIÇA PARA O
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO LIMINAR, NO RECURSO ESPECIAL, DA
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. REPETIÇÃO DA DISCUSSÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta eg.
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Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos. II - A competência do Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, e do órgão
colegiado que integra, para o julgamento dos recursos e matérias alusivas ao segundo grau de
jurisdição, no âmbito da Operação 'Lava-Jato', já foi afirmada pela Corte de Origem e pelo
Superior Tribunal de Justiça. (Precedentes). III - Sem a adequada menção às circunstâncias que
identificam ou assemelhem os casos confrontados, na forma do Regimento Interno desta Corte (artigo
255, parágrafo 1º), não era de admitir-se o Recurso Especial fundado na alínea 'c', do inciso III, do
artigo 105 da Constituição Federal. IV - A alegada inobservância a normas regimentais de Tribunal
de 2º Grau não viabiliza o Recurso Especial. V - Assentada a competência desta Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, e reconhecida a prevenção do Relator, no Conflito de Competência
145.705/DF, mostra-se idônea a rejeição liminar de Exceção de Incompetência incidentalmente
proposta no bojo de Recurso Especial, máxime quando destituída de base normativa idônea. Agravo
Regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1575590/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. em
28/06/2016).

2.1.8. Por fim, para não passar in albis, trago à colação a sucessão de eventos,
processos e fatos que deram origem, no primeiro grau e depois nesta Corte, à competência da 13ª
Vara Federal e desta 8ª Turma, colhida de decisão proferida por mim no Habeas Corpus nº
5007601-32.2014.404.0000/PR:
'A representação da autoridade policial é bastante extensa e abrange diversos fatos delitivos.
O cerne consiste na atividade de Carlos Habib Chater, que utilizaria pessoas interpostas e empresas
em nome de pessoas interpostas, para a prática de crimes financeiros, evasão de divisas, e lavagem de
dinheiro.
Suas atividades supostamente ilícitas seriam desenvolvidas com empresas e contas mantidas no
Distrito Federal, mas as operações criminosas, financeiras e de lavagem, se estenderiam a diversos
pontos do território nacional.
Embora sejam apontadas diversas empresas e contas utilizadas por Carlos, destaquem-se a Posto da
Torre Ltda., Torre Comércio de Alimentos Ltda. e Angel Serviços Terceirizados Ltda..
Entre os supostos crimes identificados, encontra-se operação de lavagem de dinheiro consumada no
Estado do Paraná.
O início da investigação, aliás, perante este Juízo, iniciou-se em decorrência desta suposta operação
de lavagem de dinheiro consumada no Estado do Paraná.
O fato foi cumpridamente narrado na decisão que autorizou o início da interceptação telefônica, no
processo 5026387-13.2013.404.7000.
Em síntese, o ex-Deputado Federal José Janene, acusado na conhecia Ação Penal 470 (Caso
Mensalão), teria realizado investimentos, por pessoas interpostas, em empreendimento industrial em
Londrina/PR, constituindo a empresa Dunel Indústria e Comércio Ltda.
Janene não chegou a ser condenado, juntamente com seus pares no Partido Progressista, na referida
Ação Penal 470 apenas em vista de seu falecimento antes do julgamento.
De todo modo, foi verificado que os equipamentos utilizados no empreendimento industrial teriam sido
adquiridos por depósitos em dinheiro efetuados por terceiros, empresas aparentemente estranhas ao
empreendimento fabril instalado em Londrina. Fornecedores do empreendimento teriam igualmente
sido pagos por depósitos efetuados por terceiros.
Parte destes investimentos foram rastreados até contas das empresas Angel Serviços Terceirizados
Ltda., e Torre Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ 07.542.146/0001-08, que são controladas por
Carlos Habib Chater (especificamente, depósitos em 28/07/2008, de R$ 130.013,50 e R$ 145.013,50,
procedentes das empresas Angel Serviços Terceirizados Ltda., CNPJ 08.641.915/0001-98, e Torre
Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ 07.542.146/0001-08, na conta da empresa Ferramentas Gerais
Com. E Imp. S/A, para aquisição de equipamentos para o empreendimento em Londrina). É possível
que outros pagamentos também tenham por origem estratagemas de Carlos Habib Chater, mas isso
ainda não foi esclarecido.
Aqui ter-se-ia indícios de crime de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes contra a
Administração Pública, com o investimento de recursos criminosos do falecido José Janene, através
de Carlos Habib Chater, em empreendimento industrial em Londrina/PR, sendo oportuno destacar
que esta Vara tem competência para crimes de lavagem consumados em todo o território paranaense.
Ainda entre os supostos crimes desvelados na fase da investigação, observo relato na representação
de crimes utilizando conta da empresa Gilson M. Ferreira Transporte ME, no Banco Itaú, agência
Xaxim, em Curitiba/PR (fls. 145-194). A referida conta teria movimentado em 2012 e 2013 mais de
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vinte e três milhões de reais, em circunstâncias que indicam sua utilização para a prática de crimes
financeiros e de lavagem de dinheiro.
Referida conta que seria controlada pelos investigados Rene Luiz Pereira e Jorge Rafael Gomes
Coelho, teria recebido vultosos depósitos do Posto da Torre Ltda., empresa controlada por Carlos
Habib Chater (R$ 40.500,00 em 13/09/2013, R$ 50.000,00 e R$ 35.000,00 em 16/09/2013, fls. 149-151
da representação). A empresa Gilson Ferreira estaria sediada em Curitiba.
Segundo a representação da autoridade policial, há fundada suspeita de que o numerário
movimentado na conta esteja relacionado a transações de compra e venda de drogas ilícitas (fls. 153160).
Considerando a utilização da conta em Curitiba e a realização de depósitos do Posto da Torre na
conta em Curitiba, ter-se-ia aqui mais um indicativo de crime de lavagem consumado em Curitiba,
tendo por antecedentes crimes de tráfico de drogas.
Releva destacar que, na relação entre Posto da Torre e a conta de Gilson M. Ferreira, houve, em uma
operação, aparentemente participação de Alberto Youssef, como apontado na representação, fl. 160175. Teria ele, aparentemente, a pedido de Carlos Habib Chater disponibilizado numerário em espécie
para Rene Luiz Pereira.
Tomando apenas estes dois exemplos, tem-se a narrativa na representação policial de indícios de
crimes de lavagem de dinheiro consumados em território paranaense, em Londrina e em Curitiba,
justificando a competência deste Juízo.
Entre os crimes narrados na representação, os mais graves são os de lavagem. Ainda que hajam
outros crimes consumados em outros locais, como no Distrito Federal, aplica-se a regra prevista no
art. 78, II, 'a', do Código de Processo Penal.
No curso das investigações, foram ainda descobertas intensas relações de Carlos Habib Chater com
outros supostos operadores do mercado de câmbio negro, como Nelma Mitsue Penasso Kodama e
Alberto Youssef (fl. 194 da representação). Também identificado intenso relacionamento entre Nelma
Kodama e outro suposto operador do mercado de câmbio negro, Raul Henrique Srour.
Relativamente a eles, foram instaurados processos próprios também distribuídos a este Juízo (v.g.:
501443-10.2014.404.7000, 5001461-31.2014.404.7000 e 5049597-93.2013.404.7000).
Se supostos operadores do mercado de câmbio negro realizam operações entre si, caracterizando
crimes financeiros ou de lavagem de dinheiro, é evidente a conexão ou continência entre os crimes,
aplicando as regras dos arts. 76, II e III, e 77, I, do Código de Processo Penal.
Assim, se Carlos Habib Chater e Alberto Youssef realizaram juntos operações de lavagem de dinheiro,
como parece ser o caso da operação com a conta de Gilson M. Ferreira, ainda que não
especificamente em associação criminosa (em quadrilha), a conexão e a continência são evidentes.
O mesmo raciocínio é válido para as operações conjuntas de Carlos Habib Chater com Nelma Mitsue
Penasso Kodama (v.g. fls. 22-25 da representação) e desta com Alberto Youssef e Raul Henrique Srour.
Observo ainda que, pelo teor das interceptações, restou evidenciado que Nelma Mitsue Penasso
Kodama teria mantido, no passado, relacionamento comercial intenso com Alberto Youssef e com Raul
Henrique Srour, o que significa que as medidas investigatórias em relação a ela também poderão
revelar fatos e provas relevantes em relação aos dois últimos. Por sua vez, as medidas investigatórias
em relação a Alberto Youssef e Raul Henrique Srour poderão revelar fatos e provas relevantes em
relação às atividades de Nelma Kodama.
Diante dos relacionamentos entre Nelma Kodama e Alberto Youssef com Carlos Habib Chater, da
mesma forma as medidas investigatórias contra um poderão esclarecer fatos e provas em relação aos
outros e vice-versa.
Registro ainda por oportuno, consultando os processos desmembrados, que há apontamento de
supostos crimes praticados por Nelma Kodama consumados em Foz do Iguaçu, área sob a
competência deste Juízo, e, quanto à Alberto Youssef, embora houvesse uma expectativa que, em
decorrência de processos passados, houvesse abandonado a atividade criminosa, é notório que suas
bases de atuação, no passado, como operador do mercado de câmbio negro, eram em São Paulo/SP
e Londrina/PR, esta última sob a competência deste Juízo.
Embora formados processos próprios, para evitar um acúmulo de fatos delitivos e de investigados em
um único, este Juízo, diante da conexão e continência, permanece competente sobre todos os
processos, nos termos dos art. s 80 e 82 do Código de Processo Penal, ainda que eventualmente não
haja unidade de processo e julgamento.
Entendimento contrário pode gerar decisões contraditórias e dispersão de provas.
(grifei)

Todas estas investigações acima referidas estão conectadas com os processos da
empresa Itaí, já referida, uma vez que lá, como aqui, estavam em pauta a prática de crimes
financeiros, como evasão de divisas e lavagem de recursos, sendo que diversos dos chamados
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'operadores do mercado financeiro' ou 'doleiros' acima nominados estavam sendo investigados. Por
todos, faço referência dentre outros, a Alberto Youssef e Leonardo Meirelles, bem como à empresa
LABOGEN.
Enfim, tudo mais o que se disser será mera repetição daquilo que tantas vezes tem sido
assentado por esta Turma e pelos Tribunais Superiores, a 13ª Vara Federal de Curitiba é competente
para este e demais processos da 'Operação Lava-Jato', estando este Relator igualmente prevento.
2.1.9. Por fim, não há afronta alguma ao princípio do juiz natural no fato de o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, por meio de Resolução, ter interrompido eventuais novas
distribuições ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (com exceção dos que tivessem relação de
prevenção, conexão ou continência), pois tal medida visa apenas a deixar o magistrado de primeiro
com exclusividade sobre os processos da Operação Lavajato, sem, portanto, qualquer interferência
neste. Em outras palavras, tal medida não tem qualquer repercussão nos processos relacionados à
Operação Lavajato, mas tão-somente nas possíveis novas distribuições, a fim de evitar o acúmulo de
trabalho. Trata-se de medida que está inserida no âmbito das atribuições do Tribunal e que visa à
racionalização dos serviços judiciários.
Por tais fundamentos, rejeito a preliminar.
2.2. Suspeição do juízo a quo
A defesa do réu GERSON ALMADA alega que o princípio do devido processo legal e
do juiz natural e é uma condição estrutural de um processo penal democrático. Argumenta esperarse dos magistrados que apresentem uma conduta que contribua para preservar a imparcialidade
presumida e que o Juiz penal deve manter o máximo distanciamento possível da causa e das partes,
a fim de preservar sua capacidade de decidir de forma isenta.
Refere que a suspeição do magistrado sentenciante decorre de matérias veiculadas na
mídia e o uso de um mesmo modelo de sentença. Segundo a defesa, o magistrado sentenciante teria
sido erguido pela mídia e sociedade à condição de agente moralizador do estado brasileiro, em
dissonância com as diretrizes do processo penal acusatório, que exige um julgador imparcial e
equidistante, o que se verificaria pelo curto espaço de tempo entre a apresentação das alegações
finais e a prolação da sentença, bem como pelo seu teor, onde constante a análise de argumentos que
não foram apresentados pelas partes, a revelar a pré-elaboração do ato judicial.
Por sua vez, a defesa do réu ROBERTO MARQUES afirma que a atuação do
magistrado desde o início das investigações o contaminou, eliminando a sua imparcialidade.
A tese de parcialidade, no entanto, é desarrazoada, conforme se demonstrará a seguir.
2.2.1. Conforme já me manifestei em outros feitos relacionados à presente operação, a
publicação de matérias a respeito do caso investigado e da participação dos envolvidos é um
fenômeno típico dos sistemas democráticos. Aliás, deve-se ressaltar que o interesse da imprensa por
processos judiciais não é um fenômeno surgido com a deflagração da 'Operação Lava-Jato'.
Muitos outros casos já ganharam ampla divulgação. Mais recentemente e talvez o de
maior notoriedade até o momento, a Ação Penal nº 470/STF, conhecida como Mensalão, ganhou
acompanhamento quase em tempo integral, sobretudo durante as seguidas sessões de julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal.
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A repercussão do caso é matéria absolutamente estranha ao processo, não havendo
qualquer comprometimento da imparcialidade do julgador em face de matérias jornalísticas para as
quais não participou ou anuiu - e nem precisaria anuir - o magistrado, tampouco em manifestações
da população seja em apoio ou em crítica ao seu trabalho.
De fato, não cabe atribuir responsabilidade ao magistrado por fatos de terceiros.
2.2.2. Além disso, a matéria aqui abordada foi objeto de análise por este Tribunal na
ação penal 5083376.05.2014.4.04.7000. Nos itens 3 e 4 da Ementa do Acórdão ficou assentado:
'3. A ampla cobertura jornalística à investigação denominada de 'Operação Lava-Jato', bem como a
manifestação da opinião pública, favoráveis ou contrárias, para as quais o magistrado não tenha
contribuído, não acarretam a quebra da imparcialidade do magistrado.
4. 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'.'

2.2.3. Quanto ao argumento de que o magistrado seria suspeito porque utilizou partes
de sentenças proferidas em outros processos relacionados á Operação Levajato, além de não estar
relacionado como motivo para se reconhecer a suspeição na legislação processual penal, decorre
justamente da conexão entre os inúmeros processos da referida operação, os quais guardam
semelhança entre si. Como bem observou a Procuradoria da República em seu parecer, 'deve-se
salientar que há um grupo de ações penais cujo objeto é muito semelhante entre si. Algumas ações
penais poderiam ter sido reunidas em um único processo e submetidas a julgamento único, mas
foram desmembradas por conveniência processual, nos termos do art. 80 do CPP'.
Ademais, se sentença foi prontamente proferida, isso não pode servir de argumento
para a suspeição do magistrado, sobretudo quando fundamentada com base nas provas produzidas
na instrução e nos argumentos das respectivas defesas.
Por outro lado, a separação das atividades de instrução e julgamento não está prevista
na legislação processual penal, sendo apenas objeto de proposta de modificação do Código de
Processo Penal. Não há falar, portanto, em irregularidade no exercício da jurisdição em razão de o
magistrado ter atuado na fase extrajudicial, deferindo várias medidas, e posteriormente na respectiva
ação penal. Isso decorre do impulso oficial e da própria atividade jurisdicional. Tal questão já foi
objeto de apreciação pela 8a Turma deste Tribunal:
'PROCESSO PENAL. ARTS. 252 E 254 DO CPP. EXCEÇÃO, IMPEDIMENTO E
SUSPEIÇÃO. ATUAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÕES. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO OU INTERESSE NA CAUSA. PUBLICAÇÃO DE
ARTIGOS JURÍDICOS. FINALIDADE ACADÊMICA. AUTODECLARAÇÃO EM INQUÉRITO
ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA FÁTICA. 1. 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. 2. O impedimento inserto no inciso I do art. 252 do Código de Processo
Penal refere-se à atuação do magistrado no mesmo processo em momento anterior e tem como
elemento fundamental a atuação formal em razão de função ou atribuição. 3. Não gera impedimento
do magistrado 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. A determinação de diligências na fase investigativa, como quebras de sigilo
telemáticos e prisões cautelares, não implica antecipação de mérito, mas mero impulso processual
relacionado ao poder instrutório. 4. O crime de uso de documento falso busca proteger juridicamente
a fé pública, não sendo sujeito passivo do crime o magistrado que conduz a causa. A apresentação de
documento inquinado de falso ao Ministério Público Federal, o excepto sabia ser ideologicamente
falso, não gera o impedimento do julgador. 5 Não induz a impedimento a autodeclaração de suspeição
do magistrado em processo anterior, respondido por um dos réus, mas que não guarda qualquer
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pertinência com os fatos ora investigados em novo procedimento. Sobretudo quando a suspeição
anterior decorre de discordância do juízo com a atuação da autoridade policial, não do réu. A
remessa dos autos para o juízo substituto não gera prevenção deste. 6 Inexistindo pertinência fática
entre as causas de suspeição autodeclarada em procedimento penal pretérito e os fatos ora
investigados, não se há de falar em ausência de imparcialidade do magistrado. 7. 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 LavaJato'. 8. Exceção de suspeição improvida. (TRF4 5003411- 41.2015.404.7000, 8ª Turma, Rel. p/
Acórdão João Pedro Gebran Neto, juntado aos autos em 30/04/2015)

Com base em tais fundamentos, rejeito a preliminar.
2.3. Da inépcia da denúncia
As defesas dos réus JOSÉ DIRCEU, LUIZ EDUARDO e FERNANDO MOURA
alegam que a denúncia é inepta, pois, em que pese conter 210 laudas, não atende aos requisitos do
art. 41 do CPP.
2.3.1. Dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal:
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do
crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Portanto, deve a inicial, sob pena de inépcia, esclarecer o fato criminoso que se imputa
aos acusados 'com todas as suas circunstâncias', ou seja, delimitando todos os elementos
indispensáveis à sua perfeita individualização.
Tais aspectos restaram devidamente observados na hipótese dos autos, visto que o
Ministério Público descreve pormenorizadamente os fatos delituosos e participação de cada um dos
denunciados. A denúncia narrou de forma clara as condutas criminosas praticadas, imputando-as a
cada um dos acusados corretamente qualificados.
Ademais, encontra-se amparada em elementos indiciários suficientes. A respeito, é
preciso observar que com a denúncia não é necessário encontrar-se cabalmente provados os fatos
que são imputados, pois para isso se presta justamente a instrução do processo.
De maneira que possui aptidão necessária ao exercício da ampla defesa, pois observa
aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.
Conforme o entendimento dos tribunais superiores, a denúncia não pode ser
considerada inepta quando formulada em obediência aos requisitos previstos no art. 41 do Código
de Processo Penal, descrevendo de forma clara as condutas típicas praticadas, atribuindo-as a
acusado devidamente qualificado, com todas as circunstâncias que permitem o exercício da ampla
defesa.
Neste sentido:
'Não é inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no art. 41 do Código de
Processo Penal, descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída a agente
devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa e preservam o
devido processo legal. 2. Este Superior Tribunal tem entendimento jurisprudencial no sentido de que,
com a superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia'
(STJ, AGRESP 1555105, 6a T., DJE de 30/06/2016, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=415… 21/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

Note-se que em se tratando dos denominados delitos de autoria coletiva, como no caso
em análise, a denúncia é válida ainda que não individualize minuciosamente as atuações de cada um
dos acusados, mas demonstre um liame entre a sua ação e a suposta prática delituosa, possibilitando,
assim, a razoabilidade da imputação e o exercício da ampla defesa.
2.3.2. O essencial, entretanto, é que a alegação de inépcia da inicial acusatória resulta
superada com a superveniência de sentença condenatória, uma vez que não se pode falar em
ausência de aptidão da denúncia ou de justa causa nos casos em que os elementos carreados aos
autos autorizam a prolação de condenação.
É remansosa a jurisprudência, inclusive no âmbito do STJ, no sentido de que com a
superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia e de
ausência de justa causa.
A propósito:
'A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido
reconhecimento de inépcia da denúncia, uma vez que o exercício do contraditório e da ampla defesa
foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal. (STJ, AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel.
Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015)
'Conforme jurisprudência desta Corte Superior, resta superada a alegação de inépcia da denúncia
com a superveniência de sentença condenatória, por se tratar de título jurídico que afasta a dúvida
quanto à existência de elementos suficientes não só para a inauguração do processo penal como
também para a própria condenação' (STJ, AgInt no HC 301.215/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016).

2.4. Da indivisibilidade da ação penal
Sustenta o apelante JOÃO VACCARI NETO a violação ao princípio da
indivisibilidade da ação penal, sob o argumento de que os crimes teriam sido praticados pelos
denunciados juntamente com outras pessoas, sendo que estas não foram denunciadas ou
devidamente identificadas.
Não merece guarida o argumento.
Malgrado a conexão indique a possibilidade reunião de processos e seu julgamento
conjunto (inclusive gerando a prevenção do juízo competente), o julgamento não necessita
necessariamente ser único, dada as circunstâncias de cada caso, nos termos do art. 80 do Código de
Processo Penal, in verbis:
Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em
circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para
não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a
separação.

No caso em comento, em que os fatos descobertos foram encadeando novos fatos,
sempre conexos, inviável que se aguarde todas as investigações e a reunião de todos os fatos e réus
num único processo.
Todavia, optando-se pela divisão, como autorizado pelo comando legal, cada réu
responderá exclusivamente por aquilo que lhe foi imputado no processo específico e com as provas
dele constantes. Este é o ônus que decorre da separação dos processos.
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Além destas circunstâncias autorizadoras do desmembramento, importa consignar que
neste feito, bem como em outros que lhe são conexos, há réus presos a justificar a separação.
Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, 'não há falar em ofensa
ao princípio da indivisibilidade da ação penal, uma vez que predomina o entendimento de que na
ação penal pública vige o princípio da divisibilidade (STF, RTJ 91/477, 94/137, 95/1389 e RT
593/459 - STJ, 7a T., DJ de 06/09/2006, p. 1022, Relator Ministro Nefi Cordeiro).
Assim também tem-se orientado esta Corte (grifado):
'DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. COMPETÊNCIA FEDERAL. REPASSE DE VERBAS
FEDERAIS À MUNICÍPIO PARA UTILIZAÇÃO NO SUS. INTERCETPAÇÕES TELEFÔNICAS E
DENÚNCIA ANÔNIMA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS. DESNECESSIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA
E PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INDEFERIMENTO DE PROVAS E CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NÃO EXIGE INDIVIDUALIZAÇÃO DO INTERLOCUTOR.
PECULATO. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS POR OSCIP SEM QUE HAJA
CONTRAPRESTAÇÃO
PROPORCIONAL
EM
SERVIÇOS.
CRIME
CONFIGURADO.
EQUIPARAÇÃO À FUNCIONÁRIO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE
DINHEIRO CONFIGURADA. PARTILHA DE RECURSOS ADVINDOS DE PECULATO COMO
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPRESARIAIS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. QUADRILHA. 8.
A ação penal pública não está submetida ao princípio da indivisibilidade, além do que, a ausência
de formalização de acusação contra outros envolvidos não é fundamento para afastar a
responsabilidade dos efetivamente denunciados. (...) (TRF4, ACR 5009807-73.2011.404.7000,
OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 22/08/2016)'

Note-se que não se trata de uma investigação trivial, mas de uma investigação que
culminou em desvendar um monumental e complexo esquema de corrupção, com envolvimento de
um elevado número de pessoas, o que, por si só, justifica a elaboração de uma estratégia de modo a
viabilizar a responsabilização de todos os envolvidos.
Significa dizer que o Ministério Público, como dominus litis da ação penal, deve
analisar se existe lastro probatório suficiente para a persecução penal. Em não existindo em relação
a alguns, deve aprofundar as investigações e deixar para um segundo o momento a atribuição de
responsabilidade. O Ministério Público Federal é o titular da ação penal e a ele cabe a formação da
opinio delicti . E na formação da opinio delicti o Ministério Público deve ter uma certa margem, sob
pena de sempre ter que denunciar pessoas cuja prova indiciária não se revelou suficiente.
'O art. 129, I, da CF atribui ao Ministério Público, com exclusividade, a função de promover a ação
penal pública (incondicionada ou condicionada à representação ou requisição) e, para tanto, é
necessária a formação da opinio delicti. [...]. Apenas o órgão de atuação do Ministério Público detém
a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal (Inq 2.341QO/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ de 17-8-2007)'

Note-se, ademais, que em se tratando de ação penal pública incondicionada o
Ministério Público pode a qualquer momento proceder ao aditamento da denúncia para incluir
outras pessoas ou mesmo ofertar nova denúncia, caso a fase do processo não permita o aditamento.
Tudo isso decorre da observância do princípio da obrigatoriedade da ação penal, que não implica
obviamente em impelir o órgão acusador a denunciar a todos indiscriminadamente e em uma única
ação penal, inviabilizando por completo a tramitação e o respectivo julgamento.
Não custa insistir que seria inviável denunciar todos os envolvidos na denominada
'Operação Lavajato' em uma única ação penal. A questão também já foi analisada por este Tribunal:
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'HABEAS CORPUS. ESCUTAS TELEFÔNICAS. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. DEGRAVAÇÃO. INTEGRALIDADE. DESNECESSIDADE.
BUSCA EAPREENSÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DESCARACTERIZAÇÃO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS.INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 7.
Inexiste ilegalidade na separação dos feitos, desde que, devidamente sopesadas as circunstâncias do
processo, seja desaconselhável a manutenção de única ação. Entendimento já assentado em
julgamentos anteriores, também relacionados a mesma operação, e que se aplica aos demais
processos dela decorrentes. 8. Não sendo conveniente a junção dos feitos em uma única ação sob os
fundamentos de complexidade da instrução probatória, quantidade de increpados, celeridade
processual, existência de vários réus presos e disparidade de fases em que os processos se encontram,
aquilatando devidamente o magistrado, faculta-se o desmembramento a teor do art. 80 do Código de
Processo Penal. 9. Ordem de habeas de corpus denegada. (TRF4, HC 5024983-38.2014.404.0000,
OITAVA TURMA, Relator p/ Acórdão JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em
08/11/2014)

No mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: :
'QUESTÃO DE ORDEM - PROCEDIMENTO PENAL ORIGINÁRIO - PLURALIDADE DE
INVESTIGADOS, ALGUNS DOS QUAIS COM PRERROGATIVA DE FORO - CONVENIÊNCIA DE
DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS - FACULDADE PROCESSUAL QUE SE RECONHECE AO
ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE - LEGITIMIDADE JURÍDICA DE TAL MEDIDA ( CPP ,
ART. 80 )- POSSIBILIDADE DESSA CISÃO PROCESSUAL, AINDA QUE OCORRENTE VÍNCULO
DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA - RECURSOS DE AGRAVO PREJUDICADOS, QUANTO AO
ASPECTO MENCIONADO, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM
SUSCITADA PELO RELATOR . - A cisão da causa penal, de caráter meramente facultativo, fundada
em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPP (dentre as quais, a ocorrência de motivo
relevante que torne conveniente a adoção de referida separação), pode efetivar-se, de modo legítimo,
sempre a critério do órgão judiciário competente, ainda que configurada, na espécie, a existência de
vínculo de conexidade ou de relação de continência e não obstante presentes, no procedimento
persecutório, investigados detentores de prerrogativa de foro. Precedentes'. (STF-Pleno, Inq 2601-RJ,
Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 17.05.2013).

Especificamente em relação ao crime de associação criminosa, o Superior Tribunal de
Justiça já deixou assentado que 'a separação processual, prevista no art. 80 do CPP , não faz
qualquer distinção entre esta ou aquela infração, de modo que a possibilidade de separação, por
conveniência da instrução penal, também é aplicável em relação ao crime de quadrilha' (STJ, Resp
1315619, 5a T., DJe 30/08/2013, Relator Ministro Campos Marques).
2.5. Nulidade em face do indeferimento de prova pericial
A defesa do réu Gerson Almada alega cerceamento de defesa em razão de ter o juiz de
primeiro grau indeferido pedido de realização de perícia contábil e financeira (econômica) e de
engenharia para apurar a existência, ou não, de superfaturamento ou sobrepreço nas seis obras
referidas na denúncia.
A respeito de produção da prova pericial, nota-se da decisão proferida no evento 355
da ação penal originária que o respectivo indeferimento restou devidamente fundamentado.
Entendeu o magistrado pela impertinência da perícia contábil-financeira pretendida, já
que o suposto superfaturamento nas obras não é objeto da denúncia no presente feito, além de se
tratar de prova difícil, custosa e de demorada produção. Salientou que os próprios empregados da
Petrobrás, que trabalharam por meses na apuração dos fatos, declararam em Juízo que tal prova
seria muito complexa, talvez impossível, considerando a dimensão das obras envolvidas e a
dificuldade de voltar os relógios para a época da contratação. Se a própria Petrobrás, com
recursos técnicos muito superiores aos disponíveis da Polícia Federal, descartou a produção de tal
prova e até hoje não logrou dimensionar os possíveis prejuízos nessas obras, o que até hoje dificulta
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o fechamento de seu balanço, é evidente que não há condições técnicas para realizar essa prova no
âmbito do presente processo judicial. Seria necessário contratar uma empresa especializada, para o
que não há recursos judiciais disponíveis, e o trabalho, além da duvidosa possibilidade de chegar a
bom termo, levaria meses ou anos, incompatível com a razoável duração do processo.
Como sói ocorrer, pretende-se o reconhecimento de nulidade sempre que qualquer
requerimento feito pela defesa não é deferido. O ponto crucial aqui reside na pergunta: a
comprovação de superfaturamento era essencial para o exame dos fatos imputados?
A resposta negativa é evidente, motivo pelo qual a perícia foi adequadamente
indeferida. Com ou sem a ocorrência de sobrepreço na licitação é possível examinar se houve a
prática de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e de crime de organização criminosa. Não
é fundamental, para o deslinde deste feito, saber se houve e qual o montante superfaturado. Em tese,
e a hipótese não é meramente cerebrina, vez que já foi objeto de outros processos penais perante esta
Corte, é possível ocorrer fraude à licitação independentemente de majoração dos custos do produto,
também é possível que haja o pagamento de propina a servidor público ainda que o preço da obra
seja aquele que a própria administração estimou. Por isso, não verifico que a perícia fosse
indispensável, porque os valores da licitação não configuram requisito essencial para o deslinde do
feito.
2.6. Nulidade das provas obtidas por meio da 'colaboração informal' de Gerson
Almada
Como bem referido pelo magistrado sentenciante, no ponto específico há um equívoco
da defesa de Renato de Souza Duque, pois não houve qualquer acordo de colaboração com Gerson
de Mello Almada. Apesar das alegações de que pretenderia colaborar, o fato é que nem sequer
confessou os crimes de corrupção quanto ao pagamento de propina à Diretoria de Engenharia e
Serviços da Petrobrás.
Como bem observou a Procuradoria da República em seu parecer, não houve
frustração do processo de colaboração premiada do réu GERSON DE MELLO ALMADA.
Consoante se infere de seu próprio depoimento, o acusado optou por prestar depoimento sobre o que
era de seu conhecimento, sem que buscasse qualquer negociação quanto a eventuais benefícios
previstos em lei. É o que consta em seu Termo de Declarações (e. 10, OUT4, dos Autos n° 500425758.2015.404.7000): 'QUE afirma que deseja contribuir para com as investigações conduzidas no
bojo da operação Lavajato de forma espontânea e por convicção pessoal, sem que isso implique no
presente momento em nenhum tipo de barganha para a obtenção de benefícios em face das condutas
em relação as quais está sendo ou poderá ser acusado.'
Ademais, não se cogita de 'colaboração informal'. Ou se observa todos os requisitos e
formalidades estabelecidos na lei de regência ou não há falar de acordo de delação. E ainda que
houvesse tratativas nesse sentido, a desistência por uma das partes não obsta que o réu confesse
espontaneamente os fatos.
De todo modo, não havendo colaboração, não tem pertinência a alegação da defesa do
réu Renato de Souza Duque.
2.7. Ilicitude da prova emprestada
A Defesa do réu Fernando Moura argumenta haver violação ao instituto da prova
emprestada em face da manifesta falta de requisitos.
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O magistrado de primeiro grau, ao enfrentar a questão, assim se pronunciou:
'164. Faltou aqui melhor especificação da prova em relação à qual a insurgência foi dirigida.
165. A denúncia foi instruída com cópia de depoimentos prestados por criminosos colaboradores nos
acordos de colaboração e em outras ações penais.
166. Entretanto, as mesmas pessoas foram, posteriormente, ouvidas em Juízo, na presente ação penal,
sob contraditório. Toda prova oral citada por este Juízo na presente sentença foi produzida em
audiência nesta mesma ação penal. Não há, como, reclamar que o procedimento violou qualquer
direito de defesa.
167. O restante da prova emprestada de outros processo é de natureza documental.
168. Assim, por exemplo, têm relevância documentos juntados na denúncia e que foram descobertos
na fase de investigação em busca e apreensão realizada na sede da Engevix (item 247, adiante). A
juntada desses documentos na denúncia representa sua submissão ao contraditório. Outras provas
documentais foram apresentadas pelos criminosos colaboradores, foram igualmente juntadas na
denúncia (v.g. itens 241 e 242, adiante) e, portanto, submetidas ao contraditório.
169. Outras provas documentais decorrem de quebras de sigilo bancário e fiscal decretadas em outros
processos. V.g., no processo 5005276-02.2015.4.04.7000, foi decretada, a pedido do MPF, a quebra do
sigilo bancário e fiscal da empresa Jamp Engenheiros Associados Ltda., controlada por Milton
Pascowitch e que, segundo a acusação, foi utilizada para repassar propina da Engevix para José
Dirceu de Oliveira e Silva.
170. O resultado da quebra fiscal e bancária da Jamp Engenheiros instrui a denúncia (v.g. evento 3,
arquivo comp99). A juntada do resultado da prova com a denúncia significa sua submissão ao
contraditório. Não poderia a Defesa de Gerson de Mello Almada ser ouvida no processo 500527602.2015.4.04.7000, já que a quebra não era contra ele dirigida, mas a juntada da prova na ação
penal, aliado ao franqueamento do acesso ao processo da quebra à Defesa de Gerson de Mello
Almada, garante o exercício à ampla defesa, não merecendo qualquer censura o procedimento
adotado.
171. É certo que o empréstimo de prova produzida de um processo para o outro pode gerar problemas
de validade, mas não quando, como é o caso, foi garantido o contraditório em relação à prova
emprestada.
172. Então não há falar, quanto a este questionamento, em qualquer invalidade ou cerceamento de
defesa.
O compartilhamento de provas no âmbito da Operação Lava Jato foi objeto de decisão proferida já no
início das investigações, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão 5001446-62.2014.404.700.

Ademais, a matéria também já foi objeto de apreciação pela 8a Turma do TRF4 por
ocasião do julgamento da Apelação n. 5025687-03.2014.404.7000, decorrente da Operação Lava
Jato, que assim se manifestou:
'A regra é a possibilidade de compartilhamento da prova, conforme o inc. VIII do art. 3º da Lei no
12.850/13, o qual não exige identidade de investigados ou conexão entre os fatos, cabendo ao juízo
destinatário da prova compartilhada ou emprestada decidir sobre a sua admissibilidade'.

Em relação à possibilidade de compartilhamento de informações por ocasião do início
das investigações, já me pronunciei em outro feito da seguinte maneira:
'PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI
11.343/2006. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO ESTATUTO REPRESSOR. PROVA
EMPRESTADA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA.
1. As provas obtidas mediante interceptações telefônicas, buscas e apreensões, quebras de sigilo
bancário e fiscal e cooperação internacional em matéria penal, obtidas no curso de um inquérito
policial, podem ser validamente transportadas para outros investigatórios, que a partir dele se
desdobrem, envolvendo indiciados diversos, sem que isso constitua prova emprestada ou ilícita. Tais
provas são admissíveis no processo penal, sendo submetidas ao contraditório e à ampla defesa ao
longo da ação penal instaurada em momento posterior à partilha da prova na fase inquisitorial.
(TRF4, 8a T., ACR 5016387-08.2014.404.7100, Relator p/ Acórdão João Pedro Gebran Neto).
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Em suma, não há qualquer irregularidade na utilização dos elementos probatórios
produzidos ao longo das investigações da Operação Lavajato, pois destinavam-se precisamente a
subsidiar as futuras ações penais. Haveria nulidade caso não fossem submetidas ao crivo do
contraditório, o que não é o caso. A respeito, faço uso da bem lançada manifestação da Procuradoria
da República para reforçar o entendimento aqui esboçado:
'A divisão da investigação em diversos inquéritos e a proposição de ações penais em separado,
necessárias em virtude do volume de provas recolhidas, de fatos investigados e de atos imputados, não
desvirtua a existência de uma unidade jurídica da investigação, de modo a entender autorizada a
plena utilização dos elementos de convicção produzidos, em todas as fases e processos integrantes da
Operação.
O que o apelante afirma ser o uso de provas estranhas à presente ação penal para subsidiar a
sentença, sem respeito ao contraditório, corresponde precisamente ao conjunto de elementos reunidos
na operação Lava Jato, cujos autos estão disponíveis às partes, facultando-lhe acesso às provas
produzidas, às decisões que autorizaram a sua realização etc.'

Não acolho, pois, a preliminar.
2.8. Quebra de sigilo bancário com base em denúncia anônima
Alega a defesa do réu Renato Duque a nulidade da quebra de sigilo bancário em razão
de estar baseada em denúncia anônima, uma vez que a autoridade não realizou investigação
preliminar. Ainda, RENATO DUQUE alega a nulidade de toda a investigação e processos penais
que lhe são subsequentes, uma vez que a quebra de sigilo bancário teria se dado em decorrência de
denúncia anônima.
2.8.1. A orientação dos Tribunais Superiores e a recente Súmula deste Tribunal
reconhecem a inexistência de vício se a investigação, para além da denúncia anônima, também se
louva de outros elementos. Prescreve a Súmula nº 128, do TRF4:
'É válida a instauração de procedimento investigatório com base em denúncia anônima, quando
amparada por outro indício'.

Referida súmula encontra esteio na posição do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES FISCAIS. QUADRILHA. CORRUPÇÃO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.
INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DETRIBUTOS TIDOS COMO SONEGADOS.
1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio
jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da
República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal
próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2. Notícias anônimas de crime, desde que verificada a sua credibilidade por apurações preliminares,
podem servir de base válida à investigação e à persecução criminal.
(...)
6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão da ordem, em parte, de ofício.
(HC 106152, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO:
PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que 'nada impede a deflagração da
persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências
realizadas para averiguar os fatos nela noticiados' (HC 99.490,Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
DJ 31.1.2011).
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2. É lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que
sucessivamente, quando o fato seja complexo e, como tal, exija investigação diferenciada e contínua.
3. Para a verificação de alegada nulidade de determinados lapsos de tempo nos quais a interceptação
telefônica tenha sido realizada sem autorização judicial, seria imprescindível o reexame de fatos e
provas, a que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.
4. Recurso ao qual se nega provimento. Prejudicado o agravo regimental interposto.
(RHC 125392, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. em 17/03/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 20-05-2015 PUBLIC 21-05-2015)

Quanto à quebra de sigilo bancário, especificamente, a matéria também foi enfrentada
em outros julgados desta Turma, como na Apelação Criminal nº 5047229-77.2014.404.7000. Dispõe
a Lei Complementar nº 105/2001:
Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços
prestados.
(...)
§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de
qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos
seguintes crimes:
I - de terrorismo;
II - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;
III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua produção;
IV - de extorsão mediante seqüestro;
V - contra o sistema financeiro nacional;
VI - contra a Administração Pública;
VII - contra a ordem tributária e a previdência social;
VIII - lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores;
IX - praticado por organização criminosa. (Grifei)

De se notar, a previsão constante no referido § 4º possibilita a quebra do sigilo
bancário com a finalidade de apurar a ocorrência de fato ilícito, desde que devidamente motivada a
medida e apurada sua necessidade.
Muito embora constitua um dever das instituições financeiras resguardar os dados de
seus clientes, bem como as movimentações financeiras por eles efetuadas, eventualmente pode
haver a quebra desse sigilo em casos de suspeita de movimentação ilegal, se judicialmente
autorizada.
De todos os requisitos exigidos para a decretação da quebra de sigilo, destacam-se a
indispensabilidade dos dados constantes junto à instituição financeira e a existência de indícios de
participação do investigado na prática criminosa. A respeito da matéria, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSÍVEIS CRIMES AUTÔNOMOS DE
SONEGAÇÃO FISCAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA
182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...] 2. Ademais, 'A proteção aos sigilos de dados não é direito absoluto, podendo ser quebrados
quando houver a prevalência do direito público sobre o privado, na apuração de fatos delituosos ou
na instrução dos processos criminais, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada na
necessidade da medida. Precedentes do STJ.' (HC 114.846/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, DJe 02/08/2010).
3. In casu, em que pese não haver nos autos informações acerca do lançamento definitivo do crédito
tributário, a quebra de sigilo restou fundamentada, também, na presença de indícios de crimes
autônomos de falsidade ideológica e de formação de quadrilha.
4. Agravo regimental não conhecido.' (Grifei)
(STJ, AgRg no RMS 28043/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 23/03/2012)
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Da leitura da Lei Complementar nº 105/2001 verifica-se que não há qualquer vedação
quanto a se tratar de investigação iniciada a partir de denúncia anônima para fins de determinar a
medida. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobre o tema, firmou a seguinte
compreensão:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA
ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PELIMINARES.
1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido
de que 'nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que
esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados.' (HC 105.484, Rel.
Min Cármen Lúcia)
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 110436 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, publicado em 19-11-2014)

O juiz de primeiro grau, ao se deparar com esta mesma tese, também se reportou
aquilo que decidiu na sentença da ação penal conexa nº 5047229-77.2014.404.7000:
'92. Na origem remota desta ação penal encontra-se o inquérito 2006.7000018662-0.
Alega a Defesa de Renato de Souza Duque a invalidade do referido inquérito e dos atos processuais
subsequentes.
93. A argumentação é de duvidosa pertinência, pois desde aquele inquérito, houve diversos
desdobramentos processuais, não havendo um nexo causal entre as provas produzidas na presente
ação penal e aquele inquérito, que tinha por objeto apurar crimes de lavagem perpetrados por Alberto
Youssef de recursos de José Janene.
94. Rigorosamente, as provas colhidas naquele inquérito deram origem direta à ação penal conexa
5047229-77.2014.404.7000 e não a esta.
95. Para este feito, as provas colhidas decorrem principalmente dos depoimentos prestados em
colaboração por Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, AUGUSTO MENDONÇA e Pedro Barusco,
além de prova documental produzida a partir dessas colaborações.
96. A principal prova contra RENATO DUQUE, aliás, proveio da quebra de sigilo bancário de contas
secretas produzidas no Principado de Mônaco.
97. Nenhuma dessas provas foi produzida no inquérito 2006.7000018662-0 e não há qualquer nexo
causal direto entre as provas produzidas naquele feito e as presentes neste.
98. Aliás, a Defesa de RENATO DUQUE não logrou apontar uma única prova concreta produzida
daquele inquérito ou mesmo alguma prova derivada que instruiria de maneira relevante a presente
ação penal.
99. Então não tem cabimento, para estes autos, a argumentação formulada pela Defesa de RENATO
DUQUE quanto às supostas invalidades no inquérito 2006.7000018662-0, tratando-se de mero
diversionismo.
100. A ilustrar o diversionismo, destaco o argumento de que haveria usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal em relação à presente ação penal iniciada em 2015, invocando o exdeputado federal José Janene que, além de falecido em 2010, perdeu o mandato parlamentar ainda em
2006.
101. De todo modo, somente a título argumentativo, tomo a liberdade de transcrever o que já decidi
sobre esses mesmos questionamentos efetuados no âmbito próprio, na sentença da ação penal conexa
5047229-77.2014.404.7000:
47. As investigações que deram origem ao inquérito 2006.7000018662-0 (cópia integral no evento 3,
com início dos autos principais no arquivo eletrônico 110) iniciaram-se originariamente para apurar
se Alberto Youssef, que havia celebrado acordo de colaboração premiada com o Ministério Público
Federal no assim denominado Caso Banestado (processo 2004.7000002414-0), havia voltado a
praticar crimes de lavagem, especificamente de recursos de José Janene, então processado perante o
Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470.
48. As investigações pouco evoluíram, até que, em 29/11/2008, sobreveio aos autos notícia crime
anônima (evento 3, anexo 110, fls. 62-79) de que José Janene, nessa época já aposentado como
deputado federal, estaria, com auxílio de Alberto Youssef, lavando recursos criminosos para
investimento industrial em Londrina.
49. Posteriormente, foi revelado que o responsável pela notícia crime anônima era Hermes Magnus,
que participava do empreendimento em questão. Junto com a notícia anônima foram apresentados
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diversos documentos, inclusive o contrato de investimento e documentos bancários que representariam
parte do investimento sendo realizado através de depósitos bancários em espécie ou por transferências
bancárias de terceiros.
50. Com base na notícia crime anônima, a autoridade policial realizou diligências preliminares
(evento 3, anexo 110, fls. 80-73 do arquivo eletrônico, anexo 111, fls. 01-48 do arquivo eletrônico),
incluindo levantamentos cadastrais e diligências visuais, e requereu, em 12/01/2009, a quebra de
sigilo bancário (evento 3, arquivo 111, fls. 50-56 do arquivo eletrônico).
51. Em 09/02/2009, este Juízo deferiu o requerido e decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal de
várias pessoas envolvidas, especialmente daquelas que figuravam nos documentos como responsáveis
pelas transações bancárias (evento 3, arquivo 111, fls. 65-72). A alegação da Defesa de Carlos Chater
de que a quebra foi autorizada com base em notícia crime anônima não é minimamente consistente
com a fundamentação da decisão, bastando lê-la. A causa provável para a quebra decorreu das
informações da notícia crime, dos elementos corroboradores colhidos pela autoridade policial, dos
documentos, inclusive bancários, que acompanharam a notícia crime, e dos registros criminais
pretéritos tanto de Alberto Youssef, como de José Janene e de outros envolvidos. Transcrevo, por
oportuno, trecho:
'(...)
31. No caso presente, a denúncia anônima não está sozinha. O registros de atividades criminais
pretéritas de Alberto Youssef e de José Janene, com envolvimento em crimes de lavagem e corrupção,
justificam a adoção de medidas de investigação a respeito dos fatos. Por outro lado, a autoridade
policial realizou prévia verificação, através do acesso a registros em bancos de dados públicos e ainda
de vigilância visual, de alguma das informações contidas na denúncia. Evidentemente, com tais meios
limitados é impossível verificar a total procedência da denúncia. Entretanto, parte das informações ali
constantes foi confirmada, dentre elas a constituição de filial da empresa Dunel em Londrina, o fato
de que no mesmo local funciona empresa de alimentos, e a vinculação da empresa Dunel a José
Janene, o que se infere da presença no local de veículo de propriedade da filha deste. Chama também
atenção, conferindo também justa causa às investigações, os vários registros criminais em nome de
Hermes Freitas Magnus, CPF 550.352.670-91.
32. Também não pode ser olvidado que a denúncia anônima foi instruída com diversos documentos
bancários, o que é indicativo de que o seu autor é pessoa que tem acesso na empresa a tal espécie de
documentação.
33. A documentação bancária revela diversos indícios de crimes, dentre eles a estruturação de
pagamentos em espécie a, aparentemente, fornecedores da Dunel (itens 15-17), e o pagamento de
despesas elevadas da Dunel por empresas do ramo alimentício em Brasília (item 18).
34. Nesse quadro, no qual, a denúncia anônima encontra amparo nas averiguações efetuadas pela
autoridade policial, no histórico criminoso dos envolvidos, e ainda na própria documentação com ela
apresentada, é o caso de deferir o requerido pela autoridade policial e autorizar o prosseguimento das
investigações.
(...)
52. A partir desta decisão é que foram colhidos os demais elementos probatórios relevantes para a
conclusão das investigações e início da persecução [da ação penal 5047229-77.2014.404.7000 e não
da presente].
53. Ao contrário do argumentado por parte das Defesas não houve qualquer vício nesse procedimento.
As investigações foram iniciadas para apurar possível retorno de Alberto Youssef às atividades
criminais, José Janene foi incluído como foco das investigações juntamente com Alberto Youssef
apenas quando não mais ostentava foro privilegiado, e as quebras de sigilo bancário e fiscal, que
deram origem as provas relevantes do caso, foram decretadas em 2008, quando José Janene não mais
detinha foro privilegiado, e estavam amparadas em suficiente causa provável.
54. Não há falar ainda em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal porque o crime de
lavagem seria conexo à Ação Penal 470. Os crimes em questão não constituíram objeto da Ação Penal
470. A referência à Ação Penal 470 quando da decisão judicial de 09/02/2009 se fez para apontar
mais um elemento probatório que compunha a causa provável para a quebra e não no sentido de que
os atos investigados estariam diretamente relacionados aos crimes que eram objeto daquela ação
penal. De todo modo, quanto a esse aspecto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, como visto, que a
competência para as ações penais da assim denominada Operação Lavajato é deste Juízo, quando
ausente autoridade com foro privilegiado.'
(...)
102. Então a argumentação da Defesa de RENATO DUQUE quanto a supostas invalidades no
inquérito 2006.7000018662-0, embora equivocada, tem relevância para a ação penal 504722977.2014.404.7000, mas não para a presente ação penal.'
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Como se vê, as investigações que resultaram na propositura das diversas ações penais
tiveram origem em denúncia anônima, que posteriormente veio a se saber ter sido feita por Hermes
Freitas Magnus, sócio da empresa Dunel Indústria e Comércio Ltda.
Ocorre que o inquérito, no bojo do qual foram documentados os elementos de
informação colhidos a partir da denúncia, então anônima, havia sido instaurado em data anterior
para apuração de suposta lavagem de dinheiro praticada por Alberto Youssef com recursos do exdeputado federal José Janene, sem, porém, notável desenvolvimento até a superveniência da notícia
criminis em questão, a partir da qual a investigação efetivamente progrediu.
Ou seja, a quebra de sigilo não decorre de simples denúncia anônima, mas de
consequente desdobramento de investigação que já estava em curso a qual foi agregada a noticia
criminis.
Hermes Magnus confirmou que, valendo-se de pseudônimos, realizou diversas
comunicações à Polícia Federal (e também ao Ministério Público Federal e à Receita Estadual) a
respeito das irregularidades que vinham ocorrendo no empreendimento da Dunel em Londrina/PR,
apontando a relação de José Janene e Alberto Youssef com atividades criminosas.
A partir da denúncia - então anônima - e da documentação que foi com ela apresentada
(contrato de investimento e documentos bancários que representariam parte do investimento), a
Polícia Federal efetuou diligências para melhor averiguar a informação trazida ao seu conhecimento,
na sequência requerendo a quebra do sigilo bancário. Foram tomadas, portanto, providências
preliminares a demonstrar o mínimo de plausibilidade nos fatos expostos na denúncia anônima,
concluindo-se pela imprescindibilidade da quebra do sigilo.
Tenho, assim, que não merece reparos a decisão singular, seja porque não há
ilegalidade, seja porque eventual vício não teria qualquer pertinência com esta ação.
2.8.2. O apelante RENATO DUQUE, ainda em preliminar, diz haver ilicitude, por
derivação, das provas que lastrearam a denúncia, em face de nulidades do IPL 714/2009
(2006.7000018662-0).
Sobre o tema, aduzido já em alegações finais, reporto-me ao item anterior, onde consta
a transcrição integral da decisão do juiz de primeiro grau sobre ambos os temas.
Nas razões recursais, após extensas considerações acerca da origem e histórico da
'Operação Lava-Jato' (IPL 714/2009), seus sucessivos desmembramentos e ordens judiciais
emanadas em diversos procedimentos anexos, diz que o inquérito relacionado a Alberto Youssef
(IPL 1041/2013) foi instaurado com os indícios do IPL 714/2009. Com isto, busca, como
consequência deste histórico, inquinar de nulidade a investigação e atos subsequentes deste processo
porque as quebras de sigilo bancário e dados teriam origem em denúncia anônima (evento 18 - p.
99, das razões de apelação de RENATO DUQUE). Ora, este tema, que o recorrente trouxe em tópico
autônomo, para o qual dispensou mais de quatro dezenas de páginas, não passa de repetição daquilo
que consta na preliminar anterior. Reporto-me, pois, ao considerado anteriormente, rejeitando
novamente a mesma preliminar.
2.9. Ofensa ao princípio do Promotor Natural
As defesas de Fernando Moura e Gerson Almada alegam ofensa ao princípio do
Promotor Natural em razão de os mesmos Procuradores que realizaram acordos de delação terem
realizado a propositura das ações penais.
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=415… 31/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

A questão foi devidamente enfrentada pelo magistrado a quo:
'116. Alega a Defesa de Gerson de Mello Almada que os membros do Ministério Público que
celebraram o acordo de colaboração com os criminosos colaboradores assistidos por seus defensores
não poderiam ter proposto as ações penais, pois haveria impedimento por comprometimento da
imparcialidade deles.
117. Houvesse suspeição ou impedimento dos membros do Ministério Público, deveria a Defesa ter
ofertado a necessária exceção no prazo da resposta preliminar, conforme arts. 96 e 104 do CPP. Não
tendo assim agido, houve preclusão quanto à alegação de suspeição.
118. Quanto à alegação de impedimento, não há qualquer enquadramento nas hipóteses do art. 252 do
CPP.
119. De todo modo, a alegação de que o membro do Ministério Público que participa do acordo de
colaboração premiada não pode, igualmente, atuar nos processos instaurados a partir dele,
oferecendo, por exemplo, denúncia, carece de qualquer sustentação legal.
120. Rigorosamente, do Ministério Público, que é parte, não se espera propriamente imparcialidade,
mas apenas atuação conforme a lei e sem afetação por interesses especiais. Não se vislumbra
qualquer mácula nesse aspecto na conduta dos membros do Ministério Público atuantes no presente
feito, nem se pode afirmar comprometimento pessoal pela mera participação em ato de colheita de
prova na fase de investigação, como o acordo de colaboração premiada.
121. Então, seja pela preclusão, seja pela insubsistência legal, a preliminar deve ser rejeitada'.

Efetivamente, o argumento não tem amparo legal, uma vez não existe previsão em
nossa legislação processual que os membros do Ministério Público que atuam na fase de
investigação e nos acordos de delação não possam atuar posteriormente na ação penal. Neste
sentido:
Processual penal. Impedimento ministério público e juiz de direito. I - A atuação do promotor na fase
investigatória - pré-processual - não o incompatibiliza para o exercício da correspondente ação penal.
II - As causas de suspeição e impedimento são exclusivamente aquelas elencadas 'expressis verbis' nos
artigos 252 e 254, do CPP. O rol e taxativo, não pode ser ampliado' (STJ, 6a T., RHC 4074, Relator
Ministro Pedro Acioli, DJ de 20/02/1995)

A questão, inclusive, já foi amplamente abordada por nossos tribunais pátrios, sendo
objeto da Súmula 234 do STJ:
'A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu
impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.' (Súmula nº 234/STJ)

Sobre o tema já houve inclusive manifestação do Supremo Tribunal Federal:
'PROMOTOR DE JUSTIÇA. IMPEDIMENTO NÃO CONFIRMADO. - Promotor de Justiça que é
designado pelo Procurador-Geral para acompanhar inquérito policial não fica impedido de oferecer
denúncia, nem de funcionar na ação penal, pois que, em praticando ato de ofício, como tal previsto no
art. 15, item III, da Lei Orgânica do Ministério Público, defeso é considerá-lo como tendo funcionado
com 'autoridade policial' no inquérito (arts. 252, I, e 258 do CPP)' (STF, HC 60.364, Relator Ministro
Suares Muñoz, 25.03.1983

2.10. Nulidade pelo levantamento extemporâneo de sigilo
Defesa dos réus José Dirceu e Luiz Eduardo e Gerson Almada alega nulidade em face
do extemporâneo levantamento do sigilo de medida cautelar determinada antes do oferecimento da
denúncia, pois somente depois de encerrada a instrução criminal a defesa teve acesso à medida
cautelar decretada em desfavor dos apelantes, não sendo correta a assertiva de que o resultado da
interceptação telemática instruía os autos. No mesmo sentido é a alegação das defesas dos réus
Gerson Almada e Fernando Moura, concluindo que houve tratamento desigual e ofensa ao princípio
da paridade de armas.
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O ponto foi enfrentado pelo juiz de primeiro grau, que refutou o argumento de
nulidade por ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa:
'141. Ainda relativamente à falta de acesso a processos relevantes para o feito, houve de fato um lapso
em relação ao processo 5031929-41.2015.4.04.7000.
142. Trata-se de processo através do qual foram colhidas provas relevantes para o feito, em
interceptação telemática, e que permaneceu indevidamente sob sigilo por mais tempo do que deveria.
143. Em um primeiro momento, o sigilo era necessário para resguardar a colheita da prova em
andamento, mas deveria ter sido levantado no curso da instrução.
144. Entretanto, a questão foi percebida de ofício pelo Juízo, o que motivou o despacho de 19/04/2016
(evento 895):
'Processo em fase de alegações finais, com prazo final para Defesa vencendo dia 22/04.
Observo que, embora o processo esteja instruído com prova decorrente de interceptação
telemática, não foi levantado o sigilo sobre o processo no qual foi autorizada a colheita dessa
prova.
Isso decorreu pela pendência da efetivação de algumas quebras. Inviável, porém, aguardar
mais.
Apesar de não ter havido reclamação a esse respeito, levanto o sigilo sobre o referido feito.
Associe a Secretaria o processo 5031929-41.2015.4.04.7000 a esta ação penal, viabilizando o
acesso pelos defensores. Disponibilize-se as mídias que instruem aqueles autos para cópia pelas
Defesas.
Serão considerados apenas os elementos probatórios decorrentes da interceptação já
encartados na presente ação penal, sem prejuízo da juntada de outros, se for o caso, pelas
Defesas.
Por outro lado, há, na ação penal, depoimentos nos autos de acusados e de testemunhas que
firmaram acordo de colaboração com o Ministério Público Federal.
Apesar dos autos estarem instruídos com cópias dos acordos e dos depoimentos prestados,
constato a falta, para parte deles, das decisões judiciais de homologação dos acordos.
Então, a fim de suprir o lapso, traslade a Secretaria para estes autos cópia da decisão judicial
de homologação dos acordos de colaboração dos seguintes acusados e testemunhas:
(...)
Observo que os autos já estão instruídos com cópias das decisões de homologação dos acordos
de Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura (evento 74), Alberto Youssef (evento 3,
comp146), e Ricardo Ribeiro Pessoa (mediante acesso ao processo 5045915-62.2015.4.04.7000,
disponibilizado conforme evento 4)
A fim de permitir eventual manifestação das Defesas sobre o referido processo cujo sigilo foi
agora levantado e as cópias das decisões de homologação juntadas, estendo o prazo para
alegações finais em cinco dias, vencendo ele agora em 02/05/2016.
Intimem-se as Defesas, MPF e Assistente de Acusação.'
145. Com a diligência, foi superado qualquer cerceamento de defesa.
146. Como ali consignado o resultado da interceptação telemática já instruía os autos, inclusive a
denúncia (Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 460, evento 3, comp13), apenas o processo na
qual ela foi realizada permanecia em sigilo.
147. Saliente-se que, muito embora houvesse referência a ele já na denúncia, nenhuma das partes
reclamou acesso a ele durante o feito, tendo sido promovido o levantamento do sigilo de ofício pelo
Juízo.
148. O levantamento tardio não implica qualquer cerceamento de defesa, já que as Defesas já tinham
tido acesso ao resultado da prova juntado à denúncia.
149. E nas alegações finais, mesmo após levantado o sigilo, as Defesas não apresentaram qualquer
argumento probatório relevante baseado no que consta no referido processo. Rigorosamente, a prova
colhida na referida interceptação tem importância muito residual.
150. Portanto, a falha foi superado por ato de ofício do Juízo e não prejudicou as Defesas, o que é
ilustrado até mesmo pela falta de qualquer reclamação anterior ao ato do Juízo no qual a falha foi
reconhecida'.

Efetivamente, não qualquer prejuízo em relação ao levantamento extemporâneo do
sigilo quando os elementos probatórios a ele referentes já se encontram encartados nos autos e o juiz
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que conduz a ação penal não considera outros para efeitos de julgamento.
Além disso, é pertinente a manifestação da Procuradoria da República (Evento 67):
'Tampouco há demonstração do efetivo prejuízo dela decorrente ao exercício da defesa pelo apelante.
Em suas razões de apelação, limita-se a afirmar que o acesso ao procedimento permitiria a oitiva de
outras testemunhas ou a elaboração de outros requerimentos. Entretanto, não esclarece a defesa qual
seria o objeto destas provas ou qual a pertinência delas para o julgamento das imputações. Embora o
prazo para a apresentação das alegações finais pudesse ser reputado curto para a demonstração
destes aspectos, ou seja, do prejuízo decorrente da irregularidade processual, prazo suficiente
transcorreu até a apresentação das razões de apelação. Se neste período, não logrou o apelante
demonstrar o prejuízo decorrente da manutenção em sigilo de procedimento utilizado para obter
provas utilizadas em sua condenação, não há nulidade a ser reconhecida'.

Em vista do exposto, não acolho a preliminar.
2.11. Nulidade pelo indeferimento do pedido de acesso integral às delações
A defesa dos réus José Dirceu e Luiz Eduardo alegam haver nulidade em face do
indeferimento de pedido de acesso integral a todas as delações em curso na operação lavajato.
Argumenta que a ausência de conhecimento do inteiro teor das colaborações premiadas em
momento oportuno (até o oferecimento da denúncia, nos termos do art. 7º, § 3º da Lei 12.850/13)
viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
O juiz de primeiro afastou o argumento de nulidade com base nos seguintes
argumentos:
'133. Indeferi no curso do processo o acesso das Defesas aos processos que contém os próprios
acordos de colaboração premiada. Transcrevo da já referida decisão de 15/10/2015 na qual apreciei
as respostas preliminares:
'Relativamente aos acordos de colaboração (v.g. processo ...), as partes têm acesso ao termo de acordo
e aos depoimentos e provas fornecidos pelo colaborador, o que é suficiente, em princípio, para o
exercício da ampla defesa. Tenho ressalvado o acesso ao próprio processo do acordo, já que pode
envolver até mesmo medidas de proteção ao colaborador. Assim quanto ao acesso requerido, deve a
Defesa esclarecer se faltante, em relação aos colaboradores, algum elemento relevante para sua
defesa, como os termos de acordo, depoimentos prestados o provas fornecidas. Prazo de cinco dias.'
134. Assim, as Defesas não tiveram acesso direto aos autos do processo com os acordos de
colaboração, mas tiveram acesso ao termos do acordo, aos depoimentos prestados no acordo de
colaboração e a todas as peças que lhe diziam respeito (itens 63-67 e itens 184-185).
135. Não há falar em cerceamento nessa hipótese.
136. O processo específico deve permanecer em sigilo pois contém informações sobre outras
investigações, não somente as que deram origem à presente ação penal, e nele ainda podem ser
tomadas medidas de proteção ao colaborador, contendo ainda informações estratégicas acerca de
deslocamentos do colaborador para prestar depoimentos. O acesso a essas informações pode colocar
o colaborador em risco.
137. Nem têm as Defesas direito de acesso a depoimentos prestados pelos colaboradores estranhos ao
objeto do processo. Não raramente, o colaborador, quando criminoso profissional, tem vários fatos
relevantes a revelar, sendo possível que a colaboração dê causa a várias investigações ou persecuções
criminais. Estas desenvolvem-se em ritmo diferenciado. Permitir à Defesa dos implicados acesso a
todo material probatório coloca em risco investigações ainda em andamento.
138. Por outro lado, é evidente o direito de acesso aos depoimentos que digam respeito ao objeto da
acusação e, no presente feito, as Defesas tiveram acesso a todos os depoimentos dos colaboradores
que diziam respeito ao objeto da acusação, especificamente o pagamento de propinas, com ocultação
e dissimulação, envolvendo contratos da Petrobrás com a Engevix Engenharia.
139. Isso sem olvidar que todos os criminosos colaboradores foram ouvidos, como testemunhas ou
como acusados, sob contraditório em Juízo, oportunidade na qual as Defesas dos coacusados
puderam fazer toda e qualquer imaginável pergunta.
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140. Nessas condições, não há como falar em cerceamento de defesa quanto ao ponto'. Não há
qualquer reparo a ser feito em relação a tal entendimento. A matéria já foi objeto de exame por esta 8ª
Turma:
HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE ACESSO A AUTOS DE DELAÇÃO PREMIADA E
DOCUMENTOS DIVERSOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. A parte tem direito ao acesso a todas as provas que possam interferir na sua defesa, inclusive
aos termos da delação premiada, respeitados, porém, o sigilo de dados pessoais dos
colaboradores.
2. Eventual discussão a respeito de quaisquer vícios materiais e formais da prova poderá ter
lugar no curso da própria ação penal ou mesmo em sede recursal, de modo que não se mostra,
de momento, flagrante constrangimento ilegal capaz de provocar a nulidade da ação penal.
3. Ordem denegada.
(TRF4, Habeas Corpus nº 5035647-94.2015.404.0000, 8ª Turma, Des. Federal João Pedro
Gebran Neto, por unanimidade, j. em 05/11/2015)

Aliás, como destacado no parecer da Procuradoria Regional da República, o Supremo
Tribunal Federal já analisou o tema:
No julgamento da denúncia oferecida contra o Deputado Federal Eduardo Cunha no Inquérito
3983/DF, segundo o Informativo STF de 29 de fevereiro de 2016, o plenário, com exceção do voto
proferido pelo Ministro Marco Aurélio Mello, rechaçou: 'o alegado cerceamento de defesa, arguido em
agravos regimentais, por meio dos quais se buscava acessar o inteiro teor do acordo de colaboração
premiada e respectivos termos de depoimento de réu já condenado pela justiça federal por crimes
apurados na denominada 'Operação Lava Jato'.' uma vez que a acusação 'juntara aos autos todos os
depoimentos de colaboradores que se referiam ao acusado e aos fatos referidos na denúncia.' (grifei)

A disposição legal ferida pela defesa assegura à parte e seu defensor o acesso aos
elementos de prova que digam respeito ao exercício de defesa, com exceção das diligências em
andamento. Com a juntada aos autos dos termos de declarações que dizem respeito aos fatos
imputados ao réu está garantido o pleno exercício da defesa.
O que não estiver disponível, por óbvio, não poderá ser utilizado contra os acusados.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
2.12. Presença de corréu nos interrogatórios dos colaboradores
A defesa do réu José Dirceu alega haver nulidade em face do indeferimento da
presença do apelante nos interrogatórios dos acusados delatores.
A questão foi devidamente solvida pelo juiz sentenciante no evento 638 da ação penal
originária:
'Decido, inicialmente, sobre os pedidos formulados pelas Defesa de Gerson Almada e de José Dirceu
para que seus clientes possam presenciar pessoalmene os interrogatórios dos coacusados.
A pretensão não é albergada pelo Código de Processo Penal.
Dispõe o artigo 191 do CPP que 'havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente'.
Reproduz-se regra também existente para a oitiva das testemunhas, 'as testemunhas serão inquiridas
cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o
juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho' (arlt. 210 do CPP).
Objetiva-se, com a regras, evitar a concertação fraudulenta entre as versões dos acusados entre si e
igualmente a concertação fraudulenta entre os depoimentos das testemunhas ou mesmo que um deles
deponha influenciado sobre a versão que ouviu do outro. Ouvir em separado quem deve depor no
processo é uma tradição que remonta à história bíblica de Suzana (Daniel, 13).
Portanto não cabe deferir o pedido de que os acusados em questão possam acompanhar pessoalmente
- e não somente por intermédio de seus defensores - a oitiva dos coacusados e nela intervir
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diretamente, sob pena de colocar em risco a integridade da instrução.
Não há cerceamento de defesa pois os respectivos defensores poderão acompanhar os depoimentos e
fazer os questionamentos que desejarem, não sendo, porém, permitido pela lei que os acusados
acompanhem pessoalmente os depoimentos uns dos outros
Não é, por outro lado, o caso de alterar a regra legal e a tradição jurídica por liberalidade, sob
pena de suscitar questionamentos posteriores de validade do ato por parte de outros defensores.
Assim, com base no exposto, indefiro o pleito formulado pelas Defesas de Gerson Almada e José
Dirceu (eventos 633 e 637).

De fato, ainda que o réu tenha realizado acordo de delação, não perde a condição de
réu quando integrar o polo passivo da ação penal. Assim, em face do disposto no art. 191 do Código
de Processo Penal, é dever do juiz proceder ao interrogatório separadamente, a fim de evitar a
combinação de versões.
2.13. Nulidade pelo julgamento sem retorno das cartas rogatórias expedidas
A defesa dos réus José Dirceu e Luiz Eduardo alega existir nulidade em razão de o
julgamento final ter sido proferido antes que fossem cumpridas todas as cartas rogatórias expedidas.
O juiz de primeira instância rechaçou o argumento com base na seguinte
fundamentação:
'Ainda quanto a este tópico, reclamou a Defesa de José Dirceu de Almeida Soares cerceamento de
defesa pois não foram cumpridos todos os pedidos de cooperação internacional para a oitiva de
testemunhas residentes no exterior e por ele arroladas.
158. A questão foi objeto de apreciação no despacho de 17/03/2015 (evento 838):
'A instrução ordinária está encerrada.
Foram deferidas, no art. 402 do CPP, diligências requeridas pelas partes que retardaram a finalização
da instrução, desta feita complementar.
Pende a juntada de parecer do assistente técnico pela Defesa de José Dirceu e Luiz Eduardo.
A sua Defesa peticionou, no evento 835, informando que irá apresentar o parecer no prazo fixado por
este Juízo, ou seja, dez dias contados de 14/03, com o feriado prolongado da Páscoa, até 28/03.
Fora essa prova pendem dois pedidos de cooperação jurídica internacional, um enviado aos Estados
Unidos e outro ao México.
O pedido de cooperação, em tese, mais relevante, que envolvia a oitiva de testemunhas no Peru (onde,
segundo o acusado José Dirceu, teria ele prestado consultoria para Engevix), já retornou (evento
783).
Já os outros dois, expedidos aparentemente com o intuito de provar que José Dirceu prestava
consultoria, não retornaram e não tem prazo para retornar (eventos 740 e 818).
Em processos com acusados presos cautelarmente, urge, pelo devido processo legal, o julgamento.
O prazo que fixei para o cumprimento dos pedidos de cooperação internacional já transcorreu desde o
seu envio, em 30/11/2015 (eventos 533 e 534).
Inviável aguardar mais.
Aplica-se às rogatórias ou pedidos de cooperação para oitiva de testemunhas o disposto no art. 221,
§§1.º e 2.º, do CPP, conforme, art. 222-A, parágrafo único, do CPP, ou seja, decorrido o prazo fixado
para cumprimento, o feito pode prosseguir, inclusive com julgamento, independentemente da juntada
dessa prova ulteriormente caso venha mesmo a ser produzida no exterior.
Observo, aliás, que a prova pretendida através desses dois pedidos de cooperação, oitiva de
testemunhas nos Estados Unidos e no Méximo, apesar de deferida, sequer tem relação direta com o
objeto do contrato, propinas em contratos da Engevix com a Petrobrás e lavagem por intermédio de
Milton Pascowitch, com o que são de duvidosa relevância. O pedido de cooperação internacional que
tinha essa pertinência, do Peru, já foi integralmente cumprido e devolvido.
Assim, produzido o parecer do assistente técnico, a ação penal deve prosseguir para julgamento.'
159. Agregue-se que, até o momento, passado quase dois meses do despacho, os referidos pedidos de
cooperação ao México e aos Estados Unidos ainda não retornaram e parece improvável que sejam
cumpridos.
160. Não pode a Defesa reclamar cerceamento de defesa se este provém de outra autoridade
soberana. Não tem este Juízo como forçar o México e os Estados Unidos a atender os pedidos de
cooperação para lá enviados.
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161. Por outro lado, como consignado no despacho transcrito, o objeto deste feito resume-se ao
repasse de propinas em contratos da Engevix Engenharia, o que não tem qualquer relação com o
México e os Estados Unidos. Se o acusado José Dirceu de Oliveira e Silva de fato prestou consultoria
a pessoas residentes naqueles países, disso não se infere que a consultoria por ele prestada à Engevix
Engenharia que, segundo ele mesmo, teria ocorrido no Peru, seja real. E quanto às testemunhas
arroladas no Peru pela Defesa, estas sim de alguma relevância, o pedido de cooperação
voltou cumprido.
162. Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa em qualquer perspectiva'.

O entendimento do magistrado sentenciante não merece qualquer reparo.
Conforme o disposto no art. 222-A, § único, do CPP, a expedição de cartas rogatórias
na ação penal não suspendem o seu curso. Uma vez transcorrido o prazo assinalado para a
realização do ato, o julgamento pode ser proferido, independentemente do retorno da carta e sem
prejuízo do seu retorno.
No caso específico dos autos, o juiz de primeira instância fixou o prazo de três meses
(evento 533) para a realização do ato requerido pelo apelante, lapso de tempo razoável para a
consecução do objetivo. Todavia, apenas uma das oitivas pretendidas pela defesa foi realizada e
devolvida a tempo.
Assim, em face da presença de réus presos, outra não poderia ser a solução senão o
prosseguimento do curso da ação penal, inclusive porque o objeto da prova pretendida com as cartas
rogatórias - demonstração de atividades de consultoria por parte da empresa JD ASSESSORIA E
CONSULTORIA - poderia ser facilmente realizável por outros meios e mediante a iniciativa da
defesa.
A jurisprudência, inclusive no âmbito do STJ, é uníssona no sentido de não haver
qualquer irregularidade em se determinar o prosseguimento do feito sem o retorno da carta rogatória
ou precatória expedida:
'Os §§ 1º e 2º do artigo 222 da Lei Processual Penal disciplinam que na hipótese de oitiva de
testemunha que se encontra fora da jurisdição processante, a expedição da carta precatória não
suspende a instrução criminal, razão pela qual o togado singular poderá dar prosseguimento ao feito,
em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo à oitiva das demais testemunhas, ao
interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da
carta pelo juízo deprecado' (STJ, 5a T., HC 277376, DJ de 23/04/2014, Relator Ministro Jorge Mussi).

2.14. Extemporaneidade do recurso da acusação
Sustenta a defesa do réu Cristiano Kok em suas contrarrazões que a apelação do
Ministério Público é extemporânea, uma vez que após a interposição dos embargos de declaração
apenas em relação a quatro sentenciados, sem qualquer referência ao réu Cristiano Kok, aguardou
inerte pelo julgamento, deixando fluir, assim, o prazo legal para a interposição do recurso de
apelação, certamente baseando-se na regra de que os embargos declaratórios interrompem o prazo
para outros recursos, o que não tem aplicabilidade no presente caso.
De acordo com a defesa, 'a interrupção do prazo para outros recursos se aplica
exclusivamente àqueles sentenciados cujos embargos ainda podem modificar a sentença, e, nunca
em relação a quaisquer outros sentenciados para quem a sentença permanecerá inalterada na
primeira instância'.
Sem razão, contudo.
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Conforme lição de EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER ('Comentários ao
Código de Processo Penal e sua Jurisprudência', p. 1.209, 4ª ed., 2012, Atlas), a interposição de
embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer
das partes:
'Os embargos de declaração no procedimento processual comum perante os tribunais de 'apelação'
têm efeito 'interruptivo'. Em verdade, o Código de Processo Penal é omisso quanto aos 'efeitos' dos
embargos de declaração (se interruptivos ou suspensivos) no que tange ao modo de irresignação em
primeiro e em segundo graus. Entende-se que, frente ao contido no art. 3º, CPP, possível a aplicação
de forma subsidiária das normas vigentes no âmbito do CPC. Segundo expressa regra do art. 538,
CPC, 'os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por
qualquer das partes' (redação que lhe foi conferida pela Lei nº 8.950/94)'

Ou seja, se os embargos de declaração suspendem o prazo para interposição de outros
recursos inclusive à parte contrária, não seria razoável interpretar que somente em relação aos
acusados implicados surtiriam efeito, obrigando a parte interpor apelação antes mesmo de ser
solvida a questão posta nos aclaratórios.
3. DO MÉRITO
No tocante ao mérito, verifica-se que, sem embargo de outras questões, o cerne dos
recursos reside na discussão acerca da suficiência do conjunto probatório para a formação do juízo
condenatório, que poderá considerar tanto provas como indícios, conforme previsão dos artigos 155
e 239 do Código de Processo Penal.
Indício, seguindo a definição legal, é a circunstância conhecida e provada, que, tendo
relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras
circunstâncias. Equivale dizer, é um juízo que se exerce a partir de determinados fatos
comprovados, para se concluir acerca de outros fatos ou circunstâncias.
Tanto a prova direta quanto os indícios têm valor jurídico, até porque a prova
indiciária não é 'prova menor', no âmbito do livre convencimento (...), mas com maiores cautelas
devem ser adotadas, notadamente no que se refere ao modelo de constatação aplicável (KNIJNIK,
Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, p. 49).
E, em precisa lição, acrescenta o doutrinador, reproduzindo lição de Ignazio Manzoni:
Com efeito, 'para que o fato desconhecido possa reputar-se provado por presunção simples, não basta
apresentar-se como conseqüência possível ou mais ou menos provável do fato conhecido. A mera
possibilidade de ocorrência de um certo fato não pode ser considerada suficiente para reputá-lo
ocorrido (...). Para que a presunção assuma relevância probatória, exige-se algo mais. Requer-se não
apenas que o fato ignorado esteja no âmbito das conseqüências possíveis, mas em grau de
probabilidade tal, que induza o convencimento racional de que o fato desconhecido tenha efetivamente
ocorrido. É no grau de relação de inferência, entre o fato conhecido e o desconhecido, que repousa a
força demonstrativa deste meio probatório. Quanto maior a chance de que o fato ignorado seja
conseqüência do fato conhecido, maior a relevância probatória da presunção' (op. cit., p. 49)
(sublinhei)

O tema das provas é de fundamental importância, em especial para o presente feito,
porque os delitos imputados aos acusados são complexos e de difícil apuração, muitas vezes
dependendo de um conjunto de indícios para a sua comprovação.
Esta prova indireta deverá ser acima de qualquer dúvida razoável, excluindo-se a
possibilidade dos fatos terem ocorrido de modo diverso daquele alegado pela acusação. É dizer,
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seguindo na lição de Knijnik, os diversos indícios que envolvem o fato probando devem ser
analisados em duas etapas, primeiro em relação a cada indício; depois o conjunto deles. Assim,
sendo cada indício certo e preciso, pode-se obter a concordância a partir do conjunto (op. cit., p.
51), e um único indício, mesmo que certo e grave, pode acarretar na exclusão de um juízo de certeza
quanto aquilo que se pretende provar.
De tal compreensão não destoa Gustavo Badaró, ao afirmar que a atividade probatória
desenvolvida com vista à verificação dos fatos históricos serve de fundamento para a pretensão,
quando for bem sucedida, permitirá a conclusão de que há um 'altíssimo grau de probabilidade' de
ocorrência de tais fatos (in Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62).
Assim, como juízo lógico para gerar o convencimento acerca de fatos ou
circunstâncias, sua força está a depender da maior ou menor solidez que representar dentro do
contexto em que está inserido.
Importa registrar que a legislação e a jurisprudência pátria pouco avançam sobre o
nível (standard) probatório exigível para um decreto condenatório, quase sempre limitando-se à
persuasão racional e ao livre convencimento do juiz. Colhe-se da experiência estrangeira o
parâmetro da existência de prova 'acima de uma dúvida razoável' (proof beyond a reasonable
doubt).
Essa 'prova acima de uma dúvida razoável' importa no reconhecimento da inexistência
de verdades ou provas absolutas, devendo o intérprete/julgador valer-se dos diversos elementos
existentes nos autos, sejam eles diretos ou indiretos, para formar sua convicção. Assim, tanto provas
diretas quanto indícios devem ser considerados para composição do quadro fático que se busca
provar.
Além disso, a 'prova acima de uma dúvida razoável' implica no firme convencimento
acerca da ocorrência do fato e da culpa do acusado. Não é necessária a existência de certeza
absoluta, porquanto esta seja praticamente impossível ou ao menos inviável. Entretanto, as
evidências devem levar o julgador, para que possa ser emitido um decreto condenatório, ao firme
convencimento da culpa, sendo que a dúvida deve levá-lo à absolvição.
Essa noção consta do Manual de Instruções aos Jurados, produzido pelo Federal
Judicial Center, em 1987, nos Estados Unidos, cujas orientações devem servir de guia para o
julgamento nos Tribunais Federais do Júri feitos naquele País.
Para
maior
clareza,
transcrevo
do
(http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/crimjury.pdf/$file/crimjury.pdf, p. 44):

original

'As I have said many times, the government has the burden of proving the defendant guilty beyond a
reasonable doubt. Some of you may have served as jurors in civil cases, where you were told that it is
only necessary to prove that a fact is more likely true than not true. In criminal cases, the government's
proof must be more powerful than that. It must be beyond a reasonable doubt.
Proof beyond a reasonable doubt is proof that leaves you firmly convinced of the defendant's guilt.
There are very few things in this world that we know with absolute certainty, and in criminal cases the
law does not require proof that overcomes every possible doubt. If, based on your consideration of the
evidence, you are firmly convinced that the defendant is guilty of the crime charged, you must find him
guilty. If on the other hand, you think there is a real possibility that he is not guilty, you must give him
the benefit of the doubt and find him not guilty.'

Tal perspectiva sobre a prova também está presente no Estatuto de Roma do Tribunal
Penal Internacional, adotado pelo Brasil a partir do Decreto nº 4388/2002, que, no seu artigo 66,
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estabelece: 3. Para proferir sentença condenatória, o Tribunal deve estar convencido de que o
acusado é culpado, além de qualquer dúvida razoável.
Sobre o nível de prova necessário ao decreto condenatório, adotando o modelo
alienígena, já decidiu o e. Supremo Tribunal Federal:
DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA.
FRAUDE EM LICITAÇÃO. CRIME DO ART. 90 DA LEI 8.666/1993. CORRUPÇÃO PASSIVA.
QUADRILHA. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE PROVA HÁBIL. ABSOLVIÇÃO.
1. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como
um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o 'standard'
anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -,
consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.
2. À falta de prova suficiente da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes licitatórios
praticados com verbas decorrentes de emendas parlamentares de sua autoria, bem como do
recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas parlamentares e, ainda, de
associação a grupo dedicado à prática de fraudes e peculatos na aquisição de ambulâncias com
recursos federais, impõe-se a absolvição.
3. Ação penal julgada improcedente.
(AP 521, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, publicado em 06-02-2015 - destaquei)
Queixa-crime ajuizada contra parlamentar. Injúria. Delito praticado por meio de matéria divulgada
em periódico escrito. Alegada falta de justa causa por inexistência de dolo específico voltado a atingir
a honra da vítima. Necessidade da dilação probatória. Subsunção dos fatos à conduta típica descrita
na inicial acusatória. Queixa recebida.
1. A verificação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de
extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal
(aí incluída a justa causa) revela-se fundamental para o juízo de admissibilidade de deflagração da
ação penal. A inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no âmbito da instrução
probatória, por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de formulação
de um simples juízo de delibação.
2. As condutas em foco, todavia, se amoldam, em tese, ao delito invocado na peça acusatória, sendo
que a defesa apresentada pelo querelado não permite concluir, de modo robusto, ou para além de toda
dúvida razoável, pela improcedência da acusação.
3. Queixa recebida.
(Inq 2968, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, publicado em 17-08-2011 - destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça já adotou mesmo posicionamento:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 2º DA LEI N. 8.176/1991 E ART. 55 DA LEI N. 9.605/1998.
CONCURSO FORMAL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PROVAS.
(...) 5. O estado jurídico de inocência, corolário da dignidade da pessoa humana, exige para a
condenação a certeza além da dúvida razoável, não sendo admissível sequer a alta probabilidade.
Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar os fatos imputados, devem os réus ser absolvidos
com fundamento no art. 386, II, do CPP.
Ação penal julgada improcedente, absolvendo-se os acusados com fundamento no art. 386, II, do CPP.
(APn 719/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/11/2014 - destaquei)

Feitas tais considerações gerais acerca da prova, direta ou indireta, e os níveis
probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo à análise do mérito dos
recursos de apelação, dividindo o exame segundo os delitos imputados.
3.1. Dos fatos imputados
Os fatos trazidos a julgamento nos presentes autos são múltiplos e complexos, o que
certamente demanda o dispêndio de grande quantidade de linhas para analisar as diferentes
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imputações, os diversos argumentos deduzidos pelas partes, as provas existentes neste caderno
processual e seus anexos, e as circunstâncias pessoais de cada um dos acusados.
Malgrado a envergadura e dimensões amazônicas da 'Operação Lava-Jato', não é muito
difícil sintetizar a imputação de um modo bastante genérico, de modo a apreender aquilo que se
explicitará com maior minudência.
Descreve a denúncia que alguns partidos políticos e alguns políticos passaram a
'apadrinhar' indicações de pessoas, servidores públicos de carreira ou não, para ocupar cargos de
elevado escalão junto a órgãos da administração pública direta e indireta. Os indicados, por sua vez,
deveriam envidar esforços para verter recursos para os cofres destes partidos e para os bolsos de
alguns de seus dirigentes, sem embargo de receberem também uma parcela dos recursos desviados.
Os recursos eram desviados, segundo a peça acusatória, por meio de licitações ou
procedimentos administrativos realizados de modo ilícito, culminando em contratos bilionários
superfaturados, firmados entre algumas das maiores empresas nacionais e o órgão da Administração
envolvido. Um percentual do valor do contrato era transferido, por intermédio de operações de
lavagem de dinheiro e/ou evasão de divisas ou mero pagamento em espécie, para os partidos
políticos, para seus dirigentes e para afilhados indicados para ocupar os cargos.
É disto que tratam este feito e os outros processos conexos relativos à denominada
'Operação Lava-Jato', em suas dezenas de fases. Mudam os nomes dos partidos, dos políticos, dos
'afilhados', das empresas, dos administradores destas, os percentuais ou os detalhes de como os
recursos públicos foram drenados para finalidades indevidas, mas, na essência, o resumo da
imputação acaba por ser sempre o mesmo.
É certo que a resenha acima não acarreta na comprovação dos fatos imputados, muito
menos na responsabilidade penal de cada um dos acusados. Tudo isto estará a depender da detida
análise das provas dos autos.
3.1.1. Especificamente em relação ao presente processo, a denúncia narra que os
administradores e agentes de empresas integrantes da Engevix Engenharia S/A e de consórcios de
que participaram promoveram, constituíram e integraram organização criminosa, associando-se
entre si e com administradores de outras empreiteiras, de forma estruturalmente ordenada, de modo
permanente e com divisão de tarefas, com o objetivo de praticar crimes e obter vantagens ilícitas.
Tais agentes teriam formado acordos, ajustes e alianças entre os ofertantes, com o
objetivo de fixarem artificialmente preços e obterem o controle do mercado de fornecedores da
Petrobrás, praticando, assim, o crime de cartel previsto no artigo 4º, II, 'a' e 'b', da Lei nº 8.137/90.
Os integrantes da organização criminosa teriam, também, segundo a inicial, praticado
crimes contra as licitações, pois, mediante tais condutas, frustraram e fraudaram, por intermédio de
ajustes e combinações, o caráter competitivo de diversos procedimentos licitatórios da estatal com o
intuito de obter vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da licitação.
Para facilitar a prática de tais delitos, os administradores e agentes da empresa Engevix
Engenharia teriam, também, oferecido e prometido vantagens indevidas a integrantes da Diretoria de
Serviços e Engenharia da Petrobrás, notadamente Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco
Filho e Paulo Roberto Costa, para determiná-los a praticar e omitir ato de ofício, o que efetivamente
teria ocorrido (corrupção ativa e passiva).
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Os administradores e agentes de empresas integrantes da Engevix Engenharia teriam,
ainda, de acordo com a denúncia, se valido dos serviços do operador Milton Pascowitch, auxiliado
por José Adolfo Pascowitch, para praticar crimes de lavagem de dinheiro, mediante a simulação de
contratos de consultoria com a empresa Jamp Engenheiros Associados. Das vantagens indevidas,
metade ficava para os agentes da Petrobrás e a outra metade ficava para o Partido dos
Trabalhadores, sendo ainda parcela desta destinada a agentes políticos específicos, entre eles José
Dirceu e Fernando Moura.
Parte dos valores das vantagens indevidas prometidas eram repassadas mediante
contratos de prestação de serviço simulados celebrados entre a Engevix e a Jamp Engenheiros
Associados, num total de R$ 53.767.203,88.
Ainda segundo a denúncia, em 15/04/2011 houve a celebração de contrato simulado
entre a Jamp Engenheiros Associados, empresa de Milton Pascowitch, e a JD Assessoria e
Consultoria Ltda., controlada por José Dirceu, com o propósito de repasse de propina na ordem de
R$ 1.006.235,00.
3.1.2. Os crimes de cartel e de fraude às licitações não são objeto do presente feito, no
qual são imputados apenas os delitos de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e
lavagem de dinheiro. Quanto ao crime previsto no art, 347 do CP, embora imputado na denúncia, os
acusados foram absolvidos em sentença e não houve insurgência específica do Ministério Público
Federal.
Cabe tecer, no entanto, para a melhor compreensão dos fatos, alguns esclarecimentos
sobre o suposto cartel.
De acordo com a denúncia, desvelou-se a existência de um grande esquema criminoso
envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro, com a
formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram as empresas OAS, ODEBRECHT,
UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON,
MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO
ENGENHARIA. Esse esquema possibilitou que fosse fraudada a competitividade dos procedimentos
licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS entre os anos 2004 e 2014,
majorando ilegalmente os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.
Essas empreiteiras, assim, formariam o que passaram a chamar de 'clube', ajustando
previamente qual delas iria sagrar-se vencedora das licitações da Petrobrás, manipulando preços
apresentados nos certames, sem concorrência real, para serem contratadas pelo maior preço possível
admitido pela estatal. Por meio dessas condutas, a Engevix Engenharia teria vencido licitações, em
consórcio com outras empreiteiras, em obras contratadas pela Petrobrás referentes a: i) dois
contratos para construção dos módulos 1, 2 e 3 da Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas
(UTGC); ii) contrato do Consórcio Skanska-Engevix URE para a execução de obras e
implementação das unidades de recuperação de enxofre III e de tratamento de gás residual na
Refinaria Presidente Bernardes (RPBC); iii) contrato do Consórcio Integradora
URC/Engevix/Niplan/NM para a execução de obras de adequação da URC da Refinaria Presidente
Bernardes (RPBC); iv) contrato do Consórcio Skanska/Engevix para a execução das obras de
implementação do on-site da unidade de propeno da UN-REPAR, na Refinaria Presidente Getúlio
Vargas - REPAR; e, v) contrato do Consórcio Integração (Engevix e Queiroz Galvão) para a
execução das obras de implementação das tubovias e interligações do off-site da carteira de diesel da
Refinaria Landulpho Alves - RLAM.

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=415… 42/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

O colaborador Augusto Ribeiro de Mendonça Neto confessou a existência do 'clube',
as regras do jogo, a distribuição de obras segundo os interesses das diferentes empreiteiras e o
arranjo não apenas de quem venceria, mas também dos preços que seriam ofertados (Evento 464).
Augusto relatou, ainda, que o 'clube' surgiu no final dos anos 1990, quando foi reunido
um grupo de empreiteiras que visavam obter melhores condições contratuais perante a Petrobrás.
Inicialmente, na 'primeira fase' o grupo era formado por nove empresas (Camargo Correa, UTC,
Mendes Júnior, Odebrecht, Technint, Andrade Gutierrez, Promon, MPE e Setal-SOG), que criaram
um sistema de proteção e fizeram uma combinação de não competirem entre si. Segundo o
depoente,
'Essas reuniões começaram com um viés técnico no final dos anos 1990 entre a associação das
empresas e a Petrobras e, na sequência, continuou entre as empresas com o intuito de haver um pacto
de não competição entre as empresas. Isso inicialmente funcionou de uma forma assim muito precária
porque o mercado era grande, muitas companhias participavam dos certames da Petrobras, até que a
partir do ano de 2004, 2005, o sistema começou a ter um grau de eficiência maior, visto que havia
uma nova diretoria na Petrobras com Renato Duque nos serviços e Paulo Roberto no abastecimento,
onde se conseguia que essa lista de convidados fosse mais restrita. Mais ou menos ao mesmo tempo,
esse número de empresas, que eram 9, foi acrescido de novas companhias que tinham forte interesse
de participar nas obras da Petrobras e durante um período aí, que foi de 2005 até 2010, esta
combinação operou com uma boa assertividade'.
(...)
Ministério Público Federal:- Então todas essas empresas, seja na primeira fase ou na segunda fase,
passaram a se reunir e ajustar condições para vencer os certames de um modo direcionado na
Petrobras?
Depoente:- Sim. As combinações eram no sentido de que dentro desse grupo não haveria competição e
a empresa que fosse escolhida para um determinado certame contaria com o apoio das demais, no
sentido de receber propostas com valores superiores.
Ministério Público Federal:- E como esse ajuste era feito, o ajuste entre essas propostas, era fixado
em reunião, era comunicado por telefone, como funcionava isso?
Depoente:- O valor das propostas?
Ministério Público Federal:- Assim, qual seria a empresa escolhida para vencer determinado
certame?
Depoente:- Isso era feito em reuniões periódicas em cima do plano de obras da Petrobras, as
empresas ali escolhiam as suas prioridades em função de localização ou em função de especialidade e,
se não houvesse discussão sobre a escolha que cada empresa fazia, assim ficava, se houvesse as
empresas se reuniam para ver com quem ficaria aquela oportunidade.

O acordo teria sido feito com os diretores das áreas de abastecimento e de serviços da
Petrobrás, respectivamente, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, bem como pelo gerente de
engenharia Pedro Barusco, que recebiam vantagens indevidas mediante o compromisso deles de
convidarem apenas as empresas participantes do grupo. O coordenador era Ricardo Pessoa.
Na 'segunda fase', a partir de 2004 ou 2005, passaram a integrar o 'clube' mais sete
empreiteiras: OAS, Skanska, Queiroz Galvão, IESA, Engevix, GDK e a Galvão Engenharia. O
grupo teria, inclusive, por volta dos anos de 2007/2008 redigido as regras do grupo como se fosse
um regulamento de um campeonato esportivo (acostado no evento 03, comp93, da ação penal
originária), distribuído às companhias.
Quanto ao seu conhecimento da participação da Engevix em alguns dos certames,
Augusto Mendonça Neto relatou (transcrição no evento 464):
Ministério Público Federal:- Os projetos, as obras em RPBC, Cubatão, foram fruto de ajustes do
cartel?
Depoente:- Eu precisaria verificar, de cabeça eu não me recordo.
Ministério Público Federal:- Na Repar?
Depoente:- Sim.
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Ministério Público Federal:- O senhor lembra se um consórcio integrado pela Skanska e Engevix, se
houve esse ajuste específico?
Depoente:- Na Repar?
Ministério Público Federal:- É.
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- E na refinaria RLAM, na Bahia, consórcio Integração, formado pela
Engevix e a Queiroz Galvão?
Depoente:- Esse, em particular também não me recordo, eu precisaria verificar.
Ministério Público Federal:- Os contratos que não vinculados à diretoria de abastecimento, por
exemplo, terminal de Cacimbas, existia pagamento de valores, o senhor tem conhecimento?
Depoente:- Não, não tenho. O que acontece é que nas licitações em que nós não seríamos vencedores
e que não tínhamos assumido o compromisso de entregar proposta a gente nem acompanhava, então
analisando as licitações que nós entregamos proposta eu vou poder identificar quais seriam cobertura,
quais não, porque muitas também não entravam dentro do acordo.
Ministério Público Federal:- As obras vinculadas à diretoria de gás e energia, exploração e
produção, obras específicas da própria diretoria de serviços, o senhor sabe se havia essa praxe de
pagar valores para a diretoria de serviços que conduzia as licitações?
Depoente:- Sim, era um comentário geral de que sim, de que todas as empresas que trabalhavam lá
acabavam, de uma certa forma, contribuindo. Eu nunca soube de participação das outras diretorias
que não fossem abastecimento e engenharia nesse assunto, tanto gás e energia quanto E&P, nunca
soube que os diretores dessas áreas participassem de algum acerto.

Tais declarações, como se verá, foram corroboradas e complementadas pelos demais
colaboradores, especialmente Milton Pascowitch, Ricardo Pessoa, Paulo Roberto Costa, Alberto
Youssef e Júlio Gerin de Almeida Camargo, que esclareceram outros aspectos das atividades
relacionadas ao 'Clube' e às obras da Petrobrás.
Mas desde já convém consignar que, ouvido em juízo (evento 464), Paulo Roberto
Costa ratificou a existência de cartel entre as empresas que prestavam serviços à Petrobrás, dentre as
quais a Engevix:
Ministério Público Federal:- Senhor Paulo, para contextualizar aqui os fatos, eu vou precisar fazer
algumas perguntas, talvez o senhor já tenha respondido por diversas vezes, mas eu peço que o senhor
mesmo assim detalhe os questionamentos porque essa é uma acusação autônoma, então os fatos
precisam aqui também ser submetidos ao contraditório. Eu gostaria que o senhor inicialmente
relatasse sobre os ilícitos de que o senhor participou dentro da diretoria de abastecimento,
especificamente a participação das empresas nesses ilícitos, e aqui no caso concreto da Engevix.
Depoente:- Ocorreu dentro da Petrobras, na área de abastecimento, principalmente a partir de 2006,
2007, um pull de grandes obras, até então, 2004, 2005, a gente não tinha orçamento nem obra grande
para fazer, a partir aí do final de 2006, 2007, começou uma série de obras nas refinarias e também a
construção de refinarias novas, como o caso da Rnest e depois, logo em seguida, o Comperj no Rio de
Janeiro. E aí eu fui procurado por algumas empresas e fiquei sabendo do detalhamento de um
processo de escolha de obras que essas empresas tinham, um processo de cartelização, e que isso
resultava também em benefícios para partidos políticos e benefícios também para algumas pessoas
dentro da própria Petrobras, e isso ocorreu então a partir, dentro da área de abastecimento, com mais
intensidade a partir de 2006, 2007.
Ministério Público Federal:- Quais as empresas que participavam dessa cartelização que o senhor
citou?
Depoente:- Bom, as grandes empresas, praticamente as empresas chamadas do grupo A da Petrobras,
como a Odebrecht, como a Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Engevix, a Iesa, a Techint e várias
outras que eu já citei nos meus acordos de delação.
Ministério Público Federal:- A UTC, a...
Depoente:- A UTC participava.
Ministério Público Federal:- Queiroz?
Depoente:- Queiroz Galvão...
Ministério Público Federal:- E a Engevix especificamente, ela tinha participação também?
Depoente:- A Engevix também tinha participação nesse processo junto com as outras empresas, tinha.
Ministério Público Federal:- E em que consistia essa cartelização que o senhor mencionou, elas
ajustavam de que modo?
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Depoente:- A Petrobras, pelo grau de maturidade dos projetos, e isso a Petrobras não era a única
empresa que fazia isso, várias outras empresas de petróleo fazem isso, não tinha ainda o projeto todo
concluído, não tinha, vamos dizer, um projeto de detalhamento do empreendimento, tinha apenas um
projeto básico, isso gerava então muitas dúvidas em relação à cotação dos empreendimentos, tanto
que a Petrobras aceitava propostas em relação ao seu orçamento básico de -15% a +20%, e o que
acontecia é que as empresas então se acertavam entre elas e dentro dessa faixa apresentavam
propostas, uma empresa apresentava, por exemplo, 15%, a outra 18, a outra 20, a outra 25%, havia
um acordo entre elas em relação às obras, e se ficasse dentro desse percentual de variação que a
Petrobras aceitava, normalmente ainda a Petrobras chamava para negociar, procurava ainda fazer
redução desses valores, mas os contratos eram assinados dentro dessa faixa devido a essa imprecisão
do projeto.

De igual forma, Ricardo Pessoa, Presidente da UTC Engenharia, não só confirmou a
existência do cartel e dos ajustes de licitação como detalhou o seu funcionamento, indicando o
acusado Gerson de Mello Almada como o representante da Engevix (evento 468 da ação penal
originária):
'... isso começou na época de 2006, quando a demanda na área de abastecimento passou a ser muito
grande, as oportunidades eram muitas, e a partir de uma licitação que, uma licitação que a Petrobras
lançou na REVAP onde não aconteceu nenhuma proposta, a concorrência, como se dizia na época,
deu vazia, nós fomos chamados pela Petrobras, pelas duas diretorias de abastecimento e serviços para
tomar uma atitude enquanto à sucessão de classe, que as empresas se conscientizassem do volume de
negócios e de contratos que viriam e nós deveríamos nos consorciar, consorciarmos. E a partir daí nós
começamos a fazer, através do plano de negócios, nós começamos a definir prioridades para a
formação de consórcios, dessa maneira começamos a reduzir a competitividade, sendo bastante
sucinto, doutor, como eu já disse na minha colaboração eu fui muito mais detalhado, mas começamos
a reduzir a competitividade em cima de empresas que tinham cadastro para as obras EPC.
Ministério Público Federal:- Quando o senhor fala 'reduzir competitividade'...
Ricardo:- Significa que dentro da lista das empresas cadastradas, nós sabíamos quem ia ser
convidado para um futuro contrato ou uma futura intervenção em uma unidade de refinaria. Por isso,
nós tínhamos conhecimento de quem poderia ser convidado, não queria dizer que você atingisse toda
a gama de convidados que poderiam vir, que viriam sempre, a gente reduzia aí cerca de 60%, 70% da
competição, mesmo porque todas as empresas não tinham condições nem de fazer todas essas obras,
tinha um grupo de 02 ou 03 empresas formadas em consórcio, se elas fossem fazer 03 ou 04 obras ao
mesmo tempo elas não teriam condições, então o que se fazia em termos de prioridade era isso.
(...)
Ministério Público Federal:- Sim. E a empresa Engevix participava desses ajustes?
Ricardo:- Participou, às vezes.

O próprio réu Gerson de Mello Almada confirmou a existência do cartel e os ajustes de
preferências das obras licitadas pela Petrobrás e também que participava da reuniões do 'Clube das
empreiteiras' (evento 722):
'Juiz Federal:- O senhor prestou depoimento em outro processo, numa outra ação penal, e lhe foi
indagado na ocasião se as empresas que obtinham contrato junto à PETROBRAS faziam alguma
espécie de ajuste de suas preferências. O senhor na ocasião mencionou que haviam esses ajustes, o
senhor confirma isso?
Gerson:-Excelência, haviam reuniões para indicar preferências, como eu falei naquela época. Então,
sempre o mercado de PETROBRAS foi um mercado que sofreu um boom muito grande, então nós não
tínhamos uma refinaria sendo construída há mais de 30 anos e foi-se fazer duas refinarias novas. Foi
feito reforma em todas as unidades da PETROBRAS focando termos o combustível ao padrão de
qualidade. Então a PETROBRAS demandou um grande número de exigências, então este grande
número fez com que as empresas, já que a PETROBRAS não conseguiu organizar no tempo essas
concorrências, conversassem pelo menos pra terem indicações aonde que ela deveria ir, aonde teria
mais condições, já que não havia condição de preparar todas as propostas que estavam no mercado.
Juiz Federal:- Havia reuniões entre os dirigentes das empreiteiras?
Gerson:-Sim, haviam reuniões.
Juiz Federal:- O senhor participou das reuniões?
Gerson:-Participei dessas reuniões.
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Juiz Federal:- A partir de quando isso começou, aproximadamente, senhor Almada?
Gerson:-Eu participei a partir de 2007, dentro desse espírito de atender as demandas de mercado
existentes na época.
Juiz Federal:- Quantas reuniões, aproximadamente, o senhor participou?
Gerson:-Não mais que 10. Acho que bem menos que 10, algo entre 6 e...
(...)
'Juiz Federal:- Em tabelas que foram apreendidas na sua mesa, na Engevix, eu lhe mostrei na última
reunião, uma tabela aqui que se encontra no evento 3, arquivo COMP 24, 'Proposta de fechamento do
bingo fluminense.' Vou lhe mostrar aqui, o senhor pode dar uma olhadinha.
Gerson:-Sim.
Juiz Federal:- Essas tabelas eram usadas pra definir essas preferências?
Gerson:-Essa tabela representa o resultado das preferências.
Juiz Federal:- Bingo fluminense aqui, obras que estão se referindo aqui da Petrobras?
Gerson:-Se refere ao projeto da COMPERJ.
Juiz Federal:- Consta aqui 'Jogadores A, UDA mais UDV, SK, TRO e VX'. Não era a definição da sua
empresa, junto com a Skanska e a Promon, a preferência para essa obra?
Gerson:-Sim.

Ademais, foram apreendidos e apresentados elementos que se somam à prova
testemunhal, como, por exemplo, Auto de Busca e Apreensão realizada na sede da empresa Engevix
(Evento 3, 94); Apurações Internas realizadas pela Petrobrás (evento 3, 91); os processos de
licitação, contratos e aditivos das obras; os dados fornecidos pela Estatal; os documentos elaborados
nas reuniões de ajuste entre as empreiteiras e suas preferências; a folha com as regras do
funcionamento do cartel redigidas na forma de um campeonato esportivo (Evento 3, 93);
documentos bancários colhidos em quebras judiciais de sigilo fiscal e bancário; documentos
consistentes em contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos referentes ao percentual
repassado pela empreiteira Engevix a Milton Pascowitch; compromissos de compra e venda,
matrículas de imóveis e comprovantes de pagamentos atinentes aos investimentos imobiliários
efetuados com recursos criminosos; e-mails trocados entre alguns denunciados e terceiros (réu José
Dirceu); Planilhas de preços, cópias de sentenças já proferidas na Operação Lavajato (Evento 714),
dentre outros.
Feitos tais esclarecimentos iniciais, passo à análise individualizada dos crimes.
3.2. Da corrupção
A 'Operação Lava-Jato' muito revelou sobre o Estado brasileiro e seu funcionamento,
escancarando esquemas criminosos que vão de encontro aos princípios gerais que deveriam imperar
na Administração Pública (artigo 37 da Constituição Federal): legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
Na medida em que a Operação se desenvolve, cada vez mais fatos são descobertos,
envolvendo novos personagens e núcleos, podendo-se comparar os esquemas de corrupção a um
câncer, de alto poder lesivo e considerável capacidade de se espalhar.
No caso, como já exposto, a denúncia narra que no período entre 2005 e 2014,
GERSON ALMADA, CRISTIANO KOK e JOSÉ ANTUNES, na condição de sóciosadministradores da ENGEVIX, ofereceram e prometeram vantagens indevidas a empregados
públicos da PETROBRAS, notadamente RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, respectivamente
Diretor de Serviços e Gerente Executivo de Engenharia, para determiná-los a praticar, omitir e
retardar atos de ofício, tendo os funcionários aceitado tais promessas, passando, em seguida, a
receber para si e para outrem, direta e indiretamente, as vantagens indevidas oferecidas/prometidas,
como também, de modo efetivo a deixar de praticar atos de ofício com infração de deveres
funcionais, e os praticar nas mesmas circunstâncias.
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Antes de tudo, como referido na sentença, é preciso deixar claro que os fatos objeto do
presente processo restringem-se aos pagamentos de propina efetuados à Diretoria de Serviços e
Engenharia da Petrobrás em contratos obtidos pela Engevix Engenharia e a distribuição de parte
dela ao grupo político comandado pelo réu José Dirceu e ao Partido dos Trabalhadores por meio do
réu João Vaccari Neto. O pagamento de propinas em contratos da Engevix Engenharia com a
Petrobrás para à Diretoria de Abastecimento da Petrobrás foi objeto dos autos da ação penal conexa
5083351-89.2014.404.7000.
Na presente hipótese, as vantagens indevidas acertadas com a Engevix Engenharia
foram repassadas principalmente com a intermediação do acusado Milton Pascowitch, auxiliado por
José Adolfo Pascowitch. Para tanto, Milton utilizou sua empresa Jamp Engenheiros Associados,
simulando contratos de consultoria para justificar os recebimentos da empreiteira. Os valores foram,
posteriormente, repassados a José Dirceu e a Fernando de Moura por meios diversos.
VACCARI, JOSÉ DIRCEU e FERNANDO MOURA, por sua vez, direta ou
indiretamente, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário, em razão de sua posição
no núcleo político por eles integrado, solicitaram, aceitaram e receberam, para si e para outrem, os
valores espúrios oferecidos/prometidos pelos executivos da ENGEVIX e aceitos pelos funcionários
da PETROBRAS, agindo assim como beneficiários da corrupção.
Os delitos narrados estão previstos nos artigos 333, caput e parágrafo único, e 317,
caput e §1º, c/c artigo 327, §2º, todos do Código Penal:
Corrupção ativa.
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a
praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.
Corrupção passiva
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 conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário
retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou
sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo
forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da
administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo
poder público.

As provas carreadas aos autos não deixam a menor dúvida de que dirigentes da
empresa ENGEVIX ofereceram vantagens indevidas a Renato Duque e Pedro Barusco, funcionários
da Petrobras, contando para tanto com a participação de Milton Pascowitch e José Adolfo
Pascowitch, a fim de que referidos funcionários da Petrobrás, respectivamente Diretor de Serviços e
Gerente Executivo de Engenharia, praticassem, omitissem ou retardassem atos de ofício, sendo
posteriormente as vantagens indevidas repassadas aos réus José Dirceu, João Vacarri Neto e
Fernando Moura.
Na realidade, todas as empresas que integravam o 'Clube das Empreiteiras', dentre elas
a Engevix, pagavam de forma sistemática vantagens indevidas a dirigentes da empresa estatal,
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calculadas em percentual de um a três por cento em média sobre os grandes contrato obtidos.
Tratava-se de uma prática comum, que chegou a ser referida por Júlio Camargo como 'a regrado
jogo' (Evento 687).
3.2.1. Entendeu o magistrado a quo, na sentença, pela ocorrência de 5 (cinco) crimes
de corrupção ativa e passiva, relativamente aos seguintes contratos da Engevix Engenharia com a
Petrobras:
i) contrato para construção dos módulos 2 e 3 da Unidade de Tratamento de Gás de
Cacimbas (UTGC) (evento 3, comp37 a comp41, comp44 e comp45);
ii) contrato do Consórcio Skanska-Engevix URE para a execução de obras e
implementação das unidades de recuperação de enxofre III e de tratamento de gás residual na
Refinaria Presidente Bernardes (RPBC) (evento 3, arquivos comp46 a comp53);
iii) contrato do Consórcio Integradora URC/Engevix/Niplan/NM para a execução de
obras de adequação da URC da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC) (evento 3, arquivos comp54
a comp61);
iv) contrato do Consórcio Skanska/Engevix para a execução das obras de
implementação do on-site da unidade de propeno da UN-REPAR, na Refinaria Presidente Getúlio
Vargas - REPAR (evento 3, arquivos comp68 a comp81);
v) contrato do Consórcio Integração (Engevix e Queiroz Galvão) para a execução das
obras de implementação das tubovias e interligações do off-site da carteira de diesel da Refinaria
Landulpho Alves - RLAM (evento 3, arquivos comp82 a comp81).
A materialidade dos fatos - consubstanciada pelo oferecimento, aceitação e
pagamento de vantagem indevida pela Engevix Engenharia em decorrência destes cinco contratos ficou devidamente comprovada nos autos.
A propina era repassada por meio de contratos simulados com as empresas Jamp
Engenheiros Associados Ltda. e JD Assessoria.
O valor era então transferido por Milton Pascowitch e José Adolfo Pascowitch à
Diretoria de Serviços e Engenharia (Renato de Souza Duque e Pedro José Barusco Filho). Cerca de
50% da quantia seria destinada ao Partido dos Trabalhadores - especificamente a José Dirceu de
Oliveira e Silva e seu grupo político, incluindo Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura,
em intermediação realizada pelo acusado João Vaccari Neto.
Demonstram tais fatos o depoimento dos colaboradores, a exemplo de José Barusco
Filho (evento 670), que confirmou o recebimento de propina mediante intermediação de Milton
Pascowitch e que parte do valor era destinado ao Partido dos Trabalhadores:
'Juiz Federal:-A Engevix, essa empresa o senhor conhece?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-Ela era uma das empresas que pagava esses valores?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-O senhor teve contato com executivos da Engevix?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-Sobre esses pagamentos?
Pedro Barusco:-Não, essa questão dos pagamentos eu discutia com o representante, o Senhor Milton
Pascowitch.
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Juiz Federal:-O senhor nunca tratou desses assuntos diretamente com os executivos da Engevix?
Pedro Barusco:-Meritíssimo, eu tentei fazer um exame de memória, eu não me recordo de ter
conversado. Eu tinha assim muitas reuniões, especificamente com o Doutor Gerson Almada, que era a
pessoa que eu... Eu conhecia, vamos dizer assim, os outros executivos da Engevix, mas nunca assim,
só cumprimentava socialmente em algum encontro, alguma palestra e tal, não tive nada assim, nem
vamos dizer institucionalmente, mas com o Doutor Gerson eu conversava sim, conversava muito, por
que? Porque a Engevix, ela, vamos dizer assim, ela não era um fornecedor tradicional da
PETROBRAS e começou na minha época, ela fez um primeiro contrato, teve um bom desempenho,
pegou um segundo contrato, foi uma empresa importante que comprou lá o estaleiro do sul, investiu
bastante.
Juiz Federal:-O senhor não se recorda de ter tratado diretamente...
Pedro Barusco:-Com o Gerson não me recordo, eu lembro de ter tratado muito assunto técnico,
institucional, gerencial, com ele. E de ter assim essa questão das comissões e propinas e tal, conversar
com o Senhor Milton Pascowitch.'
(...)
'Juiz Federal:-O senhor mencionou que o Partido dos Trabalhadores também recebia um percentual
desses valores, é isso?
Pedro Barusco:-Assim, essa era a combinação e normalmente, eu não sei exatamente em que momento
que isso começou, quem era responsável por gerenciar essa parte do partido era o Senhor João
Vaccari. Por exemplo, no caso da Engevix, o Senhor João Vaccari conversava com o Milton, no caso,
por exemplo, da Keppel Fels ele conversava com o operador representante da Keppel Fels.
Juiz Federal:-Na época que o Senhor Milton tinha contato direto com o Senhor João Vaccari?
Pedro Barusco:-Ah isso tinha, tinha porque já vi o Doutor João Vaccari junto com o Milton, também
participei, participei assim de reuniões. Mas uma coisa muito importante é o seguinte, Meritíssimo,
por exemplo, eu discutia, vamos dizer, eu gerenciava essa parte da casa, eu discutia com o Senhor
Milton somente a parte da casa e reservadamente, não discutia na frente de outras pessoas. Assim
como o Senhor Milton e o Senhor Vaccari gerenciavam o recebimento dessa parte do partido, eles
também não discutiam na minha frente, na frente de outras pessoas, discutiam reservadamente, cada
um cuidava de um nicho e não fazia a reunião conjunta, então eu sei que o dinheiro estava reservado,
tinha essa combinação. Agora, como ele era recebido, de que forma era recebido, se era recebido isso
eu não sei, isso é uma questão que era resolvida entre o operador e quem era responsável por
gerenciar aquela parte.
Juiz Federal:-Mas não sei se eu entendi bem, o senhor chegou a presenciar alguma reunião entre o
Senhor Milton e o Senhor João Vaccari?
Pedro Barusco:-Teve reuniões juntos, mas a gente junto não ficava discutindo esse tipo de coisa, se
discutia problemas, discutia novos projetos, se falava de assuntos gerais.
Juiz Federal:-Mas com o Senhor João Vaccari junto?
Pedro Barusco:-Sim, mas quando se falava de propina, eu só discutia a minha parte com o Senhor
Milton reservadamente, eventualmente com o Diretor Duque, porque o Diretor Duque também era
Casa, era o que gerenciava. Agora, eu nunca discuti, por exemplo, com o Senhor Milton a parte do
partido, a parte do PR ou a parte de outras pessoas. Nunca.
Juiz Federal:-Mas essas reuniões que o senhor participou com o Senhor João Vaccari, com o Senhor
Milton Pascowitch, o senhor se recorda se foi mais de uma ou uma?
Pedro Barusco:-Foi mais de uma, normalmente na casa do Senhor Milton no Rio de Janeiro,
normalmente jantar, a gente tomava um vinho, batia papo, atualizava as informações. Mas negócio de
propinas não eram discutidas nesses momentos.
Juiz Federal:-Mas nem de passagem?
Pedro Barusco:-Não, se tivesse que discutir, por exemplo, se o Senhor João Vaccari tivesse que
discutir alguma coisa com o Senhor Milton, ia em uma outra sala, em um outro local e discutia
reservadamente, não se discutia na frente de todo mundo assim.
Juiz Federal:-Mas discutia o que? Projetos da PETROBRAS?
Pedro Barusco:-Em geral, é projetos. O que não faltava era projetos e atividades.
Juiz Federal:-O Senhor Milton Pascowitch, ele intermediava esses pagamentos de propina para o
senhor no caso, apenas para a Engevix ou também para outras empresas?
Pedro Barusco:-Meritíssimo eu só me recordo da Engevix. Deixa eu ver, acho que foi só a Engevix.
Porque a Engevix era uma empresa assim vamos dizer, de grande porte, de inúmeros de contratos,
bastante contratos.
Juiz Federal:-O senhor chegou a receber propinas da Engevix por outro intermediador ou de outra
maneira sem interferência do Senhor Milton Pascowitch?
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Pedro Barusco:-Não, Engevix sempre foi tratada com o Senhor Milton Pascowitch.'
'Ministério Público Federal:- Obrigado, excelência. Um último questionamento, Senhor Barusco o
senhor citou anteriormente que houve reuniões em que participaram o senhor, o Renato Duque, João
Vaccari, o Milton Pascowitch. Eu gostaria que o senhor nos relatasse qual o grau de detalhamento
que Vaccari entrava nos projetos quando discutia, ele queria saber o que exatamente?
Pedro Barusco:- Olha, ele queria saber assim, as reuniões eram assim... Não se falava muito sobre um
único projeto, se falava assim de perspectivas, ele normalmente tinha uma agenda:- 'Ah, como que
está o contrato tal, como que está o andamento, faturamento, se tem problema, se está...', porque era
comum assim ter muitos problemas nas obras, aí entrava em um impasse, aí se criava uma comissão
de análise, porque aí gerava os aditivos, de onde que saíam os aditivos. Então era muito comum ter
problemas nas obras, se discutia isso, as novas perspectivas, novos contratos. E normalmente o
Senhor Vaccari, ele solicitava o andamento de algumas coisas que eu só poderia levantar e dar a
resposta na próxima reunião, então tinha assim uma reunião, a reunião começava repassando as
solicitações de informações da reunião anterior, se falava sobre novos projetos, a gente normalmente
jantava, era um encontro, era um repasse, uma atualização.
Ministério Público Federal:- Ele tinha interesse também então em novas licitações, novos projetos?
Pedro Barusco:- Às vezes, perguntava:- 'Empresa tal está pagando, não está pagando?', perguntava
para mim.
Ministério Público Federal:- Pagando comissão?
Pedro Barusco:- É perguntava, ele chegava a perguntar esse tipo de coisa também. É que às vezes ele
queria saber, poxa, fazer um comparativo, saber como que está andando, se estão cumprindo com os
compromissos. Mas assim, bem suave, não era 'quanto que é', não chegavam assim, ele tinha lá o
gerenciamento da carteira dele, não sei o que ele fazia, como ele fazia, eu também não ficava dando...
Nem tinha que dar esse tipo de informação para o Senhor João Vaccari.'

Conforme ressaltado na sentença, Milton Pascowitch revelou o esquema criminoso
com detalhes:
413. O depoimento mais relevante, porém, dos criminosos colaboradores provém do acusado Milton
Pascowitch, já que atuava como intermediador específico entre a Engevix Engenharia e José Dirceu
de Oliveira e Silva (evento 670).
414. Declarou, em Juízo, em síntese, que intermediou pagamentos de propinas da Engevix Engenharia
para agentes da Diretoria de Serviços e Engenharia da Petrobrás, especificamente para Renato de
Souza Duque e Pedro José Barusco Filho, calculado em média de 1,5% sobre o valores dos contratos.
0,5% era destinado ao intermediador, 0,5% aos agentes da Petrobrás e 0,5% ao grupo político
comandado por José Dirceu de Oliveira e Silva. Segundo ele, os contratos narrados na denúncia
teriam gerado pagamentos de propinas. Os pagamentos ao grupo político de José Dirceu de Oliveira e
Silva eram efetuados porque era ele quem dava sustentação política à permanência de Renato de
Souza Duque na Diretoria de Engenharia e Serviços da Petrobrás.
415. Transcrevo trecho:
'Juiz Federal:-Indo para os contratos da Engevix com a PETROBRAS, como que começou esse
pagamento de comissões ou de propinas?
Milton Pascowitch:-Bom, o primeiro contrato da Engevix na PETROBRAS foi Cacimbas I, um
contrato ganho em uma licitação na qual a Engevix foi a primeira colocada, houve uma
discrepância, vamos chamar assim, do ponto de vista tributário nesse contrato, o jurídico
desclassificou a Engevix, houve a coincidência... Eu estou resumindo porque esses fatos são
muito conhecidos, houve a coincidência com aquele fato da GDK ter pago o jipe para o Sílvio
Pereira, o jurídico da PETROBRAS retirou a desclassificação da Engevix, a Engevix ganhou
aquele contrato.
Juiz Federal:-Certo.
Milton Pascowitch:-Este contrato da Engevix, na fase prévia, quando houve a declaração de
ganho para a GDK, por indicação eu não tenho muita certeza agora da pessoa, se foi por
indicação do Fernando ou por indicação do Licínio Machado, eu estive no escritório do Raul,
que naquela altura atuava como um preposto do Duque, para oferecer a ele se existissem
comissões a serem pagas, eu ofereceria, eu ou seja, Engevix ofereceria o mesmo percentual que
a GDK estaria oferecendo. E esse percentual que era de 1,5% foi oferecido mas não foi aceito
naquela altura porque a obra foi dada a GDK. Então, a promessa de pagamento de propina na
PETROBRAS por parte da Engevix começou com o Cacimbas I, após esses eventos.
Juiz Federal:-E não foi feita ao Pedro Barusco, foi feita ao Raul Schmidt?
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Milton Pascowitch:-A promessa foi feita ao Raul Schmidt, ele conversou com o Duque, eles
deram ganho à GDK, portanto a minha promessa não fazia sentido porque não tínhamos ganho
a obra, depois que a obra foi ganha pela Engevix houve a promessa, agora sim, conhecida
como Casa, que aí envolvia Pedro Barusco e Renato Duque. Eu nunca mais falei com Raul
Schmidt.
Juiz Federal:-Essa segunda promessa o senhor fez diretamente ou outra pessoa fez?
Milton Pascowitch:-Não, eu fiz diretamente ao Pedro Barusco.
Juiz Federal:-O senhor fez também ao Renato Duque ou...
Milton Pascowitch:-Eu não me lembro de ter conversado com o Renato Duque assim
diretamente sobre percentuais, sobre percentuais sobre contratos, eu acho que essas conversas
sempre eram feitas via, no caso de obras de refino, essas promessas sempre eram feitas via
Pedro Barusco.
Juiz Federal:-Qual foi o percentual? Foi o mesmo percentual?
Milton Pascowitch:-Foi o mesmo percentual, 1,5%.
Juiz Federal:-E efetivamente foram pago esses valores?
Milton Pascowitch:-Não, esses valores foram pagos em um percentual muito pequeno ao grupo
da casa, foram pagos ao grupo político sim em recursos valores ou em aquisições ou em
reformas de bens ou uma série de outras contrapartidas.
Juiz Federal:-Quais outros contratos houve esses mesmos pagamentos de comissões ou
propinas? O senhor se recorda? Da Engevix?
Milton Pascowitch:-Eu não sei os contratos onde houve o pagamento de comissão ou propina,
eu sei dos contratos onde eu estava envolvido. Então, houve Cacimbas, houve o contrato de
Cacimbas II que era a ampliação do contrato de Cacimbas, houve no contrato da REPLAN,
houve no contrato de Propeno da REPAR, houve no contrato da URE/URC da RPBC, e houve
também acho que em um contrato pequeno de, se não estou esquecendo nenhuma, de 3
ECOMPS, contrato de ECOMPS.
Juiz Federal:-Cacimbas?
Milton Pascowitch:-Cacimbas, Cacimbas III, REPAR, RLAN, RPBC são duas, URC e URE.
Juiz Federal:-Em todos esses o senhor participou diretamente?
Milton Pascowitch:-Todos esses eu participei diretamente.
Juiz Federal:-E o percentual, ele variou?
Milton Pascowitch:-O percentual variou, o percentual, vamos chamar o percentual da minha
remuneração, ou seja, no aspecto global. O percentual da casa sempre foi admitido como 0,5%,
nunca variou.
Juiz Federal:-Como que era feito, o senhor tinha também uma parte que era para o senhor?
Milton Pascowitch:-Isso, mesmo tendo efetuado todos esses pagamentos que já é de
conhecimento do senhor, existia efetivamente uma parte desse valor que se referia a serviços
prestados pela JAMP. Em uma visão global, o valor médio da remuneração, vamos chamar
assim, da JAMP é de 1.7, 1.8.
Juiz Federal:-Sobre o contrato?
Milton Pascowitch:-Sobre os contratos.
Juiz Federal:-Também envolvia o valor dos aditivos?
Milton Pascowitch:-Também já envolvendo o valor do aditivo, isso é um valor médio mais ou
menos.
Juiz Federal:-1,7.
Milton Pascowitch:-Existe uma taxa de 20% de impostos, então a remuneração líquida ela seria
de 1.4, 1.5 arredondando.
Juiz Federal:-E esse 0,5% da casa além do 1,7 ou estava dentro desse 1,7?
Milton Pascowitch:-Não, dentro desse valor estava o 0,5% da casa, o 0,5% da área política e o
valor nosso de remuneração que também estava estimado em 0,5%.'

A prova documental corrobora plenamente o relato dos colaboradores, evidenciando a
efetivação dos repasses das vantagens indevidas Em especial, destacam-se:
i) A Informação 116/2015 (evento 3, COMP99). Nela consta a transferência de valores
na ordem de R$ 79.476,380,82 para a empresa Jamp Engenheiros Associados Ltda efetuadas
principalmente pela Empresa Engevix (70.907,341,22). Esses valores referem-se em boa parte a
propinas pagas pela empresa Engevix Engenharia por meio de contratos de consultoria fictícios
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celebrados com a Jamp Engenheiro Associados, empresa controlada por Milton Pascowitch, que
eram posteriormente repassados aos beneficiários finais (José Dirceu, Fernando Moura, etc.);
ii) Os contratos de consultoria e assessoria (evento 3, arquivos comp95, comp96,
comp97, comp98, comp100, comp101), que correspondem à prova documental dos repasses de
vantagens indevidas da Engevix Engenharia aos agentes da Diretoria de Engenharia e de Serviços e
ao grupo político dirigido por José Dirceu de Oliveira e Silva, com intermediação de Milton
Pascowitch, no montante de R$ 46.412.340,00, conforme descrito na sentença. Como se vê, tais
contratos simulados são correspondentes a cada um dos cinco contratos obtidos pela Engevix com
a Petrobras:
- contrato de prestação de serviços nº P-8993/00-MO-PJ-1011/07, celebrado em 13/04/2007,
vinculado ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase III), no valor de R$ 28.866.786,00,
com quarenta e seis notas fiscais e repasses líquidos de R$ 27.091.478,77 entre 25/06/2007 a
16/11/2010;
- contrato de prestação de serviços nº P-8983/00-MO-PJ-1031-07, celebrado em 01/09/2007,
vinculado ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase III), no valor de R$ 1.549.057,06, com onze
notas fiscais e repasses líquidos de R$ 872.621,27 entre 16/11/2010 a 16/01/2012;
- contrato de prestação de serviços nº P-8993/00-IO-PJ-1008-10, celebrado em 01/10/2010, vinculado
ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase III), no valor de R$ 1.411.377,63, sem informação
quanto aos repasses líquidos;
- contrato de prestação de serviços nº P-8983/00-IO-PJ-6009-11, celebrado em 23/08/2011, vinculado
ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase III), no valor de R$ 414.102,85, com duas notas fiscais e
repasses líquidos de R$ 425.338,62 entre 03/10/2011 a 06/12/2011;
- contrato de prestação de serviços nº P-1015/00-IO-PJ-1000-08, celebrado em 19/03/2008, vinculado
ao contrato da Engevix para a URE da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), no valor de R$
2.369.333,00, com dezoito notas fiscais e repasses líquidos de R$ 1.495.771,91 entre 30/05/2008 a
15/03/2010;
- contrato de prestação de serviços entre a Jamp e Consórcio Integradora - URC
(Engevix/Niplan/NM), de nº P1169/00-IO-PJ-0094/10, celebrado em 09/10/2010, vinculado ao
contrato Consórcio para a URC da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), no valor de R$
2.369.333,00, com nove repasses líquidos de R$ 2.453.491,56 entre 10/11/2010 a 02/02/2012;
- contrato de prestação de serviços nº P-8994/00-MO-PJ-1005/08, celebrado em 19/03/2008,
vinculado ao contrato da Engevix para a Unidade de Propeno na Refinaria Presidente Getúlio
Vargas (REPAR), no valor de R$ 3.484.206,00, com dezoito notas fiscais e repasses líquidos de
R$ 3.363.777,33 entre 10/09/2009 a 20/01/209;
- contrato de prestação de serviços nº P-8984/00-MO-PJ-1000-10, celebrado em 01/03/2010,
vinculado ao contrato da Engevix para a Unidade de Propeno na Refinaria Presidente Getúlio
Vargas (REPAR), no valor de R$ 929.304,00, com duas notas fiscais e repasses líquidos de
R$ 187.700,00 entre 25/05/2010 e 25/06/2010;
- contrato de prestação de serviços nº P-1079/00-MO-PJ-1001/09, celebrado em 01/11/2008,
vinculado ao contrato da Engevix para a carteira de diesel da Refinaria Landulpho Alves (RLAM),
no valor de R$ 6.377.504,80,00, com vinte e seis notas fiscais e repasses líquidos de R$ 5.834.199,43
entre 27/07/2009 a 21/09/2011;
- contrato de prestação de serviços nº P-1079/00-I0-PJ-0008/11, celebrado em 25/11/2008, vinculado
ao contrato da Engevix para a carteira de diesel da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), no valor de
R$ 381.879,33, com uma nota fiscal e repasse líquido de 358.393,75 em 21/10/2011.
- contrato de prestação de serviços nº P-1079/00-IO-PJ-1001/11, celebrado em 17/05/2011, vinculado
ao contrato da Engevix para a carteira de diesel da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), no valor de
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R$ 2.625.325,36, com quatro notas fiscais e repasse líquido de R$ 787.271,65 entre 21/10/2011 a
20/03/2012;
- contrato de prestação de serviços nº P-1079/00-IO-PJ-0013/12, celebrado em 23/03/2012, vinculado
ao contrato da Engevix para a carteira de diesel da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), no valor de
R$ 1.396.734,04, com seis notas fiscais e oito repasses líquidos de R$ 2.656.489,10 entre 20/04/2012 a
21/12/2012.

iii) Contratos celebrados entre a empresa Engevix Engenharia e a empresa JD
Assessoria e Consultoria (evento 3, comp107), em que consta como objeto a prestação de 'assessoria
e consultoria institucional para atuação nos mercados latino americano e africano', conforme segue:
a) contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1090/08 celebrado em 01/07/2008, com seis
notas fiscais emitidas entre 01/07/2008 a 12/01/2009;
b) contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1010/09 celebrado em 01/03/2009, com seis
notas fiscais emitidas entre 09/04/2009 a 17/08/2009;
c) contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1038/09 celebrado em 01/09/2009, com oito
notas fiscais emitidas entre 01/09/2009 a 05/04/2010;
d) contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1037/10, celebrado em 02/05/2010, com seis
notas fiscais emitidas entre 02/05/2010 a 05/10/2010; e
e) contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1000/11, celebrado em 02/11/2010, com cinco
notas fiscais emitidas entre 04/10/2010 a 01/02/2011 (em relação a este último contrato, houve
distrato em 30/03/2011).

iv) transferências bancárias no montante de R$ 900.960,00, relacionadas aos referidos
contratos da Engevix com a JD Assessoria (evento 3, comp115, p. 35-37).
Ainda, necessário referir ao fato de alguns dos réus terem devolvido expressivas
quantias que se encontravam depositadas no exterior, conforme mencionado na sentença.
Como consignado na sentença, o réu Pedro José Barusco Filho, em 05/05/2015, já
havia devolvido R$ 204.845.582,11 repatriados de contas da Suíça e depositados em conta judicial
para destinação à Petrobrás (evento 715), enquanto que o acusado Paulo Roberto Costa devolveu R$
78.188.562,90 repatriados de contas da Suíça e depositados em conta judicial (evento 715), além de
se comprometer, conforme termos do acordo em indenizações adicionais. Já Milton Pascowitcht, até
29/01/2016, havia depositado, em conta judicial, cerca de R$ 30.000.000,00 para restituição aos
cofres públicos (evento 715), enquanto Júlio Gerin de Almeida Camargo, cerca de R$ 20.000.000,00
(evento 715).
Evidentemente que ninguém em sã consciência devolveria valores tão significativos se
não fosse fruto de ilícito e, sobretudo, não estivesse convicto de que não havia alternativa diante das
evidências colhidas pelos órgãos de persecução penal.
Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, dirigente da Setal Oleo e Gas S/A (SOG),
reconheceu tanto a existência de cartel e dos ajustes para frustrar as licitações como também o
pagamento de vantagens indevidas a da Petrobrás (Evento 464).
Em conclusão, há prova documental robusta, como por exemplo os contratos
simulados entre a Engevix e Jamp, Engevix e JD Assessoria e Jamp e JD, além de extratos bancários
e contratos simulados de compra e venda de imóveis. Necessário considerar, ainda, que parte
significativa das propinas era entregue em espécie, conforme referiram alguns dos colaboradores.
3.2.2. Embora a condenação pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva
envolva diversos réus, é indispensável que seja analisada individualmente a questão em relação aos
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apelantes, vez que alguns dos réus não se insurgiram contra a condenação, mais especificamente, os
condenados que firmaram acordo de colaboração.
Assim, examinarei o ponto sobre a perspectiva das provas em relação aos recorrentes.
3.2.2.1. Gerson de Mello Almada
A autoria em relação ao réu Gerson Almada é incontroversa, pois era referido réu que,
na condição de dirigente da Engevix, participava das reuniões do Clube das Empreiteiras, procedia
às tratativas e assinava os contratos simulados.
Augusto Mendonça (Evento 464) confirmou não só a participação da Engevix no
cartel e nos ajustes das licitações como esclareceu que ela teria sido representada pelo acusado
Gerson de Mello Almada, o que, inclusive, este não nega.
Paulo Roberto Costa também confirma que tratava com Gerson quanto à propina paga
pela Engevix à Diretoria de Abastecimento da Petrobras:
'Ministério Público Federal:- Com quem o senhor, qual era o contato que o senhor tinha na Engevix?
Paulo:- Gerson Almada.
Ministério Público Federal:- Gerson Almada. Ele tinha conhecimento de tudo isso, participava
ativamente dessas decisões dos negócios das propinas?
Paulo:- Tinha conhecimento e participava.
Ministério Público Federal:- Como se dava essa interlocução?
Paulo:- Conversávamos sobre o tema, muitas vezes foi conversado e também teve conversas com o
Janene, com outras pessoas.

Milton Pascowitch afirmou que tratava do assunto referente à propina com Gerson
Almada, conforme trecho já reproduzido na sentença:
'Juiz Federal:-Com quem o senhor discutiu dentro da Engevix a respeito desses assuntos de comissão?
Milton Pascowitch:-Sempre o Gerson Almada.
(...)

Em seu interrogatório, Gerson Almada confirmou que era o responsável pelos
contratos com a Petrobras e que a Engevix efetuou pagamentos a Milton Pascowitch (evento 722).
Conforme mencionado na sentença em trecho que reproduzo e adoto como razões para decidir,
inverossímil a versão apresentada pelo acusado de que negava o destino dos repasses:
673. O álibi de Gerson de Mello Almada, quanto ao desconhecimento, não pode ser acolhido.
674. Em contratos que chegam a mais de um bilhão de reais, o percentual de remuneração de Milton
Pascowitch admitido pelo próprio Gerson de Mello Almada, de 1 a 1,5% é muito elevado. Destaque-se
que, para o contrato de Cacimbas Fase III, o montante repassado em contratos de consultoria a ele
vinculados é ainda superior, atingindo cerca de 2,25% do valor dele.
675. O montante total repassado de Engevix Engenharia ou dos Consórcios dos quais ela fazia parte
atingiram o expressivo montante de R$ 46.412.340,00 entre 25/06/2007 a 21/12/2012.
676. Só um dos contratos de consultoria, o primeiro vinculado a Cacimbas Fase III, tem sozinho o
valor de R$ 28.866.786,00.
677. Inexistentes ainda nos autos quaisquer provas materiais de que esses contratos tenham gerado
serviços técnicos relevantes por parte de Milton Pascowitch e da Jamp Engenheiros. Nada foi pelo
menos apreendido ou apresentado nesse sentido.
678. Não há serviços técnicos, nem serviços de mero lobbie prestados pela Engevix Engenharia, que
aparentam justificar o pagamento de cerca de 1,5% do valores dos contratos ou especificamente R$
46.412.340,00.
679. O montante leva à conclusão de que Milton Pascowitch fala a verdade quando afirma que Gerson
de Mello Almada tinha conhecimento de que a remuneração da Jamp Engenheiros era elevada para
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comportar os repasses aos agentes da Petrobrás e ao grupo político.
680. De forma inversa, o montante torna também implausível a alegação de Gerson de Mello Almada,
empresário experiente, de que desconhecia que serviam a repasses a agentes da Petrobrás e ao grupo
político. Inacreditavel que Gerson, em contratos desse vulto, desconhecesse o que compunha o
montante pago.
681. Por outro lado, como visto, a Engevix Engenharia, por Gerson de Mello Almada, pagou
diretamente José Dirceu de Oliveira e Silva, através de quatro contratos simulados e nos quais não
houve real prestação de serviços. O fato também infirma o álibi de Gerson de Mello Almada, pois
nesse caso sequer houve intermediação de Milton Pascowitch.
682. Além disso, o próprio depoimento de Gerson de Mello Almada acima transcrito é confuso, pois
ele declara que os serviços de Milton Pascowitch eram relevantes pelo bom relacionamento dele não
só com os agentes da Petrobrás, mas também com agentes do Partido dos Trabalhadores, inclusive
João Vaccari Neto, sem esclarecer, porém, o motivo pelo qual o relaciomento com os últimos seria
relevante para obtenção de contratos na Petrobrás, já que a contratação deveria, em princípio,
orientar-se por critérios meramente técnicos.
683. Agregue-se que Gerson de Mello Almada era o representante da Engevix Engenharia no cartel
das empreiteiras e nos ajustes fraudulentos de licitações e que, em parte, as vantagens indevidas eram
pagas aos agentes da Petrobrás em decorrência dessas práticas. Também de se agregar que Alberto
Youssef também declarou que Gerson de Mello Almada lhe teria dito acerca da existência de esquema
de pagamento de propina para o Partido dos Trabalhadores nos contratos da Petrobrás (item 389).
684. Gerson de Mello Almada deve responder, portanto, pelos cinco crimes de corrupção e pelas
condutas de lavagem consubstanciadas nos contratos simulados de prestação de serviço entre a
Engevix Engenharia e a Jamp Engenheiros (doze) e nos contratos simulados de prestação de serviços
entre a Engevix Engenharia e a JD Assessoria (quatro).

Analiso os argumentos defensivos.
a) Inicialmente, a defesa alega tanto a inexistência de provas para condenação como a
fragilidade daquelas que apoiaram o convencimento do magistrado sentenciante, o que não encontra
ressonância na robusta prova produzida nos autos, conforme amplamente demonstrado na sentença e
neste voto.
b) Segundo a defesa existe uma ampla gama de provas que demonstram que o que
houve entre a JD ASSESSORIA e a ENGEVIX - e, indiretamente, entre o APELANTE e JOSÉ
DIRCEU -, foi contratação com objeto lícito, estabelecida entre pessoas jurídicas regulares, ambas
comprovadamente desenvolvedoras de atividades econômicas legítimas, o que, também não
encontra respaldo na prova jungida aos autos, pois, como analisado, tratava-se de contratos
simulados, assinados com o único propósito de repassar as vantagens indevidas dos contratos da
Engevix com a Petrobrás.
c) Alega a defesa que o fato de não terem sido localizados documentos que
comprovem a prestação de serviços não confirma que estes não existiram. Esse, contudo, é apenas
um dos aspectos que deixam evidente tratar-se de repasse de propinas. Caso tivesse havido a real
prestação serviços não haveria a menor dificuldade de as defesas comprovarem o fato.
d) Aduz a defesa que nenhum dos supostos agentes corrompidos - nem mesmo os
colaboradores premiados - afirmou ter tratado com o APELANTE acerca de quaisquer questões
relativas a contratos firmados entre a ENGEVIX e a PETROBRAS que não fossem de natureza
eminentemente técnica, o que novamente não encontra respaldo nas provas carreadas ao processo.
Augusto Ribeiro de Mendonça Neto (Evento 464), dirigente da Setal Óleo e Gás S/A
(SOG), uma das empreiteiras envolvidas no esquema criminoso, confirmou não só a participação da
Engevix no cartel e nos ajustes das licitações, como também esclareceu que ela teria sido
representada pelo acusado Gerson de Mello Almada:
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Ministério Público Federal:- E com quais executivos da Engevix o senhor discutiu isso, esses ajustes
do cartel e os pagamentos?
Augusto:- Os pagamentos nunca foram discutidos entre as companhias, eles eram comentados, isso
era uma coisa muito corrente, mas as combinações sobre proposta de cobertura, quem iria ganhar,
quem era o representante da Engevix era o Gerson Almada.

Também Ricardo Pessoa (evento 654), acionista e Presidente da UTC Engenharia, uma
das empresas que integravam o 'Clube das Empreiteiras', relatou com detalhes o funcionamento do
cartel e dos ajustes de licitação e esclareceu que era o réu Gerson de Mello Almada quem
representava a Engevix:
Ministério Público Federal:- Quem representava a Empresa Engevix
Ricardo:- Era o Gerson Almada.
Ministério Público Federal:- Apenas ele?
Ricardo:- Só me reuni com ele.

Paulo Roberto da Costa (Evento 464), colaborador que esclareceu todo o esquema de
ajuste nas licitações, informou que tratava dos acertos de propina com o réu Gerson de Mello
Almada:
Ministério Público Federal:- Gerson Almada. Ele tinha conhecimento de tudo isso, participava
ativamente dessas decisões dos negócios das propinas?
Paulo:- Tinha conhecimento e participava.
Ministério Público Federal:- Como se dava essa interlocução?
Paulo:- Conversávamos sobre o tema, muitas vezes foi conversado e também teve conversas com o
Janene, com outras pessoas.
Ministério Público Federal:- Eram conversas que se discutia a obra, valor, tudo?
Paulo:- Isso, isso.
Ministério Público Federal:- Detalhadamente?
Paulo:- Isso.

Cumpre observar, ainda, que o réu Gerson Almada foi também condenado na ação
penal conexa 5083351-89.2014.404.7000, que teve por objeto o pagamento de propinas em
contratos da Engevix Engenharia com a Petrobrás para à Diretoria de Abastecimento (Evento 715.
Na referida ação foram condenados por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro o ora acusado
Gerson de Mello Almada, como dirigente da Engevix, e também Alberto Youssef e Paulo Roberto
Costa, sendo que Gerson também pelo crime de pertinência à organização criminosa. Somem-se a
isso os contratos simulados que tratou ou assinou com a Jamp e JD Assessoria e sem ter um quadro
de absoluta certeza em relação à sua conduta dolosa no que concerne ao oferecimento e pagamento
de propinas a dirigentes da empresa estatal e ao núcleo político comandado por José Dirceu.
Cai por terra, portanto, a assertiva de que a única pessoa relacionada à ENGEVIX com
quem teria tratado de pagamentos indevidos era MILTON PASCOWITCH, pois, não havendo outros
elementos a não ser a palavra do delator, deve ser sumariamente descartada.
O acusado Milton Pascowitch, convém lembrar, atuava como intermediador entre a
Engevix Engenharia e José Dirceu de Oliveira e Silva. Em suas declarações prestadas em juízo
esclareceu todo o esquema existente nos contratos da Petrobrás e a participação do réu Gerson. Foi
além: disse que na Engevix tratava do assunto de 'comissões' exclusivamente com o réu Gerson
Almada (evento 670):
'Juiz Federal:-Com quem o senhor discutiu dentro da Engevix a respeito desses assuntos de comissão?
Milton Pascowitch:-Sempre o Gerson Almada

e) Aduz a defesa a ausência de comprovação de elementos normativos do tipo, pois os
membros do núcleo político não eram funcionários públicos e, por conta disso, não tinham poder de
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praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
Sucede que os membros do núcleo político, dentre os quais José Dirceu e Vaccari,
eram apenas alguns dos que recebiam as 'comissões'. Como ficou devidamente esclarecido nos
autos, as propinas eram divididas em percentuais, parte ficando para a 'casa', vale dizer, para os
funcionários da Petrobrás, e parte era destinada a políticos. Outra parte ficava com os
intermediadores, no caso específico dos autos Milton Pascowitch.
A alegação, portanto, não encontra qualquer amparo no acervo probatório, no qual se
comprovou não só a promessa e oferta como também o próprio pagamento da propina à Diretoria de
Serviços da Petrobrás.
O colaborador Augusto Ribeiro de Mendonça Neto relatou que a partir do final de
2003, começo de 2004, o grupo de empreiteiras fez um acordo com os diretores da Petrobrás Paulo
Roberto Costa e Renato Duque para que as licitações fossem dirigidas, em contrapartida à promessa
de vantagens indevidas.
Como já exaustivamente tratado, os administradores das empresas integrantes do
esquema, dentre elas a Engevix, mantinham com Paulo Roberto Costa e Renato Duque e outros
funcionários da Petrobrás o compromisso previamente estabelecido de oferecer e entregar vantagens
indevidas consistentes em percentual de cada contrato celebrado, que era recebido como
contrapartida à garantia de que o ajuste entre as empreiteiras teriam efetividade.
Não procede, pois, o argumento de que em face do princípio da correlação, deveria o
apelante ser absolvido.
f) Sustenta a defesa que para a condenação do réu Gerson Almada por crimes de
corrupção ativa mostrava-se necessário apontar quais os atos de ofício teriam sido cooptados dos
funcionários públicos no contexto de cada um dos contratos firmados entre a ENGEVIX e a
PETROBRAS, porém, ao menos das imputações relativas aos contratos da REPAR e Cacimbas III,
sobre os quais o próprio magistrado conclui não haver indícios de que foram adjudicados em razão
das atividades do propalado cartel, deve o apelante ser absolvido.
O primeiro dos argumentos é reforçado pela defesa do réu Fernando Moura, que alega
não ter sido identificado o ato de ofício exigido para a tipificação do delito de corrupção.
A tese, contudo, não prospera.
Em primeiro lugar porque o fato de o magistrado de primeiro grau ter concluído pela
inexistência de indícios de cartel e ajuste nas licitações em relação a alguns contratos poderia
quando muito ter implicação nos crimes de lavagem de capitais, conforme devidamente analisado na
sentença e aqui no ponto específico. O pagamento de propina, contudo, era feito de forma
sistemática em todos os contratos firmados entre as empreiteiras participantes do 'Clube', dentre elas
a Engevix, com a Petrobrás.
Depois, porque, conforme bem constou na sentença, as propinas eram pagas aos
funcionários da Petrobrás para que não criassem embaraço ao ajuste previamente estabelecido entre
as empreiteiras, conforme bem observou o juiz sentenciante:
634. A propina foi paga principalmente para que eles não obstaculizassem o funcionamento do cartel
e os ajustes fraudulentos das licitações, comprando a sua lealdade em detrimento da Petrobrás. Uma
simbiose ilícita, às empreiteiras era possível fixar o preço que desejavam nas licitações, respeitado
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apenas o limite máximo admitido pela Petrobrás, sem real concorrência, enquanto os dirigentes da
Petrobrás eram remunerados para 'manter um bom relacionamento' com as empreiteiras.

Ou seja, a propina foi paga aos funcionários da estatal para que se omitissem e assim
não embaraçassem os acordos firmados pelas empreiteiras participantes do 'Clube'. E a omissão de
funcionário público equivale a um ato positivo, uma vez que em razão dessa qualidade tem o dever
específico ou especial de atuar em prol do bem jurídico tutelado. A respeito, observa Nucci: 'elevase a pena em um terço quando, em razão da promessa da vantagem, efetivamente o agente atrasa ou
não faz o que deveria, ou mesmo pratica o ato, infringindo dever funcional' (Nucci, Guilherme de
Souza. Código penal comentando, 9a ed., p. 1.110).
Não há dúvida, portanto, sobre o objetivo do pagamento das propinas aos agentes
públicos que, em contrapartida, praticavam ato comissivo por omissão, possibilitando que o
chamado 'clube' saqueasse os cofres da estatal sem qualquer oposição.
A par disso, trata-se de crime praticado por agente público, admitindo-se a coautoria
ou a participação e, no caso específico, há correspondência entre o crime de corrupção ativa e
passiva
O crime de corrupção ativa não depende do resultado almejado pelo agente, bastando a
oferta de vantagem indevida ao funcionário público, consumando-se com o efetivo conhecimento da
oferta ilícita por este. É um crime de mera conduta em que a oferta da vantagem indevida, por si só,
configura a ilegalidade, sendo o dolo seu elemento subjetivo.
Destaque-se que a mera solicitação de vantagem indevida, mesmo sem aceitação, leva
à consumação da corrupção passiva. O tipo penal em questão não exige, para sua configuração, a
concretização de qualquer ato de ofício pelo funcionário público. No entanto, leciona José Paulo
BALTAZAR Júnior que há duas posições na jurisprudência acerca da necessidade de definição na
denúncia de ato determinado a ser praticado pelo funcionário, em contrapartida à vantagem
indevida. Prossegue o autor:
Para a primeira, haveria a necessidade da indicação de ato determinado que seria praticado pelo
agente, por ocasião do oferecimento da denúncia, embora o caput do art. 317 do CP não contenha a
expressão ato de ofício, mencionada apenas no §1º, como causa de aumento, ao contrário do que se
dá com o art. 333. Entendeu-se, porém, que a circunstância de mencionar o tipo, que a vantagem é
solicitada em razão do exercício da função pública, a suficiente a demandar a indicação, já por
ocasião da denúncia, do ato pretendido, o que torna mais fechado o tipo (STF, AP 307, Galvão, P1.,
u., DJ 13.10.95; STF, Inq. 785, Galvão, P1, m., DJ 7.12.00, caso Zélia Cardoso de Mello; STF, AP
470, Barbosa, P1., 17.12.12, caso Mensalão; STJ, HC13894, Fernando Gonçalves, 6ª T., u., 21.2.02;
STJ, HC 13487, Fernando Gonçalves, 6ª T. u., DJ 27.5.02; TRF4, AC 20030401007503-4, Élcio, 8ª T.,
u., 10.12.03; Mirabete, 1993: 97; Thompson Flores: 99) (in Crimes Federais, 10 ed., São Paulo:
Saraiva, 2015, p. 299)

A esse respeito, o voto do Ministro do STF, Luiz Fux, na Ação Penal 470/MG, bem
esclarece o tema:
O corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em benefício de outrem. O corrupto 'vende' o
ato em resposta à vantagem indevidamente recebida. Se o ato de ofício 'vendido' foi praticado pouco
importa. O crime de corrupção consuma-se com o mero tráfico da coisa pública.
Vê-se, assim, que na corrupção passiva, o que é chamado de 'em razão da função pública' e, na
corrupção ativa, 'ato de ofício', é, em outras palavras, o (potencial) desvio da impessoalidade e da
moralidade da atuação estatal, atingindo o cerne dos valores republicanos definidos na CR/88.
O conceito de ato de ofício, portanto, ao aproximar-se da expressão função pública, deixa de
corresponder a um ato determinado e concreto, que corresponda sinalagmaticamente à vantagem
indevida conferida, para assumir uma conotação ampla, menos palpável e, não raro, indefinível.

Na mesma Ação Penal 470 pelo STF, o Ministro Relator consignou que ''o ato de
ofício' deve ser representado no sentido comum, como o representam os leigos, e não em sentido
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técnico-jurídico', concluindo assim, citando precedente daquela Corte (AP 307, Rel. Ilmar Galvão),
que 'basta, para os fins dos tipos penais dos artigos 317 e 333 do Código Penal que o 'ato
subornado caiba no âmbito dos poderes de fato inerentes ao exercício do cargo do agente' (RTJ
162, n. 1, p. 46/47)' (STF, AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 22/04/2013)
(grifei).
Depreende-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de
que, para a configuração do delito de corrupção, não se exige que o oferecimento da vantagem
indevida guarde relação com as atividades formais do agente público, bastando para tanto que esteja
relacionado com seus poderes de fato. Como bem ressaltou o órgão ministerial em parecer, 'no caso
em exame, esse poder de fato está na capacidade do parlamentares em indicar ou manter servidores
públicos em cargos de altos níveis na estrutura direta ou indireta do Poder Executivo, influenciando
ou direcionando suas decisões, conforme venham a atender seus interesses, notadamente os
financeiros'.
Assim, não há dúvida da autoria quanto ao réu, devendo ser mantida sua condenação
por cinco crimes de corrupção ativa.
3.2.2.2. Cristiano Kok
O réu Cristiano Kok foi o representante da empresa Engevix nos contratos firmados
em datas de 01/03/09 (p. 25), 01/09/09 (p. 44), 02/05/10 (p. 67) e 02/11/11 (p. 86) com a empresa
José Dirceu e Associados Ltda., também assinando-os (Evento 03- COMP107).
Não é crível que o acusado, dirigente experiente e responsável pela área administrativa
da empresa Engevix, fosse assinar vários contratos simulados, de valores significativos (R$
120.000,00 e R$ 300.000,00) com o inusitado objeto de 'assessoria jurídica, institucional para
atuação no mercado latino americano e africano', tendo como parte 'contratada' uma empresa do
corréu José Dirceu, sem estar ciente de que se tratava na realidade de repasses de propinas. No
mínimo se lhe aplica a teoria da cegueira deliberada, anteriormente referida.
O juiz a quo, aliás, deixou claro tal aspecto na sentença:
688. Parece a este Juízo improvável que ambos desconhecessem os pagamentos efetuados pela
Engevix Engenharia a Milton Pascowitch, bem como o propósito desses pagamentos. O volume de
pagamentos é muito expressivo e é pouco plausível que Gerson de Mello Almada tivesse autonomia
para realizá-los sem gerar questionamentos dos demais sócios-dirigentes.
689. Além disso, ambos tinha conhecimento do ambiente de negócios no qual a Engevix se inseria na
relação com empresas estatais e com o Governo Federal, o que é ilustrado pela afirmação de Milston
Pascowitch de que José Antunes Sobrinho foi o responsável na empresa por decidir pelo pagamento de
propinas em contratos da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (item 438).

Ademais, conforme bem referiu o Ministério Público, uma vez que era responsável
pela área financeira da empresa, o réu CRISTIANO KOK foi quem autorizou o pagamento, pela
ENGEVIX, das notas fiscais emitidas pela JAMP Engenheiros Associados e pela JD ASSESSORIA,
ainda que não tenham os serviços sido prestados.
Note-se não ser o caso de alguém inexperiente e pouco afeito a esse tipo de transação.
Ao contrário, conforme informou o corréu Gerson Almada quando interrogado (Evento 722),
tratava-se de um alto executivo da Engevix, responsável pelas áreas administrativa, jurídica e
contábil, cuja experiência vinha desde pelo menos o ano de 1997:
Juiz Federal:- Então, basicamente existem 3 sócios controladores da empresa?
Interrogado:-3 sócios controladores, em partes iguais.
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Juiz Federal:- Existe alguma ascendência de um em relação ao outro dentro da empresa?
Interrogado:-Não, são partes iguais.
Juiz Federal:- E existe alguma espécie de divisão de trabalho dentro da empresa?
Interrogado:-Existe uma divisão ligada principalmente à experiência de cada um de nós. Então eu
sempre tive como responsabilidade dentro da empresa, toda a parte industrial e de infraestrutura. O
engenheiro Antunes toda a parte de energia e o Cristiano Kok toda a parte administrativa, jurídica,
contábil.

A ampla experiência do réu Cristiano Kok foi inclusive por ele própria reconhecida
(Evento 691):
CRISTIANO KOK: Juiz Federal:- Senhor Cristiano, antes de tratar aqui mais diretamente do objeto
dessa acusação, umas perguntas de cunho um pouco mais geral. O senhor é um dos acionistas
controladores da Engevix?
Interrogado:- Através de uma holding que nós temos, chamada Jackson Empreendimentos S/A.
Juiz Federal:- Desde quando o senhor tem essa posição?
Interrogado:- Desde 1997, quando nós adquirimos a Engevix Engenharia do antigo proprietário.
Juiz Federal:- Quem são os outros acionistas controladores?
Interrogado:- Doutor José Antunes Sobrinho e doutor Gerson de Melo Almada.
Juiz Federal:- Existe alguma ascendência entre os senhores?
Interrogado:- Não senhor, cada um tem um terço das ações.

Além disso, o colaborador Milton Pascowitch esclareceu que, embora os acertos
fossem inicialmente tratados com o corréu Gerson Almada, todos os demais detalhes, como
percentuais e valores que iriam ser repassados, ficavam sob os cuidados de seu irmão José Adolfo e
o réu Cristiano Kok:
'Ministério Público Federal:- O senhor mencionou também que Cristiano Kok era responsável pela
parte financeira...
Interrogado:- Administrativa financeira.
Ministério Público Federal:- Como que era a participação dele nessa parte financeira, o senhor falou
até que conversava com o Almada e depois...
Interrogado:- É todo o relacionamento que eu sempre tive, que a JAMP sempre teve com a Engevix,
sempre teve início em acertos e decisões tomadas por mim e pelo Gerson Almada, em qualquer
assunto, com exceção desse de Belo Monte, único, o resto todos tinham o início entre uma conversa
minha com o Gerson, depois dessa conversa acertada, os percentuais de remuneração, os valores que
iriam ser repassados, as participações, essas coisas todas, na época da liquidação, esse
acompanhamento era feito pelo meu irmão José Adolfo que sentava com o Cristiano e
acompanhava os contratos, ou seja:- 'Nós temos direito a receber tanto.', eles faziam lá o
faturamento e as parcelas eram pagas. No caso do contrato da rubrica 4 mil da mesma forma, os
assuntos eram tratados com o Gerson, eu sentava com o Gerson e comunicava que eu havia acertado
com o João Vaccari X mil reais ou milhão de reais, ele passava para o Cristiano, o Cristiano
elaborava o contrato e era feito o procedimento de assinatura e o pagamento.
Ministério Público Federal:- Certo. O Cristiano, ele tinha ciência de que esses contratos não tinham
sido, ao menos não integralmente, prestados pela JAMP?
Interrogado:- Não, ele tinha ciência, mesmo porque o escopo desses contratos eram dados por alguém
da área dele, não sei se por ele, mas alguém da área dele, o jurídico respondia a ele. E ele teria que
nos pagar o valor de R$ 1 milhão, o jurídico ou ele, embaixo da gestão dele, definia que o escopo
seria estudo de viabilidade para participar de leilão das linhas de transmissão.
Ministério Público Federal:- Objetos inexistentes?
Interrogado:- Objetos inexistentes, isso'

O efetivo conhecimento acerca dos contratos simulados, realizados com o propósito de
repasse de vantagens indevidas, é corroborado também pelo corréu José Adolfo Pascowitch (Evento
670):
Ministério Público Federal:-Certo. O também denunciado aqui Cristiano Kok, ele tinha algum
relacionamento com o senhor sobre esses pagamentos?
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Interrogado:- Sobre os pagamentos não, a não ser, tem uma ocasião, que é justamente os contratos
para dar a cobertura a esses pagamentos de 10 milhões no Partido dos trabalhadores, porque saía
fora, então existia um centro de custos, existia um centro de custo que é chamado 4000, esses
contratos os senhores sabem, nós até declaramos, eles são de valores altos e foram feitos poucos
pagamentos, diferente dos outros contratos, onde houve 60 pagamentos, porque sempre foram ao
longo da obra. Esses foram contratos praticamente à vista, no máximo 02 ou 03 vezes, que eram
contratos para repor o nosso caixa, o Milton avisava:-'Já fornecemos 2 milhões.', então a gente tinha
que gerar um contrato que repusesse o nosso caixa nesse valor.
Ministério Público Federal:-E isso foi ajustado como?
Interrogado:-E isso eu então comparecia, acredito que falava ou com o Gerson ou com o Cristiano a
verdade que, e eu pegava esse contrato na diretoria, esse contrato não circulava pela corporação.
Esses contratos (inaudível) foram assinados por mim, que sempre assinei os contratos todos da JAMP
e pelo Cristiano.
Ministério Público Federal:-O senhor sabe se o Cristiano tinha conhecimento que esses contratos se
destinavam a pagar esses valores para o partido?
Interrogado:-Sim.
Ministério Público Federal:-Tinha conhecimento?
Interrogado:-Tinha conhecimento provavelmente dado pelo Gerson, tinha conhecimento (...)

O próprio réu, ainda, confirmou ter assinado parte dos instrumentos contratuais
fraudulentos celebrados entre a ENGEVIX e a JD ASSESSORIA (Evento 691):
Juiz Federal:- O que o senhor pode me esclarecer sobre esses contratos da Engevix com a JD
Assessoria? Do senhor José Dirceu.
Interrogado:- A Engevix contratou a JD Assessoria após uma viagem ao Peru, que foi feita pelos meus
sócios, José Antunes Sobrinho, o Gerson de Melo Almada, acompanhados do Milton Pascowitch, e no
Peru eles tiveram, foram apresentados pelo doutor José Dirceu a diversas autoridades que poderiam
interessar a projetos que a Engevix viesse a desenvolver naquele país; a Engevix tinha uma visão
clara que o Peru podia ser um parceiro de negócios importante para o Brasil, fazendo uma integração
energética entre os dois países e permitindo que o sistema se complementasse, havia projetos na área
de transposição dos Andes, projetos na área de infraestrutura que a empresa tinha interesse em vir a
participar. Quando fizeram a viagem com o doutor José Dirceu, me reportaram, eu não tive
conhecimento direto,que os contatos foram muito bons. E a partir daí foram firmados alguns contratos
com o doutor José Dirceu para dar prosseguimento a esse trabalho de comercialização de serviços no
Peru, foi basicamente o que...
Juiz Federal:- O senhor assinou alguns desses contratos?
Interrogado:- Assinei alguns desses contratos sim, com o conhecimento desse escopo

Reforça a conclusão que aqui se chegou a entrevista concedida pelo réu Cristiano Kok
ao Jornal Folha de São Paulo (Evento 3, COMP10), na qual ele não só admite o pagamento
milionários de propinas em contratos com a Petrobrás, como também, quando indagado se não
desconfiava que o dinheiro era destinado a políticos, respondeu que 'como a indicação de Youssef foi
política, evidentemente ele falava em nome do partido (PP)'.
Todos esses elementos probatórios possibilitam, como dito anteriormente, um juízo
seguro acerca da participação dolosa do réu Cristiano Kok nos fatos noticiados na denúncia,
devendo ser reformada a sentença para condená-lo pela prática de cinco crimes de corrupção ativa,
relativamente a cada um dos contratos em que comprovado o pagamento de propina.
3.2.2.3. José Antunes Sobrinho
O Ministério Público Federal insurge-se também contra a absolvição do réu José
Antunes pelo crime de corrupção ativa.
Sem razão, todavia.
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Com efeito, o principal argumento do Ministério Público Federal é o de que o
colaborador MILTON PASCOWITCH, em seu interrogatório, declinou que havia comentado com o
réu JOSÉ ANTUNES a respeito de solicitação de vantagens indevidas realizada por JOÃO
VACCARI, o que demonstra seu conhecimento de que havia, independentemente do ramo,
pagamentos de propina por parte da ENGEVIX.
Sucede que, como bem cuidou o juiz de primeiro grau, apenas a palavra de
colaborador não basta para lastrear um decreto condenatório. O outro aspecto referido pelo
Ministério Público diz respeito à participação do réu José Antunes na viagem com seu sócio e JOSÉ
DIRCEU ao Peru. Ocorre que nem a viagem nem o primeiro contrato firmado entre a Engevix e a
empresa de José Dirceu foram considerados ilícitos. Ao contrário, de acordo com a sentença,
somente os demais contratos, que não foram assinados pelo réu José Antunes mas por Cristiano
Kok, é que foram simulados e foram utilizados como forma de repasse de vantagens indevidas.
Note-se, ademais, que o réu José Antunes era responsável pela área de energia e
recursos hídricos da Engevix. Assim, em que pese haja probabilidade de que estivesse a par dos
pagamentos de propina pela Engevix, não existem outros elementos probatórios a respaldar uma
convicção sólida a respeito.
Em suma, não tendo ficado demonstrado o dolo no que concerne ao crime de
corrupção ativa, consistente no conhecimento e vontade de prometer ou oferecer vantagem indevida,
o caminho natural é a absolvição, tendo em vista o princípio in dubio pro reo. Neste sentido:
'Ainda que não se possa afirmar, de forma inequívoca, a inocência da agente, a dúvida razoável sobre
a prática da conduta atribuída implica em absolvição, mormente em homenagem aos princípios do in
dubio pro reo e presunção de inocência' (TRF4, 7a T., APCrim 5003306-79.2011.404.7105, D.E. de
28.05.2014, Relator Desembargador Federal Salise Monteiro Sanchotene).
'São críveis os fatos esposados na denúncia, todavia, também o são os argumentos defensivos.
Inexistindo certeza se o réu agiu com dolo na obtenção do benefício, indiscutivelmente indevido, não
se sustenta o pedido de condenação' (TRF4, 8a T., APCrim 00089-23.2010.404.7114, D.E. de
31.03.2015, Relator Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto).

Frise-se, ainda, que o princípio da presunção de não culpabilidade, expressamente
previsto no art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, é uma das principais garantias penais
atribuídas em favor do indivíduo, como forma de conferir uma maior proteção ao direito de
liberdade, a fim de que a sua restrição, quando necessária, somente seja possível após o esgotamento
de todas as oportunidades processuais.
É do Estado, no exercício do jus puniendi, o ônus de demonstrar, no decorrer do
processo, a culpabilidade do acusado pela prática da infração penal, devendo a culpabilidade ser
inequivocamente comprovada por provas produzidas dentro de um devido processo constitucional e
legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Somente após todo o desenrolar de um devido
processo constitucional e legal, restando, ao final, comprovada a culpabilidade do acusado, e, assim
mesmo, após já se ter encerrada a atividade jurisdicional pelo trânsito em julgado da decisão
condenatória, é que se afastará a sua inocência, imputando-lhe a prática criminosa de forma
definitiva.
Deve ser mantida, assim, a absolvição de José Antunes da imputação do crime de
corrupção ativa, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por falta de
prova suficiente para a condenação.
3.2.2.4. Milton Pascowitch, José Adolfo Pascowitch e Pedro José Barusco Filho
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A defesa do réu Milton Pascowitch, muito embora tenha interposto recurso (Evento
1.102 da ação originária), manifestou-se posteriormente pela desistência (evento 1.205 da ação
originária), cujo pedido foi homologado pelo juízo (evento 1.213 da ação originária).
Já a defesa do réu José Adolfo Pascowitch não interpôs apelação, situação que resultou
confirmada em despacho nessa instância (Evento 49).
Por fim, a defesa do réu Pedro José Barusco Filho também interpôs recurso de
apelação (Evento 1086 da ação originária), mas o juiz de primeiro grau, ao entendimento de que o
processo foi suspenso por força do acordo de colaboração, não o recebeu (evento 1.116 da ação
originária).
Em vista disso, não se analisará de maneira específica a autoria de cada um deles,
comprovada, de qualquer forma, pelos elementos já expostos neste voto e na sentença.
3.2.2.5. José Dirceu de Oliveira e Silva
Como destacado, o parâmetro probatório necessário à demonstração dos fatos e da
autoria é a 'prova acima de uma dúvida razoável'. Por isso, é do conjunto probatório que será
possível afirmar se determinado agente tinha conhecimento efetivo do fato ilícito e agia com ânimo
sobre determinadas práticas ilícitas, ou se estas eram cometidas à sua revelia.
É fato que, em tais casos, dificilmente haverá prova direta do pagamento de vantagens
indevidas em favor de agentes públicos ou políticos, tampouco a partidos políticos. Quando muito,
será possível ligar diretamente alguns subalternos da organização à prática de algum ilícito, os quais
acabam por cometer materialmente os delitos, sob o comando de outrem.
No caso do apelante José Dirceu, são os seguintes elementos de convicção
demonstram a prática do delito de corrupção passiva:
1) As informações prestadas pelo delator Pedro Barusco Filho (evento 670 da ação
penal originária), de que as questões dos pagamentos de propinas eram discutidas com o
representante da Engevix, o réu Milton Pascowitch.
2) Por sua vez, a confirmação por parte de Milton Pascowitch e José Adolfo
Pascowitch (evento 670 da ação penal originária) acerca da intermediação de pagamentos de
propinas pela Engevix Engenharia à Diretoria de Engenharia e Serviços e inclusive ao grupo político
do réu José Dirceu.
Com efeito, em suas declarações (evento 670), Milton Pascowitch esclareceu: a) que
seus interlocutores na Petrobrás eram Pedro José Barusco Filho e Renato de Souza Duque e na
Engevix Gerson Almada; b) que, porém, a maior parte da propina fora paga não aos agentes da
Petrobrás, mas ao grupo político comandado pelo réu José Dirceu; c) que os pagamentos ao grupo
político do réu José Dirceu eram efetuados porque era ele quem dava sustentação política à
permanência de Renato de Souza Duque na Diretoria de Engenharia e Serviços da Petrobrás; d) que
os valores foram pagos ao grupo político em valores, em aquisições, em reformas de bens ou uma
série de outras contrapartidas; e) que em 2007 conheceu o réu José Dirceu e partir daí os contatos
eram feitos ou pessoalmente com ele ou por intermédio e seu irmão Luiz Eduardo e seu assessor
Roberto Marques; f) que repassou ao réu José Dirceu a quantia de R$ 387.000,00 para aquisição do
imóvel da sede da JD Assessoria, na Av. República do Líbano, 1827, Ibirapuera, em São Paulo/SP,
por meio do escritório de advocacia Leite & Rossetti; g) que por solicitação do próprio réu José
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Dirceu, contratou e pagou à Construtora Hallembeck a quantia de 600 ou 700 mil reais para
reformar o imóvel sito na Rua O Estado de Israel, 379, 131, Saúde, em São Paulo; g) que efetuou o
repasse no montante de um milhão e trezentos ou um milhão e quatrocentos mil reais, em forma de
doação, para arquiteta Daniela Leopoldo e Silva Facchini, por serviços de reforma efetuados numa
chácara que pertencia de fato ao réu José Dirceu em Vinhedo-SP; h) que por solicitação do réu José
Dirceu, adquiriu de sua filha Camila Ramos de Oliveira e Silva, o imóvel localizado na Rua
Assungui, nº 971, Saúde, São Paulo/SP, matrícula 22.249 do 14º Registro de Imóveis de São
Paulo/SP, pela quantia de R$ 500.000,00, gravado com cláusula de inalienabilidade, e permaneceria
em nome da Jamp Engenheiros até que José Dirceu lhe indicasse a destinação apropriada.
Por seu turno, esclareceu José Adolfo Pascowitch, que auxiliava seu irmão Milton no
pagamento de propinas por meio da empresa JAMP Engenheiros Associados (evento 670 da ação
penal originária), que pagamentos de propinas foram efetuados por meio de Renato Duque e Pedro
Barusco:
Juiz Federal:-E o senhor auxiliou o seu irmão a pagamento de propina?
Interrogado:-Sim, eu fazia sempre a parte administrativa financeira.
Juiz Federal:-Era utilizada a empresa da qual o senhor é titular?
Interrogado:-Sim, a empresa que nós constituímos em conjuntamente, JAMP engenheiros associados.
Juiz Federal:-O senhor participava das negociações desses acertos de propinas?
Interrogado:-Não, das negociações não.
Juiz Federal:-Quem fazia isso?
Interrogado:-Era o Milton com o Gerson da Engevix.
Juiz Federal:-O senhor sabe me dizer quais agentes da PETROBRAS que recebiam esses valores, pelo
conhecimento que o senhor tinha à época?
Interrogado:-O Renato Duque e Pedro Barusco.
Juiz Federal:-O senhor fez pagamentos ou sua empresa fez pagamentos ou seu irmão fez pagamentos
a essas pessoas?
Interrogado:-Nós fizemos pagamentos a essas pessoas, estão documentados e fazem parte dos autos.
Juiz Federal:-Além deles, mais algum agente da PETROBRAS?
Interrogado:-Não.
Juiz Federal:-Agentes políticos, também recebiam esses pagamentos?
Interrogado:-Recebiam sim, senhor.
Juiz Federal:-O senhor sabe me dizer quem recebia pagamentos, quem recebeu pagamentos da sua
empresa, ou do senhor ou do seu irmão?
Interrogado:-Sim. O chamado grupo político DO José Dirceu, na época representado pelo Fernando
Moura, no início. Eu pessoalmente só estive em uma única vez em um evento público com o José
Dirceu, tinha mais de 30 pessoas, era um almoço, nunca conversei com ele. E o Partido dos
Trabalhadores, que eu sei, que eu também não conheço, nunca estive com o Senhor Vaccari, mas sabia
que tinham pagamentos que eram feitos.
Juiz Federal:-O senhor sabe porque o seu irmão lhe relatava ou o senhor tinha um contato mais direto
sobre isso?
Interrogado:-Não, meu irmão me relatava.
Juiz Federal:-O senhor sabe me dizer como eram feitos os repasses a esse grupo políticos do Senhor
José Dirceu?
Interrogado:-De diversas formas, inicialmente eram feitas, teve pagamentos através do contrato com a
própria empresa do José Dirceu, JD, houve pagamentos de voos de aviões feitos por aeronaves
fretadas, houve reformas em imóveis de propriedade do José Dirceu, assim como houve solicitações de
pagamentos que foram depositados em conta corrente do Fernando Moura e de seus familiares.

3) Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria (evento 3,
COMP116), firmado entre as empresas Jamp Engenheiros Associados Ltda e JD Assessoria e
Consultoria Ltda, no valor de R$ 1.500,000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), que, segundo
Milton Pascowitch e Adolfo Pascowitch, era simulado e prestava-se apenas como meio para a
transferência das vantagens indevidas ao réu José Dirceu.
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A respeito do referido contrato, esclareceu Adolfo Pascowitch tratar-se de mero
instrumento de repasse de vantagens indevidas ao réu José Dirceu:
Juiz Federal:-Eu tenho aqui no processo evento 03, COMP116, o contrato entre a JAMP e a JD, eu
peço para o senhor dar uma olhadinha.
Interrogado:-Sim. Eu me recordo desse contrato.
Juiz Federal:-O senhor pode ver a última página lá?
Interrogado:-Sim.
Juiz Federal:-É sua assinatura?
Interrogado:-É minha assinatura.
Juiz Federal:-Esse contrato, essa prestação de serviços aqui contemplada da JD para a JAMP, houve
a prestação de algum serviço?
Interrogado:-Nenhum, não houve, pura e simplesmente era repasse de valores à JD, não houve
nenhuma prestação de serviços.
Juiz Federal:-Esse contrato, quem elaborou, foi o senhor ou foi o pessoal da JD?
Interrogado:-Não, veio da JD, foi elaborado por algum advogado deles, eu só dei uma revisão nesse
contrato, pura e simples.
Milton Pascowitch também deixou assentado em suas declarações (evento 670) que o contrato em
questão serviu exclusivamente para o repasse de propinas, que se encontravam 'represadas', em favor
do grupo político comandado pelo réu José Dirceu:
Juiz Federal:-Então, esse R$ 1 milhão aqui é...
Milton Pascowitch:-Na verdade o contrato nosso é de até R$ 1,5 milhão, nós passamos R$ 1.100
milhões e depois, por solicitações deles, em um mês nós fizemos um pagamento a um escritório de
advocacia de uma fatura, que também era permitido no nosso contrato fazer pagamentos a terceiros,
que depois nós viemos a saber que se referia a compra do imóvel dele do escritório.
Juiz Federal:-Então, esses valores repassados eram de propina dos contratos da PETROBRAS com a
Engevix?
Milton Pascowitch:-Isso.
Juiz Federal:-A parte do acerto que não havia ainda sido adimplido. É isso?
Milton Pascowitch:- Isso.
Juiz Federal:- E por que foi feito aqui o contrato com a JAMP e não com a Engevix?
Milton Pascowitch:-Porque a Engevix tinha contratos também, a Engevix tinha contratos com o José
Dirceu porque, vamos entender que a Engevix como grupo empresarial, eu imagino que ela utilizasse
a imagem do José Dirceu em outras coisas, que não PETROBRAS.
Juiz Federal:-Por que não fizeram mais um contrato com a...
Milton Pascowitch:-Não, porque esses eram recursos que eu tinha comigo.
Juiz Federal:-Ah sei.
Milton Pascowitch:-Eu já tinha recebido da Engevix esses valores para o grupo político.
Juiz Federal:-Embora não tenha muita disputa sobre isso, mas no evento 03, arquivo COMP116, tem
esse contrato entre a JAMP e a JD, eu vou mostrar ao senhor que é o contrato de 15 de abril de 2011,
para o senhor dar uma olhadinha.
Milton Pascowitch:-Tem a assinatura do José Adolfo.
Juiz Federal:-Isso.
Milton Pascowitch:-Esse é o contrato que o senhor se referiu?
Juiz Federal:-Isso, é apenas um ou tiveram mais contratos entre a JAMP e a JD?
Milton Pascowitch:-Só um.
Juiz Federal:-Então, essa cláusula aqui dos serviços que seriam prestados pela JD, então isso não
teve serviço nenhum prestado?
Milton Pascowitch:-Não, não houve prestação de serviço nenhum.
Juiz Federal:-Desenvolvimento de assessoria e consultoria...
Milton Pascowitch:-Ele era utilizado para cobertura de déficit de caixa.
Juiz Federal:-E pagamento daquelas propinas anteriormente acertadas, isso?
Milton Pascowitch:-Com recursos de propinas recebidas anteriormente.'

A justificativa do réu José Dirceu de Oliveira de que a empresa Jamp teria substituído
a Engevix na relação contratual, além de pouco plausível, por não ser usual, não foi confirmada nem
mesmo pelo réu Gerson de Mello Almada, Diretor da Engevix, que quando interrogado esclareceu
ter tomado conhecimento dele pela imprensa (evento 722):
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=415… 65/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

'Juiz Federal:- Por favor, só mais uma questão aqui, tem um contrato entre a Jamp e a JD Assessoria,
que é a empresa do senhor José Dirceu. O senhor tem conhecimento a respeito desse contrato?
Gerson Almada:-Não tenho conhecimento.
Juiz Federal:- A Engevix em alguma oportunidade efetuou pagamentos de serviços prestados pelo
senhor José Dirceu através da Jamp?
Gerson Almada:-Não.
Juiz Federal:- Não?
Gerson Almada:-Não.
Juiz Federal:- O senhor Milton lhe informou alguma vez a existência desse contrato?
Gerson Almada:-Não, não informou.
Juiz Federal:- O senhor não tem conhecimento nenhum sobre esse contrato?
Gerson Almada:-Só pela imprensa.'

4) 13 (treze) notas fiscais, emitidas em relação ao contrato referido no item anterior
(Evento 3, COMP116).
5) Transferências bancárias da Jamp Engenheiros para a JD Assessoria de R$
1.006.235,00 (evento 3, comp99), também relacionadas ao contrato referido no item 2.
6) Repasse da quantia de R$ 387.000,00 ao réu José Dirceu para aquisição do imóvel
da sede da JD Assessoria, na Av. República do Líbano, 1827, Ibirapuera, em São Paulo/SP, por meio
do escritório de advocacia Leite & Rossetti. O registro da transferência no montante de R$
387.000,00 da conta da Jamp Engenheiros em favor da Leite e Rossetti Advogados encontra-se
demonstrado no Evento 3 do processo 5005276-02.2015.4.04.7000.
7) Missiva encaminhada pela empresa JD Assessoria à Jamp Engenheiros Associados
Ltda., datada de 19/12/2011, na qual é feita a solicitação de pagamento antecipado da quantia de R$
387.000,00. Referido documento está assinado pelo corréu Luiz Eduardo.
8) Declaração de Doação n° 29021371, emitida em 10/12/2013, na qual consta como
beneficiária do montante de R$ 1.300,000,00 a pessoa de Daniela Leopoldo e Silva Facchini e como
doador José Adolfo Pascowitch.
9) As declarações da arquiteta Daniela Leopoldo e Silva Facchini, confirmando ter
sido contratada por Milton Pascowitch para realizar a reforma do imóvel de Vinhedo pelo montante
de R$ 1.814.546,00, tendo recebido R$ 1.300.000,00 em depósitos bancários e o restante em
dinheiro (evento 747), ciente de que o bem pertencia ao réu José Dirceu:
Ministério Público Federal:- A senhora pode narrar como foi feita a negociação, como foram feitos os
pagamentos?
Depoente:-O Milton me chamou, em maio de 2013, a gente visitou a casa. Ele me perguntou se eu
poderia fazer a reforma de uma casa em Vinhedo, a gente foi até o imóvel, era um imóvel bem
danificado, era uma casa abandonada, era praticamente um esqueleto, tinha pouca coisa que pudesse
ser aproveitado. Já existia um projeto dessa reforma, a gente fez algumas adequações e aí a gente foi,
foi até novembro de 2013, a gente executou essa obra que foi praticamente reconstruir essa casa e
deixar ela toda equipada.
Ministério Público Federal:- O valor dessa obra, o valor que foi pago pra senhora, a senhora se
recorda quanto que foi?
Depoente:-O valor total da obra foi de 1.814.546,00 reais.
Ministério Público Federal:- Como esse valor foi repassado pra senhora?
Depoente:-Olha, tenho aqui no mês a mês, no mês de junho o Milton pagou 250 mil, em julho
265.367,00 reais, em agosto 258.900,00 reais, setembro 421.802,00, outubro...
Ministério Público Federal:- Mas esses valores foram transferidos pelo Milton pra senhora, é isso?
Depoente:-Isso. Era feito pela Jamp, eram feitos depósitos na minha conta. Em algumas situações ele
me entregou em dinheiro, cash.
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Ministério Público Federal:- A senhora teve conhecimento pra quem que era destinado esse imóvel, se
era para o senhor José Dirceu?
Depoente:-Na verdade o imóvel era de uma empresa chamada TGS, tanto que o Milton me passou os
dados todos da TGS pra que fossem emitidas notas em nome da TGS e que seria locado para o senhor
José Dirceu, essa foi a informação que eu recebi na época.
Ministério Público Federal:- Tá certo. Que seria utilizado pelo senhor José Dirceu? Já nessa época
foi informado isso pra senhora, é isso?
Depoente:-Sim, sim, ia ser usado pelo José Dirceu, tanto que a casa é vizinha à casa atual do José
Dirceu.

10) As declarações do colaborador Julio Gerin de Almeida Camargo (evento 687), que
confirmou o pagamento de vantagens indevidas em contratos da Petrobrás, inclusive para o réu José
Dirceu, que as recebia por intermédio de terceiros e a pedido de Renato Duque e Milton Pascowitch:
'Juiz Federal:- O senhor nessa sua atividade, o senhor chegou a pagar valores ao Senhor José
Dirceu?
Júlio Camargo:- Bom, eu paguei ao Senhor José Dirceu por solicitação do Doutor Renato Duque.
Juiz Federal:- O senhor pode me descrever essas circunstâncias, como que foi, em qual contrato?
Júlio Camargo:- Pois não.
Juiz Federal:- Aí para esse caso sim eu queria um relato detalhado.
Júlio Camargo:- Pois não. Na verdade, Excelência, não se refere a um contrato específico, eu recebi
uma solicitação do Doutor Renato Duque, nós tínhamos uma espécie de conta corrente sobre valores
referentes a esses contratos e, dentro desses percentuais que narrei ao senhor, eram valores a serem
pagos à área de serviço. Então, havia uma conta corrente e a cada pagamento feito isso vinha a débito
dessa conta. Em um determinado momento o Doutor Duque me chamou e disse:- 'Júlio, da nossa
conta corrente existente, eu quero que você destine R$ 4 milhões ao Ministro José Dirceu.', eu falei:
'Muito bem, como que vou fazer?', 'Você vai ser procurado por alguém da estrutura do ex-ministro e
você se entenda com ele, faça o cronograma que seja possível de atender, porém você destine R$ 4
milhões ao Doutor José Dirceu.'.
Juiz Federal:- Essa solicitação foi feita diretamente ao senhor pelo Senhor Renato Duque?
Júlio Camargo:- Diretamente a mim pelo Doutor Renato.
Juiz Federal:- Presencial, pelo telefone?
Júlio Camargo:- Presencial.
Juiz Federal:- E isso foi aonde?
Júlio Camargo:- No escritório da PETROBRAS.
Juiz Federal:- E o senhor se lembra aproximadamente quando foi isso?
Júlio Camargo:- Aproximadamente em 2008.
Juiz Federal:- 2008?
Júlio Camargo:- 2008.
(...)
Júlio Camargo:- Depois disso me procurou o Senhor Milton Pacowitch e disse:- 'Olha, Júlio, você
recebeu o recado do Duque?', 'Recebi o recado.', 'Bom, então vamos fazer um cronograma e, dentro
desse cronograma, eu venho apanhar algumas vezes, outras vezes virá o Roberto Marques ou outra
pessoa que a gente avise que virá buscar em nosso nome.', se não me engano, Excelência, salvo
alguma falha de memória foram só os dois que receberam esses valores, a maioria deles o próprio
Milton.
Juiz Federal:- Como o senhor repassou esses valores?
Júlio Camargo:- Sempre em cash.
Juiz Federal:- E eles iam buscar?
Júlio Camargo:- Iam buscar no meu escritório em São Paulo.

11) Pagamento de aproximadamente R$ 388.366,00 no período de 14/08/2009 a
06/05/2010 à empresa Halembeck Engenharia por Milton Pascowicht, para reforma de imóvel de
propriedade de Luiz Eduardo, irmão do réu José Dirceu, por solicitação deste. Segundo Milton
Pascowitch, tratava-se na verdade de repasse de vantagem indevida entregue em dinheiro para a
empresa Hallembeck (evento 3, arquivo comp35).
12) Contratos celebrados entre a empresa Engevix Engenharia e a empresa JD
Assessoria e Consultoria (evento 3, comp107), em que consta como objeto a prestação de 'assessoria
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e consultoria institucional para atuação nos mercados latino americano e africano', conforme segue:
a) contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1090/08 celebrado em 01/07/2008, com seis
notas fiscais emitidas entre 01/07/2008 a 12/01/2009;
b) contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1010/09 celebrado em 01/03/2009, com seis
notas fiscais emitidas entre 09/04/2009 a 17/08/2009;
c) contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1038/09 celebrado em 01/09/2009, com oito
notas fiscais emitidas entre 01/09/2009 a 05/04/2010;
d) contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1037/10, celebrado em 02/05/2010, com seis
notas fiscais emitidas entre 02/05/2010 a 05/10/2010; e
e) contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1000/11, celebrado em 02/11/2010, com cinco
notas fiscais emitidas entre 04/10/2010 a 01/02/2011 (em relação a este último contrato, houve
distrato em 30/03/2011).

13) Transferências bancárias no montante de R$ 900.960,00, relacionadas aos
referidos contratos da Engevix com a JD Assessoria (evento 3, comp115, p. 35-37).
Segundo o colaborador Milton Pascowitch, apenas o primeiro contrato não é simulado,
uma vez que o réu José Dirceu fora efetivamente contratado pela Engevix Engenharia para obter
negócios para a empreiteira no Peru, inclusive com a realização de viagem aquele país. Contudo, os
demais contratos, de acordo com o referido colaborador, prestaram-se exclusivamente para repasses
de valores ao réu José Dirceu pela Engevix Engenharia, sem que houvesse qualquer tipo de
prestação de serviço.
O réu José Antunes Sobrinho, responsável pela área internacional da empresa Engevix
Engenharia, reconheceu que somente o primeiro contrato tinha lastro, vale dizer uma efetiva
prestação de serviço do réu José Dirceu no Peru para a Engevix, mas que com relação aos demais
'não houve nenhum desenvolvimento de negócio' (Evento 691):
José Antunes:- Doutor, o primeiro contrato dele com a Engevix, nesse primeiro caso, foi em torno de
cento e poucos mil reais, com o qual eu achei que era razoável, ele podia desenvolver os negócios por
lá.
Juiz Federal:- Mas depois prosseguiram os serviços do senhor José Dirceu para a Engevix, depois
dessa viagem?
José Antunes:- Teve um só contato, meritíssimo, que foi o seguinte, em algum momento do ano
seguinte eu recebi a pedido do Gerson uma missão cubana que tinha interesse em instalar usinas
eólicas em Cuba, e nós estávamos instalando aqui, até pela Engevix, então nós aceitamos a missão,
mas não deu mais nada, os cubanos não tinham condições, o assunto não prosperou.
Juiz Federal:- Mas qual a relação do senhor José Dirceu com esse...
José Antunes:- Não, porque esse contato da visita dos cubanos conosco veio pela, por ele.
Juiz Federal:- Mas por esse contato foi paga alguma comissão para ele?
José Antunes:- Não, não, não foi, dali para a frente, do primeiro contrato, eu pessoalmente não tomei
mais conhecimento de nada, quer dizer, não tenho, não tive nenhuma relação mais com ele, ficou
basicamente na visita ao Peru, depois um outro contato de interesse da visita dos cubanos aqui, não
teve mais nada.
Juiz Federal:- Essa visita ao Peru que o senhor acompanhou, isso acabou resultando em algum
contrato para a Engevix no Peru ou algum negócio novo, ou acréscimo de negócio?
José Antunes:- Não, não resultou em nada.
Juiz Federal:- Consta aqui na denúncia são 5 contratos da Engevix com a JD Assessoria, o primeiro
consta aqui em 01/07/2008 - 120 mil reais, depois 01/03/2009 mais 120 mil reais, 01/09/2009 - 300 mil
reais, 02/05/2010 - 300 mil reais e 02/09/2010 mais 300 mil reais. O senhor sabe, o senhor mencionou
esse primeiro contrato, o senhor sabe me dizer o que foram esses outros quatro?
José Antunes:- Não. Não tive nenhuma relação com os demais contratos, meritíssimo.
Juiz Federal:- Ele estava relacionado de alguma maneira, pelo que o senhor tem conhecimento,
àquele primeiro contrato ou o desenvolvimento de algum negócio no Peru em decorrência daquele
primeiro contrato?
José Antunes:- Não.'
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=415… 68/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

Tendo em conta que a defesa não logrou produzir qualquer elemento probatório
convincente acerca da efetiva prestação de serviços por parte do réu José Dirceu em relação aos
aludidos contratos, precisas são as conclusões do juiz sentenciante no sentido de que, salvo o
primeiro, os valores em questão visavam a mero repasses de valores, sem causa lícita, da Engevix
para a José Dirceu de Oliveira e Silva:
548. Agregue-se que as duas testemunhas residentes no Peru, que foram arroladas pela Defesa de José
Dirceu de Oliveira e Silva para provar a prestação de serviços dele à Engevix naquele país, não
confirmaram, em seus depoimentos prestados em cooperação jurídica internacional, terem sido
contatados por ele em nome da Engevix ou para tratar assuntos do interesse da Engevix.
549. Com efeito, Jorge Alfonso de Castillo Galvez, que foi Primeiro Ministro do Peru entre 2006 a
2008, declarou ter tido reuniões com José Dirceu de Oliveira e Silva somente quando este era Ministro
de Estado da Casa Civil, negando qualquer reunião posterior com ele, ou que José Dirceu de Oliveira
e Silva teria tratado com ele de assuntos de interesse de empresas brasileiras (evento 823, arquivo
ofic2). Declarou ainda desconhecer a Engevix Engenharia.
550. No mesmo sentido foram as declarações do ex-Presidente do Peru, Alan Gabriel Ludwig Garcia
Pérez, negando ter tratado com José Dirceu de Oliveira e Silva qualquer assunto de interesse de
empresas brasileiras e afirmando ainda desconhecer a Engevix Engenharia (evento 822, ofic3).
551. Não foi localizado, nas buscas e apreensões realizadas, nos endereços das empresas e dos ora
acusados, qualquer documento que identifique qualquer serviço prestado em decorrência desse
contrato, como por exemplo, relatórios escritos, prestações de contas da JD Assessoria para a Engevix
Engenharia ou mesmo comunicados escritos entre as empresas com referência ao conteúdo dos
serviços.
552. A Defesa de José Dirceu de Oliveira e Silva alegou que foram apresentados documentos
comprobatórios dos serviços prestados pela JD Assessoria à Envevix Engenharia no evento 61,
arquivos pap-inqpol2 a ap-inqupol4, processo 5053845-68.2014.4.04.7000. Examinando, porém, os
documentos, tratam-se apenas dos contratos e notas fiscais já mencionados. O único elemento
adicional consiste em pagamento pela Engevix de estadia de hotel para José Dirceu de Oliveira e
Silva entre os dias 28/05/2008 a 31/05/2008 em Lima, no Peru, mas o documento é consistente com a
versão, apresentada por Milton Pascowitch, de que o primeiro contrato de fato envolveu alguma
prestação de serviço, enquanto os demais seriam simulados.
553. Embora seja possível que serviços de assessoria ou consultoria seja prestados sem registros em
escrito, é usual pelo menos alguma espécie de prestação de contas ou alguma comunicação ou
anotação escrita, em papel ou por meio eletrônico, a respeito dos serviços prestados.
554. No caso presente, chama a atenção a duração da relação contratual, sem que a Engevix tivesse
obtido qualquer contrato no Peru como pretendia. O primeiro contrato é de 01/07/2008, seguido de
quatro novos em 01/03/2009, 01/09/2009, 02/05/2010 e 02/11/2010. Embora seja crível que o primeiro
contrato visava realmente a obtenção de alguma prestação de serviço de José Dirceu de Almeida
Soares para obtenção de contratos para a Engevix Engenharia no Peru, não se justifica o
prolongamento da relação contratual por mais quatro contratos e por mais de dois anos sem que a
Engevix tivesse no período obtido contrato ou obra alguma naquele país.
555. Além disso, é incrível que, em uma relação contratual envolvendo um contrato e quatro
renovações e dois anos de duração, a única coisa que os envolvidos logrem descrever em concreto e
objetivamente para este Juízo quanto à prestação de serviço seja uma única viagem ao Peru realizada
por José Dirceu de Oliveira e Silva no interesse da Engevix Engenharia no início da relação
contratual.
556. Considerando cumulativamente a ausência de prova da prestação de qualquer serviço, salvo em
relação ao primeiro contrato, e os próprios depoimentos de Milton Pascowitch e de José Antunes
Sobrinho, além dos das testemunhas arroladas pela própria Defesa no Peru, de se concluir que os
repasses decorrentes dos contratos em questão, salvo do primeiro, visavam mero repasses de valores,
sem causa lícita, da Engevix para a José Dirceu de Oliveira e Silva.

Como se vê, não se trata apenas de prova testemunhal, especialmente de
colaboradores, mas de um robusto conjunto probatório amparado tanto em prova documental quanto
testemunhal, em relação ao qual o réu José Dirceu e sua defesa não apresentaram justificativa
plausível.
A defesa do réu José Dirceu alega a atipicidade da conduta ante a impossibilidade de
se atribuir o crime a particular, pois no período inferido na denúncia nem sequer exercia atividade de
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funcionário público.
Sem razão, porém. Nos termos do art. 29 do Código Penal, todo aquele que concorre
para o crime incide nas penas a ele cominadas. Ademais, o art. 30 do Código Penal dispõe que não
se comunicam as condições e as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do
crime.
No caso da corrupção passiva (art. 317 do CP) a função pública é elementar, razão pela
qual se comunica ao denominado extraneus. Assim, tendo ficado cabalmente demonstrado que os
réus José Dirceu e Luiz Eduardo se beneficiaram das propinas que eram solicitadas e recebidas por
Renato Duque e outros agentes, respondem na qualidade de partícipe. A propósito:
HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM
CORRUPÇÃO PASSIVA. COMUNICABILIDADE DACIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. LEI
9.099 /95. CONSIDERAÇÃO DA'RECURSO ORDINÁRIO DE 'HAB CAUSADE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSOIMPROVIDO. I. É possível a participação de
particular no delito de corrupção passiva, em face da comunicabilidade das condições de caráter
pessoal, elementares do crime. (STJ, RHC 7717-SP, DJ de 19/10/98)'.

Dessa forma, comprovadas plenamente a materialidade e a autoria por parte de José
Dirceu, deve ser mantida sua condenação por quatro delitos de corrupção passiva.
3.2.2.6. João Vaccari Neto
As conclusões acerca do envolvimento dos réus que integravam o núcleo político de
José Dirceu, dentre os quais João Vaccari, foram assim sintetizadas na sentença:
571. Relativamente ao grupo político dirigido por José Dirceu de Oliveira e Silva, as declarações dos
acusados colaboradores podem, como já adiantado, ser assim sintetizadas:
- Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef afirmam que tinham conhecimento de que parte das propinas
dirigidas à Diretoria de Engenharia e Serviços era destinada ao Partido dos Trabalhadores, que João
Vaccari Neto era o representante do partido na arrecadação dos valores, e que havia o comentário
geral na Petrobrás de que Renato de Souza Duque teria sido nomeado ao cargo de Diretor por
influência de José Dirceu de Oliveira e Silva;
- Pedro José Barusco Filho confirmou que recebeu propinas e que parte dela era destinada ao Partido
dos Trabalhadores, sendo João Vaccari Neto o responsável pela arrecadação, afirmou que participou
de reuniões com Miton Pascowitch, identificado como o intermediador de propinas pela Engevix
Engenharia, e também de reuniões com Renato de Souza Duque, João Vaccari Neto e José Dirceu de
Oliveira e Silva, inclusive em conjunto, mas também afirmou não ter conhecimento específico da
identidade dos agentes políticos no âmbito do Partido dos Trabalhadores que recebiam propinas;
- Júlio Gerin de Almeida Camargo confirmou que intermediou o pagamento de propinas à Diretoria
de Engenharia e Serviços e inclusive ao grupo político de José Dirceu de Oliveira e Silva, o que teria
feito a pedido de Renato de Souza Duque;
- Milton Pascowitch e José Adolfo Pascowitch confirmaram que intermediaram o pagamento de
propinas pela Engevix Engenharia à Diretoria de Engenharia e Serviços e inclusive ao grupo político
de José Dirceu de Oliveira e Silva, narrando detalhes acerca dos repasses.

Efetivamente, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, ouvido na presente ação penal
como testemunha (evento 464), esclareceu que as propinas eram pagas por meio de doações oficiais
ao Partido dos Trabalhadores, que depois eram descontadas, e cujas tratativas eram feitas com o
acusado João Vaccari:
Ministério Público Federal:- O senhor poderia nos relatar sobre a questão da divisão dessas propinas
dentro da área de serviços, quanto ia para quem, quanto ia para o componente político, para os
próprios funcionários?
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Augusto Mendonça:- Eu fiquei sabendo recentemente aí pelas declarações do Pedro Barusco, mas na
época eu não tinha a menor ideia.
Ministério Público Federal:- Na época se tinha conhecimento que havia uma parte do valor que era
destinado para a área política?
Augusto Mendonça:- Quando eu negociei não tinha, não tinha conhecimento, mas, posteriormente, o
Renato Duque me pediu para que uma parte fosse paga ao partido dos trabalhadores.
Ministério Público Federal:- Isso aconteceu quando, aproximadamente, ele ainda era diretor?
Augusto Mendonça:- Sim, ele era diretor, não me lembro exatamente o ano, mas eu entreguei a
declaração de todas as contribuições, foram naquela época, talvez 2009, 2010, talvez seja 2009.
Ministério Público Federal:- Ele pediu que o senhor contribuísse de que forma?
Augusto Mendonça:- Contribuição oficial.
Ministério Público Federal:- Doações oficiais?
Augusto Mendonça:- Doações oficiais.
Ministério Público Federal:- Mas ele assinalou que isso seria deduzido do percentual de propinas a
receber?
Augusto Mendonça:- Sim.
Ministério Público Federal:- Sim?
Augusto Mendonça:- Seria deduzido do que eu havia combinado de pagar.
Ministério Público Federal:- E com quem o senhor tratou essas doações especificamente?
Augusto Mendonça:- Com o João Vaccari.
Ministério Público Federal:- O diretor Renato Duque pediu para o senhor conversar com ele?
Augusto Mendonça:- Sim, me pediu para procurá-lo na sede do PT. Sabia também que o Paulo
Roberto Costa era de alguma forma suportado pelo PP, na época eu fui procurado pelo José Janene,
que era do PP.
Ministério Público Federal:- Houve pedido do Paulo Roberto Costa de fazer também esse tipo de
doação ou outro tipo de contribuição mais direta a integrantes do partido?
Augusto Mendonça:- Não, inclusive com o próprio Paulo Roberto nunca negociei, nunca conversei
com ele sobre esse assunto especificamente.
Ministério Público Federal:- Com o João Vaccari, quando o senhor foi procurá-lo ele já esperava a
sua visita, já tinha conversado com o Duque sobre o assunto, como foi?
Augusto Mendonça:- Eu não sei, eu o procurei lá na sede do PT dizendo que eu queria fazer uma
contribuição e como eu deveria fazer, e aí ele me orientou, eu disse para ele que faria uma
contribuição de algumas parcelas e negociei lá um parcelamento, propus lá um parcelamento e fomos
fazendo.

A corroborar o repasse de valores ao Partido dos Trabalhadores por intermédio do réu
João Vaccari estão as declarações do colaborador Alberto Youssef, que confirmou ter lhe repassado
a quantia de mais de quatrocentos mil reais em espécie e por vez:
Ministério Público Federal:- Esse pagamento que foi efetuado para a Toshiba era vinculado à
Petrobras?
Alberto Youssef:- Sim, foi uma obra da Toshiba no Comperj que também houve pagamento tanto para
o partido progressista, quanto para o PT, esses dois pagamentos quem fez fui eu.
Ministério Público Federal:- O João Vaccari, nesse caso ele recebeu não em nome próprio, mas do
partido?
Alberto Youssef:- Sim.
Ministério Público Federal:- Recursos em espécie?
Alberto Youssef:- Recursos em espécie.
Ministério Público Federal:- O senhor lembra a quantidade?
Alberto Youssef:- Eu acho que foram 400 e poucos mil, por vez.

Milton Pascowitch (Evento 670) confirmou o repasse de valores ao réu João Vaccari
Neto:
Juiz Federal:-O Senhor João Vaccari Neto, o senhor conheceu?
Milton Pascowitch:-Conheci.
Juiz Federal:-O senhor também chegou a repassar valores para ele?
Milton Pascowitch:-Cheguei a passar valores.
Juiz Federal:-Desses contratos da Engevix?
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Milton Pascowitch:-Não, eu conheci o João Vaccari por apresentação de Renato Duque, no final do
ano de 2009, eu acho que ou ele já era ou já tinha sido indicado, mas não tinha assumido ainda a
secretaria de finanças do partido dos trabalhadores e essa época coincidiu com assinatura do contrato
dos cascos replicantes da Engevix na PETROBRAS, que era um contrato que atingiu o valor de 3
bilhões, eram 348 vezes 8, 3 bilhões de dólares. E já nesta época, existe uma diferenciação muito
grande, o grupo político não é mais representado pelo José Dirceu, apesar de poder indiretamente ter
participação, mas não é de meu conhecimento, e passou a ser representado pelo João Vaccari. A
liquidação das comissões do contrato dos cascos, ela se deu exclusivamente com o João Vaccari.'
(...)
Juiz Federal:-Como esses valores foram repassados?
Milton Pascowitch:-Esses valores seriam repassados conforme disponibilidade ou mais ou menos o
faturamento do contrato dos cascos, isso foi feito de uma forma através de contribuições políticas da
Engevix no montante de R$ 4 milhões e pela disponibilidade que eu recebia dos contratos da Hope e
da Personal, que me era conveniente fazer a entrega ao João Vaccari, já que ele necessitava de
recursos livres em dinheiro, pagamento em dinheiro, e eu fazia essa transferência para ele dos
recursos que eu recebia, que não era de minha propriedade, mas que seria uma parte do Duque, uma
parte do Fernando, uma parte do José Dirceu e entregava ao João Vaccari. E depois me ressarcia em
contratos específicos junto ao grupo Engevix.'

Milton Pascowitch, inclusive, informou ter repassado valores a José Dirceu de Oliveira
e Silva por solicitação de João Vaccari Neto:
Juiz Federal:- Essa parte política que o senhor tratou, que o senhor mencionou que passou a tratar
com o João Vaccari, alguma vez parte desses valores foram direcionados ao Senhor José Dirceu?
Milton Pascowitch:- Recursos que eu tenha passado para o João Vaccari e ele ter repassado ao José
Dirceu não, mas que existia alguma, vamos chamar assim, alguma relação entre uma coisa e outra
existia.
Juiz Federal:- Por que o senhor diz isso?
Milton Pascowitch:- Ah porque no caso da Sete, no caso da Sete que foi no qual eu só me comprometi
a pagar a área política, na divisão que foi feita eu não pagaria nada nem casa 1, nem casa 2, na Sete
tem casa 2, existia a destinação de recursos, quando fossem pagos, uma parte desses recursos eram
destinados a José Dirceu.
Juiz Federal:- A pedido...
Milton Pascowitch:- A pedido do, eu chamo assim, do PT, do João Vaccari.
Juiz Federal:- O João Vaccari fez essa solicitação ao senhor?
Milton Pascowitch:- João Vaccari não fez a solicitação, ele fez uma indicação. A solicitação dele era
de 0,5%.
Juiz Federal:- De parte desse 0,5% então destinado ao Senhor José Dirceu?
Milton Pascowitch:- Uma parte destinada ao José Dirceu.
Juiz Federal:- E o senhor chegou a fazer esses repasses?
Milton Pascowitch:- Não, nós não fizemos nenhuma liquidação no contrato dos cascos para ninguém
porque houve esse, já era início da Operação Lava Jato e no caso de pagamento político nós iríamos
depois fazer um acerto, que nunca fizemos. O contrato também não se desenvolveu.

Também o réu Pedro Barusco (Evento 670) afirmou que além de ter participado de
reuniões conjuntas entre Renato de Souza Duque, João Vaccari Neto, Milton Pascowitch e José
Dirceu de Oliveira e Silva, o responsável por gerenciar a parte da vantagem indevida com o Partido
dos Trabalhadores era o réu João Vaccari:
Juiz Federal:-O senhor mencionou que o Partido dos Trabalhadores também recebia um percentual
desses valores, é isso?
Pedro Barusco:-Assim, essa era a combinação e normalmente, eu não sei exatamente em que momento
que isso começou, quem era responsável por gerenciar essa parte do partido era o Senhor João
Vaccari. Por exemplo, no caso da Engevix, o Senhor João Vaccari conversava com o Milton, no caso,
por exemplo, da Keppel Fels ele conversava com o operador representante da Keppel Fels.
Juiz Federal:-Na época que o Senhor Milton tinha contato direto com o Senhor João Vaccari?
Pedro Barusco:-Ah isso tinha, tinha porque já vi o Doutor João Vaccari junto com o Milton, também
participei, participei assim de reuniões. Mas uma coisa muito importante é o seguinte, Meritíssimo,
por exemplo, eu discutia, vamos dizer, eu gerenciava essa parte da casa, eu discutia com o Senhor
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Milton somente a parte da casa e reservadamente, não discutia na frente de outras pessoas. Assim
como o Senhor Milton e o Senhor Vaccari gerenciavam o recebimento dessa parte do partido, eles
também não discutiam na minha frente, na frente de outras pessoas, discutiam reservadamente, cada
um cuidava de um nicho e não fazia a reunião conjunta, então eu sei que o dinheiro estava reservado,
tinha essa combinação. Agora, como ele era recebido, de que forma era recebido, se era recebido isso
eu não sei, isso é uma questão que era resolvida entre o operador e quem era responsável por
gerenciar aquela parte.
Juiz Federal:-Mas não sei se eu entendi bem, o senhor chegou a presenciar alguma reunião entre o
Senhor Milton e o Senhor João Vaccari?
Pedro Barusco:-Teve reuniões juntos, mas a gente junto não ficava discutindo esse tipo de coisa, se
discutia problemas, discutia novos projetos, se falava de assuntos gerais.
Juiz Federal:-Mas com o Senhor João Vaccari junto?
Pedro Barusco:-Sim, mas quando se falava de propina, eu só discutia a minha parte com o Senhor
Milton reservadamente, eventualmente com o Diretor Duque, porque o Diretor Duque também era
Casa, era o que gerenciava. Agora, eu nunca discuti, por exemplo, com o Senhor Milton a parte do
partido, a parte do PR ou a parte de outras pessoas. Nunca.
Juiz Federal:-Mas essas reuniões que o senhor participou com o Senhor João Vaccari, com o Senhor
Milton Pascowitch, o senhor se recorda se foi mais de uma ou uma?
Pedro Barusco:-Foi mais de uma, normalmente na casa do Senhor Milton no Rio de Janeiro,
normalmente jantar, a gente tomava um vinho, batia papo, atualizava as informações. Mas negócio de
propinas não eram discutidas nesses momentos.
Juiz Federal:-Mas nem de passagem?
Pedro Barusco:-Não, se tivesse que discutir, por exemplo, se o Senhor João Vaccari tivesse que
discutir alguma coisa com o Senhor Milton, ia em uma outra sala, em um outro local e discutia
reservadamente, não se discutia na frente de todo mundo assim.

Ricardo Ribeiro Pessoa (evento 468), aliás, esclareceu que o réu João Vaccari Neto
teria exercido a função de gerenciador das propinas do Partido dos Trabalhadores antes mesmo dele
ter assumido a função de Secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores, sendo que as vezes
em que foram repassadas em espécie foi a pedido dele (Vaccari):
'Ministério Público Federal:- O senhor mencionou também, no seu termo de colaboração, que o
senhor João Vaccari captava recursos para o partido antes mesmo de ser nomeado tesoureiro, a partir
de 2007.
Ricardo Pessoa:- Sim, senhor.
Ministério Público Federal:- Procede isso?
Ricardo Pessoa:- Procede.
Ministério Público Federal:- Mas ele captava esses recursos de forma...
Ricardo Pessoa:- Como se fosse tesoureiro.
Ministério Público Federal:- Mediante doações oficiais?
Ricardo Pessoa:- Eu nem imaginava se ele era tesoureiro ou não, ele estava lá.
Ministério Público Federal:- E esses valores que eram repassados para ele, para o partido, era de
qual maneira, o senhor mencionou que tinham doações oficiais e também uma parte...
Ricardo Pessoa:- A grande maioria, cerca de, a grande, esmagadora maioria dos recursos entregues a
Vaccari eram feitos através de contribuições para o Partido dos Trabalhadores, na época que
inclusive não tinha campanha eleitoral, todas eram feitas assim, pouquíssimas vezes foi dado recursos
em espécie a ele.
Ministério Público Federal:- E essas vezes em que foi repassado em espécie foi por qual motivo, quem
pediu...
Ricardo Pessoa:- Porque ele pediu.
Ministério Público Federal:- João Vaccari?
Ricardo Pessoa:- Ele pediu. Para nós era muito mais difícil.
Ministério Público Federal:- Havia reuniões periódicas entre o senhor e o João Vaccari para acertar
esses pagamentos?
Ricardo Pessoa:- Eu tive, eu tinha, por ano, talvez umas 04 ou 05, no máximo 06 reuniões por ano
com ele.

Como referido na sentença, Ricardo Ribeiro Pessoa revelou, inclusive, ter efetuado o
pagamento de cerca de R$ 840.000,00 a José Dirceu de Oliveira e Silva quando este já se
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encontrava preso, obtendo, posteriormente, autorização do réu João Vaccari Neto para 'descontar' da
'conta-corrente' que mantinha com o Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (evento 468):
Ministério Público Federal:- E sobre os aditivos aí, esse processo, o contrato original o senhor disse
ter iniciado no começo de 2012 não é?
Ricardo Pessoa:- Eles foram 12 parcelas, depois o Luiz Eduardo foi lá e me pediu um aditivo de mais
12 parcelas que deu R$ 906 mil, que eu aceitei. E logo depois, na verdade, aí metade dele ainda existia
a prospecção, e depois ele me fez outro pedido, que eu, por mera liberalidade minha, assinei mais uma
prestação de serviços, eu fiz mais um aditivo de R$ 840 mil.
Ministério Público Federal:- Nesse segundo aditivo o senhor José Dirceu já se encontrava preso?
Ricardo Pessoa:- Já, mas foi um pedido do Luiz Eduardo que eu resolvi atender.
Ministério Público Federal:- Ele pediu em que sentido, ele pediu...?
Ricardo Pessoa:- Ele pediu porque ele disse que estava precisando, estava com dificuldade financeira
e ele queria minha ajuda e eu resolvi dar.
Ministério Público Federal:- Ele não se comprometeu a prestar serviços em decorrência do contrato?
Ricardo Pessoa:- Não, senhor.
Ministério Público Federal:- Era só uma forma para transferir o dinheiro?
Ricardo Pessoa:- É uma forma de ajudá-lo, que foi como ele disse.
Ministério Público Federal:- E ele pediu ajuda em favor do Dirceu mesmo ou própria?
Ricardo Pessoa:- Dos dois. Ou da empresa, não sei, mas era para ajudar.
Ministério Público Federal:- E o senhor falou que então esse é o segundo aditivo?
Ricardo Pessoa:- É.
Ministério Público Federal:- E o primeiro aditivo o senhor falou que foi metade...
Ricardo Pessoa:- Eu acho que no primeiro aditivo, foram 12 parcelas com início em 11/02/2013, eu
acho que durante esse período é que houve a prisão do Ministro José Dirceu.
Ministério Público Federal:- E daí o senhor também revelou ter conversado sobre esse assunto com o
João Vaccari.
Ricardo Pessoa:- Esse segundo aditivo, por ser um pouco mais, já não tinha mais, já havia dificuldade
com relação ao pagamento, eu resolvi de modo próprio pedir a Vaccari para descontar, e Vaccari, falei
com ele, ele ficou de pensar e depois aceitou descontar metade do total, R$ 1.600.000,00, se eu não me
engano.
Juiz Federal:- Descontar do que, o senhor poderia esclarecer?
Ricardo Pessoa:- Dos compromissos que eu tinha com ele, compromissos de obra da Petrobras. Da
conta corrente que eu tinha com o Vaccari, que era simplesmente Petrobras.
Ministério Público Federal:- O senhor mencionou que o Vaccari já não manifestou surpresa quando o
senhor foi buscar ele.
Ricardo Pessoa:- Não, ele disse que toparia, que estava sabendo, que soube ou coisa parecida, mas
demonstrou conhecimento e aceitou descontar. Mas isso eu jamais falei com o Luiz Eduardo.
Ministério Público Federal:- O senhor mencionou que os dois aditivos totalizavam entorno de R$
1.700 milhões e foi abatido cerca de R$ 1,690 milhões.
Ricardo Pessoa:- Exatamente, mas se você somar com o outro, o total de contratos, eu descontei
metade, o contrato original, aditivo 01 e aditivo 02, mais ou menos isso.
Ministério Público Federal:- E o senhor falou que descontou inclusive de uma obra específica?
Ricardo Pessoa:- Da conta-corrente de Vaccari eu descontei do COMPERJ, da TUC, dos valores que
eu estava pagando referente ao TUC, utilidades do COMPERJ.
Ministério Público Federal:- Da parte do partido ou parte da casa?
Ricardo Pessoa:- Da casa, Vaccari é sempre partido.'

Em vista desse quadro probatório, correta a conclusão da sentença:
714. Tem-se, portanto, que, segundo depoimento de vários dos colaboradores, ouvidos como acusados
ou como testemunhas, João Vaccari Neto era o representante do Partido dos Trabalhadores nos
acertos de propinas.
715. Teria assumido essa função antes de mesmo de ter sido nomeado oficialmente Secretário de
Finanças do Partido dos Trabalhadores.
716. Com alguma imprecisão, a partir de determinado momento, talvez em 2009 como afirma Milton
Pascowitch, passou a ter o controle inclusive sobre a parte das propinas devidas ao Partido dos
Trabalhadores em decorrência dos contratos da Engevix com a Petrobrás.
717. Considerando que o grupo político de José Dirceu de Oliveira e Silva recebeu esses valores até
2013, os repasses a ele, pelo menos havidos entre 2009 a 2013, tinham que contar com o assentimento
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de João Vaccari Neto. Como esse repasses referem-se indistintamente aos acertos de propina havidos
nos cinco contratos da Engevix pela Petrobrás, deve responder pelos cinco crimes de corrupção
passiva, já que também responsável pelo direcionamento de parte da propina para o grupo político de
José Dirceu de Oliveira e Silva.
718. Não há prova, porém, de que ele teria participado dos estragemas de ocultação e dissimulação
desses repasses, devendo ser absolvido da imputação por crime de lavagem.

As provas revelam haver dolo direto do agente ao auxiliar na operação de toda esta
engrenagem criminosa que se estabeleceu para enriquecer agentes públicos ou para dar suporte
financeiro aos partidos políticos.
E, ainda que assim não fosse, e exclusivamente ad argumentandum tantum, viável a
aplicação do dolo eventual, na forma de cegueira deliberada, porque os fatos, como ocorreram,
quando e os montantes aplicados, ensejariam suspeita ao mais desavisado dos indivíduos. Com
maior razão, a experiente dirigente de partido político.
Não é demais repetir que o conjunto de indícios permite que se conclua acerca da
responsabilidade criminal do réu. Não se exige prova cabal da participação do apelante nos crimes a
ele imputados, sendo bastante, para a condenação, a existência de prova acima de dúvida razoável.
Vale lembrar que nos crimes de corrupção não há recibo; tampouco as organizações
criminosas possuem estatuto assentado no órgão de registro do comércio. Como já apurado, é fato
que as transferências de recursos feitas por empresas duvidosas - utilizadas precipuamente para se
ocupar da reintegração (último ciclo da lavagem de dinheiro) dos valores obtidos com a corrupção aportaram nos cofres de agremiações políticas, tendo em consideração os percentuais previamente
ajustados entre partidos políticos, agentes públicos e as empreiteiras do chamado 'Clube', conforme
a origem dentre as diversas diretorias da Petrobrás.
Ora, tal contexto geral dos crimes investigados norteia a análise da prova, sob pena de
se permitir que o exame isolado produza conclusão diversa. Como reiteradamente venho afirmando,
não se pode ter em mente uma imagem estática, como se uma fotografia fosse, mas um conjunto de
fotogramas que, juntamente, formam um filme já conhecido de todos pelo conjunto de fatos
reafirmado, na pior das hipóteses, por um forte conjunto de indícios. Isso, a bem da verdade, não
desmerece o arcabouço probatório.
É bem verdade que parte dos indícios surgem do depoimento de colaboradores,
certamente interessados nos benefícios obtidos nos acordos firmados com o Ministério Público
Federal e homologados pela autoridade judicial competente. Todavia, nada autoriza que se
desacredite completamente as afirmações feitas a respeito dos fatos em interrogatório judicial,
submetido, portanto, ao crivo do contraditório. Além disso, eventual constatação de inverdade nos
depoimentos somente viria em prejuízo dos colaboradores, já que abriria a possibilidade de
invalidação do acordo e, por consequência, dos benefícios concedidos. Tanto isso é verdade que no
caso dos autos a palavra dos colaboradores, especialmente Milton Pascowitch, restou corroborada
por inúmeras provas materiais.
É certo que a regra do § 16, do artigo 4º, da Lei 12850/2013, prevê reservas quanto a
utilização da palavra de um colaborador para firmar o decreto condenatório, in verbis:
§ 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de
agente colaborador.

Isto se exige porque as palavras do colaborador devem ser colhidas com redobradas
reservas, inclusive em comparação com os depoimentos de testemunhas.
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Todavia, havendo diversos colaboradores asseverando fatos no mesmo sentido,
entendo que a regra acima transcrita deixa de ser imperativa, haja vista a corroboração de um
depoimento por outro.
Sobre o tema da corroboração, destaca Frederico Valdez Pereira, para quem:
'Não há uma restrição quanto à natureza dos dados confirmativos, podendo se constituir em outras
declarações e documentos, ou mesmo, em dados objetivos ou fatos confirmados que sirvam para
conferir confiabilidade à narrativa do declarante. Tais elemento externos não necessitam fornecer a
prova do thema probandum, mas apenas, confirmar a credibilidade das declarações realizadas pelo
colaborador. E, acaso esteja-se diante de narrativa complexa, envolvendo a imputação de vários fatos,
de um conjunto de copartícipes, ou vice-versa, poderá suceder que somente parte das revelações esteja
corroborada por elementos de confirmação externos, sem que se possa daí concluir pela corroboração
de todo o conjunto das revelações, e tampouco desconsiderá-las por inteiro.
Duas conclusões lógicas importantes podem ser extraídas das ideias acima expostas: suportes lógicos
derivados da inferência indiciária são admissíveis como elementos de corroboração e desses dados
deve-se exigir que confirmem a veracidade da delação processual e não, obrigatoriamente, a dos fatos
imputados ao acusado. O mesmo se diga em relação a documentos ou testemunhas que venham a
corroborar as informações do denunciante; o que se deve exigir é que esses elementos de prova digam
respeito ao que foi relato na delação processual, não importando, para esse efeito, que não se refiram
ao fato criminoso em si.'(in Delação Premiada - Legitimidade e Procedimento. Curitiba: Juruá, 2016,
3ª ed., p. 207)

Pouco adiante, reconhecendo a complexidade do tema, discorre Valdez sobre a
possibilidade de mutual corroboration, consistente na colaboração posterior servir como elemento
de corroboração de delação anterior. E, esclarece o autor:
Em tese poderia ser admitido, desde que as colaborações tenham vindo a conhecimento dos órgãos de
acusação de modo independente e em procedimentos separados, em circunstâncias tais em que se
excluíssem os riscos de acordos falsos ou de recíprocas inferências entre os colaboradores. Mas, como
regra geral, dever-se-ia exigir que ao menos uma dessas declarações esteja corroborada por dados
externos distintos aos arrependidos, o que pareceu ser a intenção do legislador italiano ao exigir que
a valoração da delação deva ocorrer com outros elementos que lhe atestem a veracidade, entendendose outros como distintos.
A exigência de corroboração externa para se conferir crédito à cooperação pós-delitiva traz, ao
menos, duas conseqüências muito importantes para a preservação dos direitos do acusado e que,
portanto, merecem especial destaque. A primeira é que o magistrado deve apresentar
fundamentadamente o seu convencimento em torno da credibilidade da declaração do arrependido
processual; e, por segundo, essa justificativa não pode estar limitada somente a aspectos internos da
colaboração, deve estar acompanhada de menção a elementos objetivos exteriores à delação.' (op. cit.,
p. 210).

É exatamente o caso dos autos, onde a mutual corroboration está cercada de elementos
que lhe dão credibilidade interna e externa. Primeiro porque se trata de pelo menos seis declarações
de colaboração. Estas declarações decorreram de acordos firmados por diferentes réus em diferentes
oportunidades e em processos penais distintos. Rememorando de maneira sucinta:
a) Augusto Mendonça afirmou que, a pedido de Renato Duque, tratou a respeito de
repasse de valores com o réu João Vaccari, o que posteriormente 'seria deduzido do que eu havia
combinado de pagar'.
b) Ricardo Ribeiro Pessoa declarou que parte da propina acertada com a Diretoria de
Engenharia e Serviços era destinada ao Partido dos Trabalhadores, tendo tratado tais questões com o
acusado João Vaccari Neto ('eu nunca fiz nada a não ser com o Vaccari').
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c) Paulo Roberto Costa também confirmou a participação da Engevix e o recebimento
por ele de propinas da referida empresa, o pagamento de propinas também à Diretoria de Serviços e
de Engenharia, e a destinação de parte dos valores ao Partido dos Trabalhadores, com a participação
específica de João Vaccari Neto (ele era a pessoa que tinha um percentual dentro da área de
serviços de arrecadação de recursos ilícitos).
d) Alberto Youssef disse ter sido lhe informado pelo próprio Gerson Almada que João
Vaccari Neto era o responsável pelo recolhimento das propinas devidas ao Partido dos
Trabalhadores;
e) Pedro Barusco esclareceu que a intermediação dos pagamentos das propinas era
feita por Milton Pascowitch, sendo que parte da propina dirigida à Diretoria de Serviço e Engenharia
era destinada ao Partido dos Trabalhadores, cuja arrecadação ficava a cargo do réu João Vaccari
Neto. Referiu, ainda, reuniões realizadas na casa de Milton Pascowitch com a presença de Vaccari,
ocasiões em que ambos, reservadamente, 'iam falar em outra sala'.
f) Milton Pascowitch, por sua vez, revelou: i) que no período de 2009 a 2011 repassou
ao réu João Vacari Neto a quantia de 14 milhões, quatro milhões como doação oficial ao Partido dos
Trabalhadores, que eram posteriormente 'abatidas' do montante da propina, e dez milhões em
espécie e de forma parcelada, em valores que giravam entre 600 mil a 800 mil reais; ii) que tais
valores eram entregues em malas, muitas vezes no próprio Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores; iii) que chegou a repassar valores de propinas a José Dirceu por 'indicação' de João
Vaccari.
g) O próprio réu Gerson Almada chegou a declarar que os 'serviços' de Milton
Pascowitch eram relevantes para o bom relacionamento dele não só com os agentes da Petrobrás,
mas também com agentes do Partido dos Trabalhadores, inclusive João Vaccari;
h) Importante, ademais, não perder de vista que os valores de propinas negociados em
vários contratos eram entregues em espécie e foram misturados durante os estratagemas de
ocultação e dissimulação, inviabilizando, por vezes, a discriminação da origem e natureza dos
valores repassados em cada transação, conforme observado pelo juiz sentenciante. Não fosse o
suficiente, no âmbito da Operação Lava-Jato há provas externas consistentes na concretização das
doações eleitorais em favor do Partido dos Trabalhadores, de forma sistemática e parcelada,
concretizadas por empresas meramente de fachada.
Há, portanto, um forte conjunto de indícios, todos eles convergindo para a
responsabilidade criminal de JOÃO VACCARI NETO. É dizer, reprisando a lição de Knijnik, que os
diversos indícios que envolvem o fato probando devem ser analisados em duas etapas, primeiro em
relação a cada indício; depois o conjunto deles. Assim, sendo cada indício certo e preciso, pode-se
obter a concordância a partir do conjunto (op. cit., p. 51), sendo que um único indício, mesmo que
certo e grave, pode acarretar na exclusão de um juízo de certeza quanto aquilo que se pretende
provar.
No mesmo caminho, Patrícia Silva Pereira diz que 'esta imposição de que os indícios
se conjuguem entre si, 'de maneira a produzir um todo coerente e natural' é aplicável não apenas a
cada um dos factos indiciários mas, também, às inferências deles resultantes. É elementar que se os
factos base convergem num mesmo sentido não poderão permitir conclusões diversas, ou em
melhores termos, não se poderá chegar ao conhecimento de factos presumidos incompatíveis entre
si. À semelhança do que sucede no caso italiano, a concordância entre os indícios vale como
critério valorativo (in Prova Indiciária no âmbito do Processo Penal, Coimbra: Editora Almedina,
2017, p. 139).
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=415… 77/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

Difícil imaginar que as conversas reservadas entre VACCARI e PASCOWITCH
tratassem de outra coisa senão dos repasses das propinas dos contratos da Petrobrás. Frise-se, ainda,
que afora pagamentos específicos na forma de doação oficial a campanhas eleitorais, há relato de
pagamento em espécie, o que, convenhamos, não se afeiçoa à rigidez e necessária transparência do
sistema eleitoral. É razoável supor que doações de campanha ocorressem de forma oficial e por
transferências bancárias, e não nas sombras por intermédio de terceiros.
Enfim, há provas suficientes do funcionamento do esquema de corrupção sistêmica
que assolou a Petrobrás, reveladas pelo forte conjunto de indícios, todos eles apontando para a
mesma direção. E isso ultrapassa as alegações de que os colaboradores apenas ouviram dizer e que
não tinham vínculo direto com o ora apelante. De qualquer sorte, não há óbice à utilização da
chamada 'prova por ouvir dizer', desde que em consonância com o restante do caderno probatório.
Como explica Ana Lara Camargo de Castro, as provas não possuem valor tarifado, ou
seja, não têm peso preestabelecido e o sistema de apreciação é, como se sabe, o de livre
convencimento motivado do juiz (persuasão racional). Não há hierarquia entre as provas, sendo
admitidos, desde que lícitos, quaisquer meios, ainda que não expressamente previstos na legislação
processual penal. Diz mais: nesse sistema de liberdade probatória, a prova testemunhal é admitida
sempre que a pessoa souber algo que interesse à decisão da causa e as razões da sua ciência
permitam a avaliação de sua credibilidade (Hearsey tropicalizado - a dita prova por ouvir dizer.
Revista da Escola da Magistratura do TRF da 4ª Região. n. 6 (abr. 2017). Porto Alegre: Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, p. 243). Por óbvio que não se pode cometer o equívoco de
importação do instituto existente no direito norte-americano, sem a observação das necessárias
salvaguardas.
Com efeito, compete ao magistrado fazer a necessária ponderação sobre a afirmação,
buscando extrair-lhe a credibilidade necessária para que possa ser utilizada como prova no processo
penal.
Contudo, como regra, a declaração da testemunha - no caso específico, do colaborador
- pode ser usada para fundamentar um juízo condenatório se dela se puder retirar boa dose de
credibilidade. Essa é a essência, a propósito, do art. 203 do Código de Processo Penal, pelo qual
deve a testemunha relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as
circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.
Em conclusão, traçando apenas um paralelo com o hearsey estadunidense, ressaltando
os perigos da importação não criteriosa do instituto, Ana Lara Camargo de Castro diz: ao fim, se nos
Estados Unidos a regra pode ser flexibilizada por noções de justiça, relevância e confiabilidade, no
Brasil a lei determina que poderá ser testemunha toda pessoa cujo depoimento interesse à decisão
da causa e cuja credibilidade se extraia das circunstâncias ou das razões de sua ciência (op. cit., p.
256).
Em via oposta, inexistem contra-indícios suficientes e aptos para desmerecer o restante
da prova. Com explica Patrícia Silva Pereira, a inexistência de contra-indícios é, igualmente,
indicada como um dos requisitos da prova indiciária. 'A inferência é afastada se a regra de
experiência não pode ser aplicada em face de outros factos. Se existem indícios que afastem a
aplicação de tal regra, o facto presumido não terá qualquer valor probatório (Op. cit., pp.
147/148).
Há doações à agremiação partidária, e não se pode olvidar justamente a utilização do
financiamento de campanhas por pessoas jurídicas como método para dar aparência de legalidade
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aos valores oriundos da corrupção. Muitas dessas 'doações oficiais', a propósito, descompassadas do
período eleitoral, no que poderia chamar de 'doação poupança' ou 'doação gordura'.
Para além das declarações uníssonas de todos os colaboradores, há prova de que
JOÃO VACCARI NETO não só tinha ciência do esquema de corrupção como dele participava
ativamente na condição de interlocutor do Partido dos Trabalhadores.
É incontestável que MILTON PASCOVITCH, juntamente com seu irmão JOSÉ
ADOLFO PASCOVITCH, valeu-se de estruturas empresariais, notadamente da empresa JAMP, para
a prática de delitos junto à Diretoria de Serviços da Petrobras. JOSÉ ADOLFO PASCOVITCH
figura, dentre outras, nas seguintes empresas: Jamp Engenheiros Associados Ltda, Jamp
Empreendimentos e Participações e Clapas Empreendimentos e Participações (evento 83, LAUDO4,
IPL nº 5005151-34.2015.4.04.7000/PR).
Há, ainda, prova de utilização da Hope Recursos Humanos e Personal Service para
realização de depósitos em favor da empresa do corréu JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, a
JD Consultoria. Além disso, conforme declarado por MILTON PASCOVITCH em juízo, a Hope e a
Personal eram utilizadas também para repasses em dinheiro de valores intermediados por JOÃO
VACCARI NETO.
A afirmação de MILTON PASCOVITH, embora colaborador, não pode ser
desmerecida. A denúncia foi guarnecida com farta prova de relacionamento entre ele e JOÃO
VACCARI NETO. Na documentação acostada à inicial acusatória (evento 3, COMP117) há
indicação do nome de JOÃO VACCARI na agenda eletrônica de MILTON, com referência ao
terminal do Partido dos Trabalhadores (11.32431313) e a celulares utilizados por VACCARI (dentre
eles o terminal 11.993259751). Reproduzo a seguir os registros:
Nome: João Vaccari
Telefone - iPhone: 0411155897500
Telefone - Work Phone 2: 02111992991683
Telefone - Trabalho: 0411132431313
Telefone - Celular: 04111993259751
Nome: João Vaccari
Telefone - Celular: 0211176181208
Telefone - Celular: 02111976181208
Telefone - :
ID do usuário - WhatsApp: zzAvailab@s.whatsapp.net
Nome: João Vaccari
Criado em 11/11/2013
Telefone - Trabalho: (041 11) 3243-1313
Telefone - Work Phone 2: 02111992991683
Telefone - Celular: (041 11) 99325-9751
Telefone - iPhone: (041 11) 5589-7500
Nome: João Vaccari
Criado em 11/11/2013
Telefone - Celular: (021 11) 7618-1208
Telefone - Celular: 02111976181208
Nome: João Vaccari
Telefone -: +5511993259751

O Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 384 (COMP18; item 2.2; p. 9 e
seguintes) aponta para centenas de contatos realizados por chamadas de voz e por mensagens entre
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ambos, a grande maioria pelo celular pessoal de VACCARI, algumas outras diretamente na sede do
PT. O quadro completo de ligações foi acostado pelo Ministério Público, sendo desnecessário
transcrever a integralidade das tabelas. Porém, é pertinente indicar o resumo das ligações de
MILTON PASCOVICH para JOÃO VACCARI NETO:
(a) Linha (11)92991683 - Foram encontrados 6 registros de chamadas; telefônicas;
(b) Linha (11)32431313, instalada na Sede Nacional do Partido dos Trabalhadores, na
Rua Silveira Martins, 132, bairro da Sé, São Paulo, SP - foram encontrados 33 registros de ligações
realizadas;
(c) Linha (11)93259751 - Foram encontrados 245 registros de chamadas telefônicas e
214 registros de envio de mensagens SMS;
(d) Linha (11)76181208 - foram encontradas 2 registros de chamadas telefônicas.
Há que se mencionar, ainda com relação ao documento acostado no evento 3, a
coincidência existente entre os diversos contatos realizados entre MILTON e VACCARI e,
posteriormente (no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte), entre MILTON e RAUL ANDRES
ORTUZAR RAMIRES (Hope recursos Humanos) e entre MILTON e ARTHUR EDMUNDO
ALVES COSTA (Personal Service).
MILTON PASCOVITCH, no Termo de Declaração nº 25, relatou 'QUE no ano de
2013 houve uma reunião na residência do declarante entre JOSE DIRCEU, RENATO DUQUE, que
já havia deixado a PETROBRAS, ROBERTO MARQUES (BOB) e JOÃO VACCARI onde se discutia
a necessidade de que alguém intercedesse junto ao Diretor JOSE EDUARDO DUTRA para que
fossem licitados novos contratos de terceirização de mão de obra'. Prova de corroboração da
referida reunião seria quase impossível; porém tal encontro vem no contexto em que narrado na
inicial e das demais provas carreadas aos autos.
Refira-se, ainda, que no IPL nº 5003917-17.2015.4.04.7000/PR o Auto de Apreensão
de Documentos nº 1.525/15 traz material amealhado na busca e apreensão que tinha por alvo LUIZ
EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA. O despacho de indiciamento com relatório parcial (evento
86; REL_FINAL_IPL1) traz a seguinte descrição de anotação (p. 10):
01 (um) manuscrito feito à lápis contendo as inscrições:
14/04/11 - RIO - ANT / DRIL - EAS
- repasse dos recursos - como vamos proceder - recurso fora;
- ver posição do FERRAZ - pres. nova empresa;
- INTEROIL - único que fornece pacote completo - reposição e manutenção garantida;
- ENOV - GALVÃO - ALUSA;
- GERSON ALMADA - compra aço da China - 200.000 t - importou 60.000 t;
- ver JD - VACA

A anotação 'ver JD - VACA' é expressa referência a JOSÉ DIRCEU e JOÃO
VACCARI, deixando claro o relacionamento entre ambos, não só pessoal, mas também com relação
a contratos envolvendo a ENGEVIX de GERSON ALMADA.
Por fim, há corroboração das atividades ilícitas desenvolvidas por JOÃO VACCARI
NETO no depoimento feito perante a autoridade policial por Cássia Gomes. O depoimento consta do
IPL nº 505151-34.2015.4.04.7000/PR. Confira-se (evento 39 - AP-INQPOL1):
... QUE é coordenadora do setor de arrecadação da CUT (Central Única dos Trabalhadores) há dois
anos, mas já havia trabalhado anteriormente na CUT; QUE antes do seu emprego atual, foi pra
Brasília 2008 com seu falecido marido, que assumiu o cargo de Secretário no Ministério do
Planejamento; QUE em Brasília, a declarante trabalhou como consultora no Conselho Nacional de
Saúde, por menos de um ano, e posteriormente, no Ministério da Saúde, como técnica no
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Departamento de Gestão no Trabalho, por uns dois anos; QUE também trabalhou no Sindicato das
Agências Reguladoras, como assessora, por uns dois anos; QUE é sócia da empresa GOMES &
GOMES PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONSULTORIA LTDS. ME, desde a fundação há
aproximadamente dois anos; QUE afirma que, quando voltou de Brasília/DF, após o falecimento de
seu marido, ficou por um tempo desempregada; QUE foi então que montou essa empresa, em
sociedade com seu irmão, ROBERTO ELEUTÉRIO GOMES, com a finalidade de atuar na área de
eventos; QUE seu irmão apenas participou do contrato social, mas jamais atuou na empresa; QUE
afirma que não chegou a movimentar a empresa, sendo que jamais realizou qualquer evento; QUE
não conhece MILTON PASCOWITCH; QUE manteve contato com JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH por
ocasião da organização da empresa GOMES & GOMES PROMOÇÃO DE EVENTOS E
CONSULTORIA LTDA. ME; QUE foi JOÃO VACCARI NETO que lhe apresentou JOSÉ ADOLFO
PASCOWITCH; QUE afirma que o marido da declarante e também a declarante eram conhecidos de
JOÃO VACCARI NETO, que foi o chefe da declarante na CUT, da primeira vez em que trabalhou lá,
há aproximadamente vinte e cinco anos; QUE foi JOÃO VACCARI NETO quem sugeriu à declarante
que montasse a empresa GOMES & GOMES PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA.
ME, com a promessa de que iria ajudar nos negócios; QUE JOÃO VACCARI NETO, por amizade a
seu falecido marido e após a sua morte, sugeriu a constituição da empresa no ramo de eventos, que
era uma área em que a declarante tinha experiência, pois atuou na CUT nesta área, QUE JOÃO
VACCARI NETO indicou, então, JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH, que tinha, salvo engano, um
escritório de arquitetura no bairro Pinheiros, São Paulo/SP, denominado JAMP ENGENHARIA; QUE
a declarante efetivamente abriu uma conta junto ao Banco Itaú, agência 1553-1, conta 04775-2; QUE
JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH depositou R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês na conta da
empresa GOMES & GOMES PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA. ME, durante
alguns meses; QUE essa seria a ajuda que JOÃO VACCARI NETO iria fazer, ou seja, iria depositar
R$ 30.000,00 por mês na conta da declarante, que apenas precisava emitir uma nota fiscal eletrônica
por mês; QUE a empresa da declarante não precisaria prestar quaisquer serviços, pois, segundo
JOÃO VACCARI NETO, isso seria uma doação de sua vontade; QUE JOÃO VACCARI NETO disse
que precisa das notas fiscais apenas para justificar as doações à empresa; QUE foram depositadas
duas ou três parcelas de R$ 30.000,00 nesta conta, cujas cópias dos extratos foram apreendidas nesta
data em sua residência; QUE a declarante continuou emitindo notas ficais, pois não conferiu a conta,
mesmo após cessar o depósito das parcelas de R$ 30.000,00; QUE afirma que esse dinheiro não foi
utilizado pela declarante, exceto para pagar os impostos da própria empresa; QUE não sabe dizer
qual era o acordo que JOÃO VACCARI NETO havia firmado com JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH,
mas era este que fazia os depósitos, por intermédio de sua empresa chamada JAMP ENGENHARIA;
QUE afirma que não foi firmado um contrato formal entre a empresa da declarante, GOMES &
GOMES PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA. ME e a empresa de JOSÉ ADOLFO
PASCOWITCH, JAMP ENGENHARIA; QUE apenas eram feitos os depósitos, na forma acima
descrita;...

Cássia não foi denunciada no presente processo a respeito dos presentes fatos e não se
tem notícia de que outra ação penal tenha por finalidade apurá-los. Diga-se apenas que a referida
documentação consta de inquérito policial que instruiu a ação penal e foi disponibilizado às partes.
'A denúncia tem por base os inquéritos 5049557-14.2013.404.7000 e 500515134.2015.404.7000 e processos conexos, especialmente o processo de busca e apreensão 503185924.2015.4.04.7000' (decisão de recebimento da denúncia).
Muito embora o seu depoimento não tenha sido repetido em juízo, o inquérito traz as
respectivas notas fiscais emitidas pela empresa de Cássia Gomes, Gomes e Gomes Promoção de
Eventos e Consultoria Ltda., tendo como tomador de serviços a empresa JAMP ENGENHEIROS
ASSOCIADOS LTDA (evento 39 - AP-INQPOL2), a maioria delas justamente no valor de R$ 30
mil, como afirmado por Cássia Gomes, prova documental submetida ao contraditório e, portanto,
válida.
Segundo consta, as notas foram emitidas sem qualquer contraprestação ou sem o
correspondente depósito bancário, que somente ocorreram nos primeiros meses da constituição da
empresa. No verso de uma das notas, consta manuscrito os dados de contato de JOSÉ ADOLFO
PASCOVITCH.
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Assim, há boa prova de envolvimento com MILTON e JOSÉ ADOLFO
PASCOVITCH, figuras centrais e operadores das propinas nos contratos que resultaram no
pagamento ao corréu JOSÉ DIRCEU DE OLVIEIRA E SILVA. Ainda que se pudesse dizer que
estamos diante de provas indiretas - o que se admite a título de argumentação - não são elas isoladas.
A pluralidade de elementos já indica a suficiência da eficácia probatória do conjunto.
A par disso, os contra-indícios são por demais etéreos e incapazes de fragilizar as
conclusões a que chegou o magistrado de origem com base no somatório de proeminentes indícios e
na boa prova material, devendo, portanto, ser improvido o recurso de JOÃO VACCARI NETO.
Em síntese, há um incontestável resultado material decorrente da conduta dos
investigados, compatível com o quadro de corrupção sistêmica já identificado ao longo das diversas
fases da 'Operação Lava-Jato'.
Associado a isso, há afirmação unânime dos colaboradores no sentido de que JOÃO
VACCARI NETO não era só um simples interlocutor do Partido dos Trabalhadores, mas um dos
seus principais representantes e arrecadador das propinas, o que é corroborado pelos elementos
acostados aos inquéritos policiais.
Trata-se, portanto, da linha tênue pela qual tudo se encaixa e cuja percepção está a
cargo do espírito humano, conforme lição de Malatesta (A lógica das provas em matéria criminal,
Bookseller, p. 171):
'Se o homem só pudesse conhecer pela própria percepão direta, bem probre seria o campo dos seus
conhecimentos: pobre no mundo da ideias, pobre no dos fatos... A grande quantidade de
acontecimentos está fora da esfera das nossas observações diretas e são, por isso, bem pouco os fatos
que podemos conhecer por visão direta'.

E prossegue:
'Entre uma coisa e outra existem fios secretos e invisíveis aos olhos do corpo, mas visíveis aos olhos
do esprírito; fios tênues que são o meio providencial, pelo qual o espírito chega à conquista do
desconhecido; fios tênues que percorrendo o espírito humano, partindo daquilo que conhece
diretamente, chegam ao que diretamente não se pode perceber. É por estes caminhos, invisíveis aos
olhos do corpo, que o espírito humano, encontrando-se diante dos efeitos, leva a pensar em suas
causas'.

Prossigo.
Como já se afirmou em outras oportunidades e pela lógica da inicial, JOÃO
VACCARI NETO atuava em favor do Partido dos Trabalhadores, processando doações advindas de
contratos firmados pela PETROBRAS com empreiteiras do chamado 'clube'. Discute-se se as
doações eleitorais oficiais (chamadas de caixa 1, em contraposição à chamada caixa 2) configuram
lavagem de dinheiro ou seriam operações lícitas praticadas pelas empresas no âmbito da atividade
política.
É inequívoco que, ao tempo dos fatos (e isto já não é mais permitido nos dias atuais)
eram lícitas de doações por pessoas jurídicas aos partidos políticos, nos termos do art. 20, da Lei nº
9504/97, posteriormente alterada pela Lei nº 13.165 /2015.
Assim, em regra, as doações eleitorais não eram atividades proibidas, especialmente
quando feitas de forma direta, formal e em conformidade com a disciplina legal.
Ocorre que este dado não é excludente da ilicitude, ao revés, pode ser o revelador dela.
Comprar bens, fazer transações comerciais, aplicações financeiras são modalidades de
condutas que, eventualmente, podem caracterizar o crime de lavagem de dinheiro, quando decorrer
da conversão de ativos ilícitos em lícitos, consoante o disposto no art. 1º, e seus parágrafos, da Lei
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nº 9613/98, tanto em sua redação original, bem como com as modificações introduzidas pela Lei nº
12.683/2012.
Ontologicamente, não há qualquer diferença entre comprar um imóvel, uma obra de
arte, transferir recursos para uma empresa offshore ou a doação de recursos para partidos políticos,
quando estes valores tiverem origem sabidamente ilícita e a finalidade for a conversão destes ativos
(recursos) ilícitos em lícitos.
O que caracteriza a ocorrência do crime de lavagem de dinheiro é exatamente esta
conversão de recursos ilícitos em lícitos, mediante negócio jurídico com aparente licitude.
Os ciclos da lavagem de dinheiro se decompõem em três fases, consoante a explicação
do Grupo de Ação Financeira (GAFI):
a) ocultação ou colocação (placement stage);
b) escurecimento ou dissimulação (layering stage);
c) reintegração (integration stage).
Nada obstante haja esta clássica divisão, é consabido que os fatos não necessariamente
se encaixam com perfeição ao modelo, dado o 'complicado polimorfismo' das condutas, na
expressão de Rodrigo Sanchez Rios (Advocacia e Lavagem de Dinheiro, Série GVLaw, ed. Saraiva,
2010).
É assente na doutrina e na jurisprudência, todavia, que o tipo penal, para a sua
consumação, não exige a ocorrência das três fases. É dizer, a mera ocultação - primeira fase do ciclo
da lavagem - já caracteriza o crime, sendo desnecessárias as etapas de dissimular e reinserir os
ativos na economia formal.
No caso, restou suficientemente demonstrada a origem ilícita dos recursos, avençaram
o aporte deste numerário, em forma de doações eleitorais, para a campanha do Partido dos
Trabalhadores. Os sucessivos pagamentos, diretos ou indiretos, realizados pelas empreiteiras,
decorriam dos contratos fraudulentamente firmados com a Petrobras.
Este dinheiro era reintroduzido no mercado mediante contratos fictos com outras
empresas, depois repassados, em forma de doações lícitas, para fins eleitorais.
Portanto, diante da robusta prova produzida no sentido de que João Vaccari Neto era
responsável pelo direcionamento ao grupo político de José Dirceu de Oliveira e Silva de parte da
vantagem indevida destinada à Diretoria de Serviços da Petrobras, acertada em decorrência dos
contratos firmados entre a estatal e a Engevix Engenharia, deve ser mantida sua condenação por
cinco delitos de corrupção passiva.
3.2.2.7. Renato de Souza Duque
Há abundantemente prova de que RENATO DUQUE foi beneficiário de dinheiro de
propina, ainda que o apelante pretenda apontar o contrário.
A participação do réu foi esclarecida pelas declarações dos colaboradores Paulo
Roberto Costa, Alberto Youssef, Júlio Gerin de Almeida Camargo, Milton Pascowitch, José Adolfo
Pascowitch, Ricardo Ribeiro Pessoa, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e Dalton dos Santos
Avancini, conforme devidamente analisado nos tópicos II.10 e II.11 da sentença.
Nesse sentido, explicando tabela entregue ao MPF com os contratos nos quais havia
recebido vantagem indevida (evento 3, comp8), Pedro José Barusco Filho revelou que Duque, assim
como ele, obtinha vantagens indevidas da Engevix Engenharia decorrentes de contratos com a
estatal, a exemplo do firmado para obras em Cacimbas:
Juiz Federal:-Depois tem ali UTGC-Cacimbas.
Pedro Barusco:-Sim.
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Juiz Federal:- É um pouco diferente aqui a anotação naquela repartição, o senhor pode me
esclarecer? 1 parte, 1 Casa, depois tem 0,4. O que...
Pedro Barusco:-Ah está vendo, aqui tem uma particularidade, nessa UTGC de Cacimbas eram 2%,
sendo 1% para o partido e 1% para a Casa, mas esse casa estava dividido dessa forma aí 0,4% para o
Doutor Renato Duque, 0,3% para mim, que seria esse SAB e 0,3% para o Senhor Milton Pascowitch.
Juiz Federal:-Por que MW para o Senhor Renato Duque?
Pedro Barusco:-É a forma como eu tratava ele. My Way.
Juiz Federal:-Depois tem ali UTGC Cacimbas II, mesma situação é isso?
Pedro Barusco:-É, mas ali provavelmente é 0,5% para mim e 0,5% para o Doutor Renato Duque, não
tem mais o Senhor Milton Pascowitch.
Juiz Federal:-Depois Engevix, Engeform Edificações Abreu e Lima.
Pedro Barusco:-Ali tem um Paulo Roberto ali, 1% Paulo Roberto, 0,5% partido, 0,5% Casa.
Juiz Federal:-Nesses casos que era pago a propina à Diretoria de Abastecimento, o senhor também
tinha conhecimento? Como o senhor...
Pedro Barusco:-Nesses casos mais recentes eu tinha conhecimento, tanto que eu coloquei aqui na
tabela.
Juiz Federal:-Esse caso que o senhor citou 03 empresas, Engevix, EIT e Engeform, houve pagamento
de propina pela Engevix?
Pedro Barusco:-Agora eu vou fazer um pequeno resumo, porque isso aqui é a tabela do combinado,
não tem relação com a tabela do recebido, isso aqui foi combinado. Por exemplo, eu verifiquei todos
os meus dados, Doutor Robson também verificou, eu recebi e eu li também os depoimentos do Senhor
Milton Pascowitch que confirmou a minha suspeita, vamos dizer né, eu recebi da Engevix em torno de
um milhão de dólares, total, de todos esses contratos, eu recebi, quer dizer é muito menos do que está
estabelecido aqui como compromisso. Então, é difícil dizer, esse um milhão eu recebi devido a esse
contrato ou aquele contrato, para mim é difícil. Mas eu tenho em toda a minha contabilidade
depósitos do Senhor Milton Mascowitch que totalizam aí em torno de um milhão de dólares. Não
recebi mais nada da Engevix.
Juiz Federal:-Em todos esses havia acordos?
Pedro Barusco:-Esses aqui são os acordos.

Ainda, Milton Pascowitch apontou que o repasse da Jamp Engenheiros para a empresa
D3TM consistiria em repasse de propina para o seu titular, Renato Duque, em trecho transcrito na
sentença:
'Juiz Federal:-O senhor mencionou anteriormente lá sobre essa empresa do Renato Duque D3TM, isso
está mencionado aqui na folha 25 da denúncia, aí consta aqui uma prova documental de cerca de R$
844 mil, que entre 2013 e 2014 o senhor teria, a JAMP teria repassado a DT3M. É mais ou menos isso
mesmo?
Milton Pascowitch:-Quanto é?
Juiz Federal:-R$ 840 mil.
Milton Pascowitch:-É mais ou menos isso. Houve um pagamento de R$ 800 mil, a última parcela foi
paga só metade dela.
Juiz Federal:-E isso não teve prestação de...
Milton Pascowitch:-Não, não houve prestação de serviço, era para disponibilizar os recursos que
estavam conosco.'

Foram efetivamente identificados nove depósitos, cada um de R$ 93.850,00, entre
10/07/2013 a 25/03/2014, e um de R$ 50.000,00 em 06/08/2014, totalizando R$ 894.650,00,
transferidos da Jamp Engenheiros para a empresa D3TM Consultoria e Participação Ltda. (evento 3,
comp99), empresa da qual Renato Duque é sócio-dirigente (evento 1, comp11).
Como ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, não foi identificado qualquer
elemento probatório que permita concluir pela efetiva prestação de serviços da D3TM para a Jamp
Engenheiros, o que corrobora a declaração de os repasses constituiriam em pagamento de vantagem
ilícita pelos contratos obtidos pela Engevix com a Petrobras.
Além disso, conforme referido pelo juiz de primeiro grau, não se pode olvidar que
foram descobertas contas secretas milionárias mantidas por Renato de Souza Duque no Principado
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de Mônaco. A prova consistente nessas contas foi objeto de exame na sentença prolatada em
21/09/2015 na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, especificamente nos itens 492 a 526 dela
(evento 714, arquivo sent4). Como ali consignado identificadas duas contas em nome de off-shores
controladas por Renato de Souza Duque no Banco Julius Baer, no Principado de Mônaco, com saldo
total de 20.568.654,12 euros.
Portanto, também correta a conclusão da sentença no que concerne à autoria em
relação ao réu Renato Duque:
697. Especificamente Milton Pascowitch declarou que os repasses de propinas ao grupo político
decorriam dos acertos com os dois referidos agentes da Petrobrás.
698. Isso sem olvidar que Pedro José Barusco Filho, acusado colaborador, admitiu os crimes e que
Renato de Souza Duque encontrava-se entre os beneficiários, além de que parte dos valores era
destinada a agentes ligados ao Partido dos Trabalhadores.
699. Além disso, foram produzidas provas documentais de repasses pontuais efetuados diretamente
por Milton Pascowitch para Pedro José Barusco Filho e para Renato de Souza Duque. Ressalve-se
que tais condutas não integram o objeto da imputação, sendo apenas referidas incidentemente no
curso da denúncia.
700. Então devem responder Pedro José Barusco Filho e Renato de Souza Duque por cinco crimes de
corrupção passiva, já que responsáveis pelo direcionamento de parte da propina para o grupo político
de José Dirceu de Oliveira e Silva.

Em suma, como bem referiu o juiz de primeiro grau, parte substancial da propina foi
paga em espécie, mas ainda assim foram rastreados documentalmente cerca de R$ 4.095.147,00, que
foram repassados diretamente por Milton a José Dirceu mediante contratos, reformas e aquisição
simulada de imóvel (evento 3, comp99, comp33, comp141 e 142; evento 94, arquivos ap-inqpol2 a
ap-inqpol10 do inquérito 5003917-17.2015.4.04.7000); R$ 5.311.026,80 a Fernando Moura (evento
3, comp143) e valores menores para Renato de Souza Duque (evento 3, comp99) e Pedro José
Barusco Filho (evento 3, arquivo comp6).
Dos argumentos da defesa do réu Renato Duque
a) A defesa do réu Renato Duque sustenta que não houve interferência alguma do
apelante no sentido de favorecer a contratação do Consórcio SKANSKA-ENGEVIX-URE.
Tal argumento, contudo, em nada lhe beneficia, pois como visto anteriormente as
propinas eram pagas aos funcionários da Petrobrás, inclusive o acusado, apenas para que não
criassem embaraço ao que havia sido previamente estabelecido entre as empreiteiras participantes
do 'Clube das Empreiteiras'.
b) A defesa aduz que o colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa, acionista majoritário da
UTC, que igualmente foi convidada no procedimento licitatório, afirmou em Juízo que a empreiteira
não apresentou a proposta pelo simples fato de não estar interessada, e não em razão de suposto
ajuste.
O argumento, contudo, por si só, em nada lhe protege, pois existem inúmeros outros
elementos de convicção dando conta do ajuste entre as empreiteiras e o repasse de valores de
propinas.
c) Segundo a defesa, ainda, as testemunhas e os colaboradores afirmaram de forma
uníssona que não houve interferência alguma do apelante na contratação do Consórcio Integradora
URC e também na contratação do Consórcio SKANSKA-ENGEVIX para a implementação do onsite da Unidade de Propeno da REPAR.
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Conforme dito anteriormente, o argumento em nada lhe beneficia, pois as propinas
eram pagas aos funcionários da Petrobrás, inclusive o acusado, para que não criassem embaraço ao
que havia sido previamente estabelecido entre as empreiteiras participantes do 'Clube das
Empreiteiras'.
d) Alega a defesa que o próprio delator Pedro Barusco admitiu não ter havido
pagamento de vantagens indevidas sobre os aditivos contratuais.
Ocorre que para os crimes de corrupção foram considerados apenas os contratos
firmados entre a Engevix e a Petrobrás, desconsiderando-se os aditivos.
e) De acordo com a defesa a prova testemunhal é composta por depoimentos uníssonos
que comprovam que o apelante não possuía capacidade funcional para interferir nos procedimentos
licitatórios e na negociação dos aditivos.
A assertiva, contudo, não condiz com a realidade dos fatos, pois é inegável que Renato
Duque, Diretor da Petrobrás, tinha sim poder para interferir nos contratos licitatórios. De todo modo,
o fundamental é que recebeu vantagem indevida para não criar obstáculos aos ajustes firmados entre
as empreiteiras.
f) Diz a defesa que a acusação deve provar a ligação entre o valor oferecido pelo
particular e o ato específico em troca do qual o funcionário deveria praticar ou se omitir, sendo
insuficiente demonstrar que o servidor recebeu vantagem indevida em razão de seu cargo sem
comprovar para o quê.
Sem razão. Como dito, o recebimento de propinas se dava para que de maneira geral
não se criassem empecilhos ao que havia sido entabulado entre as empreiteiras, razão pela qual seria
impossível a acusação comprovar cada uma das ações que poderiam ser realizadas em tal sentido.
g) Alega a defesa que o crime de corrupção exige a prática de atos de ofício concretos
e dentro das atribuições e da competência do funcionário público, sendo insuficiente para condenar
a mera prova indiciária deste acordo prévio.
É inegável que se encontra inserido dentre as atribuições de um Diretor de uma
empresa estatal, sobretudo do porte da Petrobrás, a de evitar a prática de cartel e de ajustes nos
processos de licitações. Na medida em que ficou demonstrado que o réu se omitiu de tomar qualquer
providência a respeito, em razão das vantagens que recebia, configurada está a prática do delito de
corrupção passiva.
h) Por fim, não procede o argumento de ausência de provas sobre o pagamento de
propinas, havendo impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente nos depoimentos
dos delatores, cujas versões em juízo foram contraditórias.
Primeiro porque as pequenas contradições dizem respeito a questões periféricas, em
nada influindo no essencial que é a prática dos ajustes e o pagamento e recebimento de propinas nos
contratos da Petrobrás. Depois porque a prova não se resume na palavra dos colaboradores, já que
existem inúmeras provas documentais corroborando as suas declarações.
Dessa forma, diante do conjunto probatório produzido, é de ser mantida a condenação
de Renato de Souza Duque pelo delito de corrupção passiva, por cinco vezes.
3.2.2.8. Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura
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1) Em relação ao réu Fernando Moura, o juiz de primeiro grau considerou os suas
declarações como uma confissão de sua participação no fatos narrados na denúncia, porque
amparadas por prova de corroboração consistente nos depoimentos de Milton Pascowitch e José
Adolfo Pascowitch e nas transferências bancárias, dissimuladas por doações declaradas, que
comprovam o recebimento da propina.
2) Efetivamente, o réu Fernando Moura, quando ouvido em juízo (Eventos 673 e 737),
confessou ter participado da indicação de Renato Duque na Petrobrás, seu envolvimento com os
corréus José Dirceu e Milton Pascowitch e com o esquema criminoso descrito na denúncia, bem
como o recebimento de vantagens indevidas:
Juiz Federal:- Para retomar aqui, o senhor mencionou que o senhor participou da indicação do
senhor Renato Duque, foi isso?
Interrogado:- Participei, quem me trouxe o nome do Renato Duque foi o senhor Licínio Machado,
quem levou o nome para o senhor Licínio Machado foi o Hélio Falcão, que foi um ex-diretor da
companhia da PETROBRAS. O Licínio, eu conhecia o irmão dele, o Ricardo, fiz uma reunião com ele
depois que a gente ganhou a eleição e eles me procuraram para trazer o nome para a Diretoria da
PETROBRAS. Esse nome eu levei ao conhecimento do Silvio Pereira e do Zé Dirceu.
Juiz Federal:- O senhor falou diretamente com o senhor José Dirceu?
Interrogado:- Falei diretamente com o José Dirceu e com o Silvio Pereira. Tanto que eu só fiquei
sabendo da nomeação do senhor Renato Duque no dia que o senhor Renato Duque foi nomeado.
Coisa que eu não exponho aí, o Silvio Pereira também falou da reunião posterior ao dia que ele foi
indicado. No dia 1º de fevereiro de 2003, teve uma recepção na casa da Roseana Sarney, que ela fez
um jantar para o pai dela que tinha sido indicado presidente do senado. O José Dirceu tinha me
ligado para que eu fosse ao jantar, eu acabei chegando um pouco mais tarde no jantar, quando eu
cheguei no jantar ele estava ao lado da piscina com umas 5 pessoas, eu fui cumprimentá-lo, fui
abraçá-lo, quando eu abracei o Zé, ele virou para mim e falou assim: 'Nomeei hoje o Duque.' Isso foi
no dia 1º de fevereiro, eu aproveitei e abracei e dei um beijo no rosto dele. Posteriormente o Silvio
Pereira me explicou como é que havia sido a indicação.
Juiz Federal:- O relato que o senhor fez na última audiência, de que havia uma discussão entre o
nome dele e o de um outro indicado, isso existiu?
Interrogado:- Existiu, foi uma reunião, que foi feita uma reunião ao lado da sala do ministro, na época
na Casa Civil, entre o Zé Eduardo Dutra, que foi indicado pelo presidente da PETROBRAS, o Luiz
Gushiken, que era da Secretaria de Comunicação, o Delúbio Soares, a Dilma Rousseff, que era
Ministra da Minas e Energias, o Silvio Pereira e foram analisados todos os nomes que seriam
indicados para cargos de Diretoria. Quando chegou na Diretoria de Serviços houve um impasse,
porque existia uma indicação de Edimir Varela, que era o antigo diretor, e Renato Duque. Quando foi
questionado quem estava indicado o Edimir Varela, o Delúbio não podia falar que era ele, o Delúbio
disse que foi indicação do Aécio Neves, nisso houve um impasse, eles chamaram - tudo isso quem me
relatou foi o Silvio Pereira - eles chamaram então o Ministro José Dirceu para decidir qual dos dois
seria. Quando ele chegou na reunião ele disse: 'O Aécio já foi contemplado com Furnas, fica o Renato
Duque.' Foi isso que ocorreu na reunião, conforme relato do Silvio Pereira.
Juiz Federal:- E o senhor passou a receber propinas, comissões em decorrência dessa sua
participação na indicação do senhor Renato Duque?
Interrogado:- Recebi.
Juiz Federal:- Como que isso era operacionalizado?
Interrogado:- Primeiro recebi através da Etesco, em um acordo que eu fiz com o pessoal da Etesco,
quando eu saí, quando eu fui viajar, eles me davam parcelas trimestrais de 30 mil dólares, que seriam
relativos a 10 mil dólares por mês. E quando... E posteriormente, quando eu... Foi uma forma de um
'cala a boca', de ficar fora, eu passei a receber uma parcela mensal através do senhor Milton
Pascowitch, que era referente à Hope.
Juiz Federal:- Tá, mas a indicação do senhor Duque foi quando?
Interrogado:- A indicação do Duque foi dia 1º de fevereiro de 2003, que ele foi nomeado.
Juiz Federal:- E essa sua viagem foi quando?
Interrogado:- 2005.
Juiz Federal:- E nesse intervalo de tempo?
Interrogado:- Nesse intervalo de tempo foi o recebimento da Hope.
Juiz Federal:- Mas o senhor começou de imediato recebendo?
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Interrogado:- Não, da Hope foi só em 2004.
Juiz Federal:- E da Hope quem lhe pagava?
Interrogado:- Quem pagava na Hope era o Rogério e o Júnior.
Juiz Federal:- Como que o senhor recebia esses valores?
Interrogado:- Era, a princípio, através do Júlio Camargo e depois através do Milton Pascowitch.
Juiz Federal:- Depositava em alguma conta do senhor?
Interrogado:- Não, era dinheiro. Só depositaram quando eu comecei a ficar fora, mas fora isso era
dinheiro vivo.

3) A corroborar a confissão realizada pelo réu Fernando Moura estão as declarações
prestadas pelo colaborador Júlio Camargo (evento 687), que confirmou ter efetuado o pagamento de
propina diretamente a ele (Fernando Moura) e em moeda americana:
Juiz Federal:- O senhor conheceu esse Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura?
Júlo Camargo:- Sim, conheci.
Juiz Federal:- Tratou esses assuntos de propinas, vantagens com ele?
Júlo Camargo:- Na verdade eu tratei um assunto com o Fernando, que foi logo no início, o Fernando
foi uma pessoa que participou no início do primeiro Governo Lula, onde o Doutor José Dirceu era
chefe da Casa Civil, ele se dizia muito amigo do Doutor José Dirceu, amigo de infância e uma pessoa
que haviam várias histórias no mercado, que ele é que indicou o Doutor Duque, que ele seria um
porta-voz no acompanhamento dos assuntos do PT dentro da PETROBRAS. Porém, como veio logo
em seguida o assunto do Mensalão, o período que eu conheci o Fernando Moura foi muito pequeno. E
nesse período, a única operação que eu fiz com ele foi uma operação onde eu representava a Camargo
Correia e de um contrato da REPAR eu tinha que pagá-lo US$ 750 mil, o que o Fernando me explicou
é que eram US$ 375 mil para ele, aí me ficou uma dúvida, se eram US$ 375 mil para o Doutor José
Dirceu ou para o Partido PT e ele se encarregou de receber esses US$ 750 mil que foi pago no
período de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2008.
Juiz Federal:- E o senhor pagou ele como?
Júlo Camargo:- Sempre em moeda e moeda americana.
Juiz Federal:- Aqui no Brasil ou lá fora?
Júlo Camargo:- Aqui no Brasil.
Juiz Federal:- Ele parece que teve um tempo no exterior, ele estava aqui para receber esses valores?
Júlo Camargo:- Quando ele não estava vinha o Milton foi algumas vezes e algumas vezes foi também
o Roberto Marques também foi.

4) Por sua vez, Milton Pascowitch (Evento 670) também refere que tratava do repasse
de propinas 'especialmente' com o réu Fernando Moura:
Milton Pascowitch:-Expressamente, esse contrato é diferenciado em relação aos outros, é por isso que
essa média vai para 1.8, pelo que normalmente seria 1.5, esse contrato foi a remuneração acertada foi
de 2.8.
Juiz Federal:- 2.8?
Milton Pascowitch:- E sobre esses valores foram feitas diversas transferências ao Fernando Moura e
que resultou depois, que está mencionado na denúncia do Ministério Público, as doações que foram
feitas às pessoas físicas de Fernando e seus filhos e sobrinhos, etc.'
(...)
'Juiz Federal:-O senhor mencionou 'esse grupo político', o senhor pode me especificar que grupo
político era esse?
Milton Pascowitch:-As pessoas que eu tinha contato, que representava o grupo político era Fernando
Moura e poucas vezes Sílvio Pereira, esse até o mensalão, até vir a crise do mensalão. Depois
Fernando Moura, até 2007, 2007 eu conheci o José Dirceu pessoalmente.
(...)
V Juiz Federal:-Certo. E nesses contatos diretos que o senhor teve com essas pessoas, esse assunto das
comissões, das propinas eram tratados?
Milton Pascowitch:-De uma forma genérica eram, especificamente percentuais, quanto nós temos a
receber desse valor ou não, não era de conhecimento, ou seja, não tinha essa apropriação de valor.
Existia a menção que nós tínhamos um percentual bem, um montante bem razoável de valores e que
resultava na, vamos chamar assim, nas benesses que foram concedidas.
Juiz Federal:-E isso foi tratado com todos esses personagens que o senhor mencionou? José Dirceu,
Luiz Eduardo...
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Interrgado:- Bob.
Juiz Federal:- E Roberto Marques, Bob?
Milton Pascowitch:-Isso.
Juiz Federal:-Também com o Senhor Fernando Moura?
Milton Pascowitch:-Também, especialmente.

Identificados, ainda, inúmeros repasses a Fernando Moura por meio de simulação de
doações de Milton e José Adolfo Pascowitch a familiares do primeiro, como será analisado mais
profundamente no tópico referente ao delito de lavagem de dinheiro. Em suma, o montante
repassado na forma de doações nos anos de 2009 e 2010, considerando-se apenas os valores
consignados nas Declarações de Ajuste Anual dos anos de 2011 e 2010, somam mais de cinco
milhões e trezentos mil reais.
Como visto anteriormente, o réu Fernando Moura confessou o recebimento dos valores
(Eventos 687 e 737 da ação originária):
'Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor recebeu 5 milhões e 300 dele, foi isso?
Fernando Moura:- Isso, recebi do Milton 5 milhões e 300.
(...)
Juiz Federal:- Como o Milton repassou?
Fernando Moura:- Ele emprestou, ele repassou como pagamento em conta e como dinheiro vivo.
Juiz Federal:- Transferência em conta e dinheiro vivo, foi isso?
Fernando Moura:- Isso.

Referiu, ainda, que seu acerto com Milton Pascowitch consistia em repasse de
percentual a cada contrato intermediado por este com a Engevix, relativamente a obras na Petrobras
(evento 737):
'Fernando Moura:- A Engevix ela acabou entrando no primeiro contrato que era o de Cacimbas,
porque Cacimbas a princípio quem ia fazer era a GDK. Como surgiu o empecilho, problema da Land
Rover do Silvinho, eles evitaram colocar a GDK para não criar problema. Aí o Milton aproveitou, que
o Milton jogava golfe com o Barusco, estava sempre ligado com o Renato, fui eu que apresentei para
ele o Renato e o Barusco, o Milton negociou a entrada da Engevix para fazer Cacimba. Depois eles
acabaram até fazendo Cacimba Três, que eu já não participava mais.
Juiz Federal:- Mas o senhor recebeu percentual também nesses contratos da Engevix?
Fernando Moura:- Recebi, porque eu tinha um acordo com o Milton Pascowitch, de quando o
Milton veio conversar comigo, eu falei: 'Milton, tudo que você fizer com relação a Engevix, eu
quero uma porcentagem do que você ganhar.' Isso foi o meu acerto com o Milton Pascowitch. E
depois que eu tive o problema com o Milton Pascowitch, quando eles fizeram, a Engevix fez.. acho que
são 6 ou 8 sondas, que dava um contrato entre 8 e 11 bilhões, eu fui cobrar o Milton da parte dele, que
eu sabia que ele tinha recebido e ele falou para mim que eu não tinha combinado isso com ele.
Juiz Federal:- E quanto que o senhor recebia desses... por exemplo, desses 3%, quanto que ia para o
senhor?
Fernando Moura:- Uma porcentagem, eles que definiam. Não tinha um preço fixo.'
(...)

Milton Pascowitch (Evento 670 da ação originária), por sua vez, confirmou o repasse
dos valores ao réu Fernando Moura, uma vez que se intitulava representante do grupo político do
corréu José Dirceu:
'Juiz Federal:- Por que o Fernando Moura recebia?
Milton Pascowitch:- Porque nesta altura para mim ele era o representante do grupo político do José
Dirceu, eu não sei se o recurso ficou com ele ou se ele destinou para outras pessoas, eu estava
pagando ao grupo político, não ao Fernando Moura. Da mesma forma que eu me referi de que utilizei
para Daniela, eu mantinha recursos disponíveis para dar para o Fernando, foram feitas diversas, que
fazem parte do nosso processo aí, diversos depósitos nas contas indicadas pelo Fernando, existe, isso
está na quebra de sigilo da JAMP. E esses valores depois, para dar também essa cobertura, foram
feitas as doações.
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Juiz Federal:- O senhor falou antes, salvo engano, isso foi tratado também diretamente com o Senhor
Olavo Moura?
Milton Pascowitch:- Não, quem definia isso era o Fernando, o Fernando utilizou o Olavo Moura, não
acredito que esse dinheiro tenha ficado com o Olavo Moura nem com o filho dele e nem com os filhos
do Fernando, eu acho que o Fernando utilizou os filhos para receber esses recursos.'

Da mesma forma, José Adolfo Pascowitch (evento 670) informou o repasse de
vantagens indevidas ao réu Fernando Moura por meio de depósitos em conta-corrente, inclusive de
seus familiares:
Juiz Federal:-O senhor sabe me dizer quem recebia pagamentos, quem recebeu pagamentos da sua
empresa, ou do senhor ou do seu irmão?
Interrogado:-Sim. O chamado grupo político do José Dirceu, na época representado pelo Fernando
Moura, no início. Eu pessoalmente só estive em uma única vez em um evento público com o José
Dirceu, tinha mais de 30 pessoas, era um almoço, nunca conversei com ele. E o Partido dos
Trabalhadores, que eu sei, que eu também não conheço, nunca estive com o Senhor Vaccari, mas sabia
que tinham pagamentos que eram feitos.
Juiz Federal:-O senhor sabe porque o seu irmão lhe relatava ou o senhor tinha um contato mais direto
sobre isso?
Interrogado:-Não, meu irmão me relatava.
Juiz Federal:-O senhor sabe me dizer como eram feitos os repasses a esse grupo políticos do Senhor
José Dirceu?
Interrogado:-De diversas formas, inicialmente eram feitas, teve pagamentos através do contrato com
a própria empresa do José Dirceu, JD, houve pagamentos de voos de aviões feitos por aeronaves
fretadas, houve reformas em imóveis de propriedade do José Dirceu, assim como houve solicitações de
pagamentos que foram depositados em conta corrente do Fernando Moura e de seus familiares.

Por fim, como já dito, no caso da corrupção passiva (art. 317 do CP) a função pública
é elementar, razão pela qual se comunica ao denominado extraneus. Assim, tendo ficado cabalmente
demonstrado que os réus José Dirceu e Luiz Eduardo se beneficiaram das propinas que eram
solicitadas e recebidas por Renato Duque e outros agentes, respondem na qualidade de partícipe. A
propósito:
HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM
CORRUPÇÃO PASSIVA. COMUNICABILIDADE DACIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. LEI
9.099 /95. CONSIDERAÇÃO DA'RECURSO ORDINÁRIO DE 'HAB CAUSADE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSOIMPROVIDO. I. É possível a participação de
particular no delito de corrupção passiva, em face da comunicabilidade das condições de caráter
pessoal, elementares do crime. (STJ, RHC 7717-SP, DJ de 19/10/98)'.

Portanto, o argumento da defesa de Fernando Moura, de 'que a imputação ao apelante
do § primeiro do art 317 CP é indevida, pois ele não tinha capacidade para realizar os
requerimentos em nome da Engevix aos agentes públicos nem tampouco detinha poderes para
conduzir os réu Renato Duque e Pedro Barusco a se portarem desta ou daquela forma' não pode ser
acatado, pois, com visto, para ser responsabilizado criminalmente é suficiente que o agente concorra
de qualquer forma para a prática delituosa, nos termos do art. 29 do Código Penal.
Portanto, mantida a condenação de Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura
pelo delito de corrupção passiva, por cinco vezes, ante à comprovação de recebimento de parte da
vantagem indevida destinada pela Engevix à Diretoria de Engenharia e Serviços da Petrobras, em
razão do cargo de Renato de Souza Duque e Pedro José Barusco Filho na empresa estatal.
3.2.3. Do concurso de crimes de corrupção
3.2.3.1. O Magistrado a quo entendeu pela ocorrência de cinco crimes de corrupção
(ativa e passiva), em continuidade delitiva, sendo um acerto em cada um dos contratos referidos na
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denúncia, com exceção do primeiro contrato de Cacimbas (Fase II).
De fato, ainda que existisse um acordo prévio entre as empreiteiras, há um novo ato de
corrupção a cada contrato celebrado, tratando-se de condutas autônomas com desígnios
independentes.
Em cada obra referida ocorreu um fato delitivo: há distinção de agentes, grande
distância entre as datas de formação dos consórcios e as de celebração dos respectivos contratos e
diferente participação da Engevix. A atuação nos contratos para cada refinaria apresenta-se como
conduta independente, o que evidencia que se trata de fatos diversos.
Porém, entendo que não cabe a aplicação da regra da continuidade delitiva, em face
do distanciamento no tempo dos fatos atinentes a cada um dos contratos. Sobretudo em relação ao
procedimento licitatório da RPBC, cujo contrato foi celebrado em 06.10.2009. Portanto, um ano e
dois meses depois do último contrato firmado pela Engevix (20/08/2008), aspecto este que
inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva.
De todo modo, com exceção dos dois contratos firmados no mês de março de 2007, os
demais contratos também têm um distanciamento superior a um mês.
Veja-se:
a) Contrato, para construção dos módulos 2 e 3 da Unidade de Tratamento de Gás de
Cacimbas (UTGC), Fase III: Houve negociação direta e o contrato foi assinado na data de
05/03/2007;
b) Contrato do Consórcio Skanska-Engevix URE para a execução de obras e
implementação das unidades de recuperação de enxofre III e de tratamento de gás residual na
Refinaria Presidente Bernardes (RPBC): A licitação foi autorizada pela Diretoria Executiva em
13/06/2006 e o contrato foi firmado na data de 31/08/2007;
c) Contrato do Consórcio Integradora URC/Engevix/Niplan/NM para a execução de
obras de adequação da URC da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC): Foram convidadas nove
empresas e o contrato foi firmado na data de 06/10/2009;
d) Contrato do Consórcio Skanska/Engevix para a execução das obras de
implementação do on-site da unidade de propeno da UN-REPAR, na Refinaria Presidente Getúlio
Vargas - REPAR: Após negociações, o contrato foi assinado na data de 30/03/2007;
e) Contrato do Consórcio Integração (Engevix e Queiroz Galvão) para a execução das
obras de implementação das tubovias e interligações do off-site da carteira de diesel da Refinaria
Landulpho Alves - RLAM: Foram convidadas vinte e uma empresas e o contrato foi assinado na
data de 20/08/2008.
Portanto, inviabilizado o reconhecimento da continuidade delitiva em face da não
configuração do requisito temporal.
Os únicos contratos em relação aos quais possível cogitar da aplicação do art. 71 do
CP seriam aqueles dois assinados no mês de março de 2007. Contudo, entendo que mesmo nesse
caso está ausente o requisito subjetivo.
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Com efeito, os fatos se desencadearam em contextos diversos e com propósitos
absolutamente distintos. Falta, pois, a unidade de desígnio, pois os agentes, ao iniciarem a
consecução das práticas delitivas, não tinham como meta atingir cada uma delas. Ao contrário, a
corrupção se deva de forma estanque e individualizada em cada contrato firmado com a Petrobrás,
de acordo com o lançamento das licitações pela estatal.
Aplica-se, pois, a teoria objetiva-subjetiva, dominante atualmente tanto na doutrina
como na jurisprudência:
'É assente na doutrina e na jurisprudência que não basta que haja similitude entre as condições
objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições
haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se , de plano, terem sido os crimes subsequentes
continuação do primeiro' (STF, 1a T., RHC 93.144-SP, Rel. Ministro Menezes Direito, DJ de
18.03.2008).

3.2.3.2. Tenho, portanto, que se aplica a regra do concurso material, à semelhança de
processos precedentes relacionados à 'Operação Lava-Jato'.
A aplicação da continuidade delitiva não tem como norte tão somente o aspecto
temporal do crime, mas também as circunstâncias em que foram praticadas as condutas. Não se
olvida que esta Turma, nessa perspectiva, tem adotado parâmetro até mais brando que o próprio
Superior Tribunal de Justiça, que, regra geral, praticamente limita o tempo transcorrido entre um e
outro delito em 30 dias.
E nenhum erro há nisso. Mas cabe anotar que a 4ª Seção já decidiu que 'a fim de que
reconhecida a continuidade delitiva de que trata o artigo 71 do Código Penal, deve-se ter presente
a pluralidade de condutas; crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, de lugar e
de maneira de execução' (EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 500203502.2015.404.7200, 4ª SEÇÃO, Des. Federal SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, POR MAIORIA,
JUNTADO AOS AUTOS EM 16/03/2017).
Na ocasião, restei vencido no entendimento pela aplicação da continuidade delitiva,
também por ocasião do julgamento pela 8ª Turma, porque majoritariamente entendeu-se que os
crimes haviam sido praticados em interregno maior do que 30 dias e em localidades diversas, em
que pese estivéssemos diante de um grupo organizado e dedicado a roubos a bancos.
Pois bem, no caso examinado, ainda que superado o aspecto temporal, há circunstância
que desaconselha a aplicação da continuidade delitiva.
3.2.3.3. Para além disso, tenho dificuldade, ainda, em aplicar a continuidade delitiva,
pois não comungo do entendimento segundo o qual os crimes teriam ocorrido dentro do mesmo
contexto fático, porque por vezes uma empresa vencia a licitação, por outras permitia que outros
vencessem.
Tendo em conta que estamos tratando do chamado 'clube' de empreiteiras, poderemos
considerar várias formas de direcionamento do objeto licitado a uma determinada empresa: ou as
demais sequer participam do certame, ou apresentam preços bastante superiores, conforme
previamente ajustado para o que se chama de 'cobertura'.
Em ambas as hipóteses, todas as empresas responderiam por todos os contratos, seja
por ser vencedora da licitação fraudada, seja por ter atuado de forma a possibilitar que outra fosse
contratada. Em ambos os casos, a essência está na violação da livre concorrência. E tal bem jurídico
está presente tanto na fraude à licitação quanto no cartel. Assim, haveria ilícito quando a empresa
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vence a licitação e é contratada e, também, quando anui com o cartel para possibilitar que outra
vença, dando aparência de normalidade e de competitividade no certame.
Em linha de argumentação, poder-se-ia perquirir até mesmo a respeito de eventual
continuidade em relação aos termos aditivos de cada obra de um mesmo contrato - porque
praticados, estes sim dentro de um mesmo contexto -, mas não relativamente aos ajustes originários.
Isso não afeta ou produz efeitos, contudo, sobre os crimes de corrupção, cujo bem
jurídico tutelado é diverso. A propósito disso, já se afirmou a independência entre os crimes que
fraudam a licitação e a corrupção, de forma que é possível haver fraude à licitação sem
necessariamente haver corrupção. O chamado 'clube' poderia perfeitamente existir para direcionar e
dividir os contratos da Petrobras sem que para isso fosse necessário corromper agentes públicos.
3.2.3.4. Além disso, já se afirmou que 'se é possível ocorrer fraude à licitação
independentemente de majoração dos custos do produto, também é possível que haja o pagamento
de propina a servidor público ainda que o preço da obra seja aquele que a própria administração
estimou' (ACRIM Nº 5083351-89.2014.4.04.7000/PR).
Ou seja, são tipos penais que tutelam bens jurídicos independentes entre si, de modo
que se mostra adequado o critério do concurso material entre os crimes de corrupção.
3.2.3.5. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça no HC 140927/RJ, julgado em
18/05/2010, também deixou assentado a aplicação da teoria objetivo-subjetiva:
'PENAL. HABEAS CORPUS . ROUBOS EM CONCURSO MATERIAL E FORMAÇAO DE
QUADRILHA OU BANDO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NAO
CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇAO DE LIMINAR
PREJUDICADO.
1. 'Esta Corte vem aplicando a teoria objetiva-subjetiva, na qual a aplicação do 'crime continuado'
depende tanto dos elementos objetivos condições de tempo, lugar, modo de execução etc , como dos
subjetivos unidade de desígnios ' (HC 38.016/SP).
2. Não há reconhecer a continuidade delitiva quando ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, uma
vez que os crimes foram praticados contra vítimas diferentes, de maneira diversa, com lapso temporal
impeditivo à configuração da ficção jurídica.
3. Constatada a mera reiteração habitual, em que as condutas criminosas são autônomas e isoladas,
deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes.
4. Ordem denegada.

Deve ser provido, portanto, o apelo do Ministério Público Federal no ponto, a fim de
reconhecer a existência de concurso material entre os delitos de corrupção ativa e passiva.
3.3. Da lavagem de dinheiro
Narra a denúncia que os acusados CRISTIANO KOK, GERSON ALMADA, JOSÉ
ANTUNES, MILTON PASCOWITCH, JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH, PEDRO BARUSCO,
RENATO DUQUE, JOSÉ DIRCEU, LUIZ EDUARDO, ROBERTO MARQUES, JÚLIO CÉSAR e
FERNANDO MOURA concorreram para ocultar e dissimular a natureza, origem, disposição,
movimentação e propriedade dos valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de
associação criminosa, formação de cartel, fraude à licitação, corrupção e crime contra a ordem
tributária, violando o disposto no artigo 1º da Lei nº 9.613/98.
O principal método utilizado para a lavagem de dinheiro consistiria na celebração de
contratos de prestação de serviços de assessoria e consultoria simulados e emissão de notas fiscais
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'frias', pela Engevix, notadamente com as empresas Jamp Engenheiros Associados Ltda. e JD
Assessoria e Consultoria Ltda.
Também imputadas na denúncia condutas voltadas à ocultação da propriedade de bens
e à dissimulação de repasses dos valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobras,
envolvendo: (i) a simulação de contrato de consultoria entre a Jamp Engenheiros e a JD Assessoria,
que originou repasse em parte utilizado para a aquisição da sede da JD, em São Paulo/SP; (ii) a
reforma de dois imóveis situados em São Paulo/SP e em Vinhedo/SP, ambos de interesse de José
Dirceu; (iii) a aquisição simulada de apartamento da filha de José Dirceu por Milton Pascowitch;
(iv) simulações de doações de Milton e José Adolfo Pascowitch a parentes de Fernando Antônio
Hourneaux de Moura; (v) a aquisição da aeronave Cessna Aircraft, por Milton e José Adolfo
Pascowitch, tendo sido ocultada a propriedade de um terço do bem por parte de José Dirceu.
Quanto a este último fato, a sentença absolveu o acusado José Dirceu, por insuficiência
de provas de que os valores utilizados na compra teriam mesmo origem em propina e teriam sido
repassados por Dirceu para a aquisição da aeronave.
3.3.1. A Lei de Crimes de Lavagem de Bens, Direitos e Valores (nº 9.613/98, com a
redação vigente à época dos fatos), define em seu artigo 1º o crime em questão:
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:
I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;
II - de terrorismo e seu financiamento;
III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção;
IV - de extorsão mediante seqüestro;
V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos
administrativos;
VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organização criminosa.
VIII - praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337D do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal).
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

Da análise do artigo citado, depreende-se que a lavagem de ativos é delito autônomo
em relação ao crime antecedente (não é meramente acessório a crimes anteriores), já que possui
estrutura típica independente (preceito primário e secundário), pena específica, conteúdo de
culpabilidade própria e não constitui uma forma de participação post-delictum.
Nessa perspectiva, ao contrário do que querem fazer crer as defesas, até mesmo
eventual prescrição do crime antecedente não teria qualquer consequência para a apuração da
lavagem de dinheiro, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
21. O reconhecimento da extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição da pretensão
punitiva do Estado, relativamente ao crime funcional antecedente, não implica atipia ao delito de
lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98), que, como delito autônomo, independe de persecução
criminal ou condenação pelo crime antecedente.(...) (REsp 1170545/RJ, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/03/2015)

De acordo com a doutrina de José Paulo BALTAZAR Júnior, a criação desse tipo
penal parte da ideia de que o agente que busca proveito econômico na prática criminosa precisa
disfarçar a origem dos valores, ou seja, desvincular o dinheiro da sua procedência delituosa e
conferir-lhe uma aparência lícita a fim de poder aproveitar os ganhos ilícitos, considerando que o
móvel de tais crimes é justamente a acumulação material. Essa tentativa de disfarçar a origem
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ilegal sempre acompanhou a prática criminosa, tendo apenas se tornado, contemporaneamente,
mais sofisticada (in Crimes Federais, 8ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 812).
Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, pois, é necessária a realização
de um dos verbos nucleares do tipo, consistentes em ocultar - esconder, simular, encobrir - ou
dissimular - disfarçar ou alterar a verdade.
3.3.2. No caso, entendeu o magistrado a quo que os valores de origem e natureza
criminosa, decorrentes dos crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitação, foram lavados e
utilizados para o pagamento de propinas à Diretoria de Serviços e Engenharia da Petrobrás e ao
grupo político do réu José Dirceu:
808. Ao final deste tópico, cabem as conclusões do provado acima de qualquer dúvida razoável.
809. A empreiteira Engevix Engenharia participou do esquema de cartel e ajuste fraudulento de
licitações, com ele obtendo pelo menos três contratos junto à Petrobrás discriminados na denúncia.
810. Nestes contratos e em dois outros, pagou propina calculada em bases percentuais sobre o valor
deles, a Pedro José Barusco Filho e a Renato de Souza Duque, gerente e diretor, respectivamente, do
Setor de Engenharia e Serviços da Petrobrás. A propina visava evitar que interferissem no cartel e nos
ajustes fraudulentos de licitações, mas principalmente porque se tratava da 'regra do jogo' nos
contratos da Petrobrás.
811. A propina foi paga, com intermediação de Milton Pascowitch e de seu irmão José Adolfo
Pascowitch.
812. As propinas eram acertadas com os agentes da Petrobrás e com o representante do Partido dos
Trabalhadores, José Vaccari Neto.
813. Em um primeiro momento, os valores acertados de propina foram transferidos da Engevix
Engenharia para a Jamp Engenheiros com superfaturamento de contratos de consultoria e assessoria,
em um montante de R$ 46.412.340,00.
814. Parte dela, cerca de um terço, no montante de cerca de quinze milhões de reais foi destinada,
entre 2007 a 2013, ao grupo político dirigido por José Dirceu de Oliveira e Silva em decorrência do
apoio político que ele havia concedido para a indicação e permanência de Renato de Souza Duque no
cargo de diretor da Petrobrás.
815. No repasse da propina, foi ela submetida a condutas de ocultação e dissimulação, assim como o
produto do crime.
816. Parte substancial da propina foi paga em espécie, mas ainda assim R$ 10.288.363,00 foram
rastreados documentalmente até José Dirceu de Almeida Soares, R$ 5.311.026,80 a Fernando Antônio
Guimarães Hourneaux de Moura e valores menores para Renato de Souza Duque e Pedro José
Barusco Filho.

Inicialmente, cumpre referir sobre a possibilidade de utilização dos crimes de cartel e
ajuste fraudulento de licitações como crimes antecedentes da lavagem de dinheiro.
A supressão do rol de crimes antecedentes constantes no artigo 1º da Lei nº 9.613/98
só veio com a Lei nº 12.683, que entrou em vigor no dia 10/07/2012.
O crime de cartel descrito na denúncia ocorreu até o final do ano de 2012. Com efeito,
os depósitos objeto de lavagem de dinheiro, justificados pelos contratos e notas fiscais
ideologicamente falsos, ocorreram no período de 09/01/2006 a 21/12/2012, conforme descrição
realizada na denúncia.
Alguns, portanto, são posteriores, portanto, à supressão do rol de crimes antecedentes
constantes no artigo 1º da Lei nº 9.613/98.
Dessa forma, é possível considerar o delito de cartel (delito contra a Ordem
Econômica previsto na Lei nº 8.137/90) como antecedente à lavagem de dinheiro para os fatos que
foram praticados depois da entrada em vigência da Lei nº 12.683.
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Quanto aos fatos anteriores, não resta dúvida de que o crime de fraude ao caráter
competitivo da licitação (artigo 90 da Lei nº 8.666/93) se enquadrada no inciso V do tipo (contra a
Administração Pública).
Conforme doutrina de JOSÉ PAULO BALTAZAR JÚNIOR, o inciso era entendido
como abrangente não só dos crimes previstos no Título XI do CP, mas também de outros crimes,
previstos em leis especiais, como a Lei nº 8.666/93 (TRF1, HC 2005.01.00.047056-4, Tourinho, 3ª
T., u., 12.7.05; TRF5, HC 20070500015786-4, Ubaldo Cavalcante, 1ª T.., m., 17.7.07); o DL
201/67; crimes eleitorais; crimes funcionais contra a ordem tributária (CP, arts. 316, §§ 1º e 2º, e
318, e Lei 8137/90, art. 3º) e quaisquer outras condutas que atentem contra a Administração
Pública gerando proveito econômico (in Crimes Federais, 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1110).
Ao contrário do que sustentam os acusados, há prova significativa de que três
contratos da Engevix Engenharia com a Petrobrás foram obtidos por meio de cartel e ajuste
fraudulento à licitação, conforme análise realizada pelo juiz sentenciante a partir do item 280 da
sentença: o contrato para fornecimento de materiais e serviços para interligações do off-site da
carteira de diesel da RLAM - Refinaria Landulpho Alves, o contrato para a reforma e modernização
da unidade de reforma cataclítica-URC na RPBC - Refinaria Presidente Bernardes e o contrato para
a execução de obras e instalação das unidades de recuperação de enxofre III e de tratamento de gás
residual na RPBC - Refinaria Presidente Bernardes
Como já referido, os colaboradores Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Pedro José
Barusco Filho e Júlio Gerin de Almeida Camargo foram uníssonos ao confirmar a existência de
acordo entre os membros do 'clube' a respeitos das licitações da Petrobrás, bem como a participação
da Engevix no esquema.
Paulo Roberto Costa, a respeito dos ajustes entre as empreiteiras, afirmou (Evento
464):
Ministério Público Federal:- E a Engevix especificamente, ela tinha participação também?
Depoente:- A Engevix também tinha participação nesse processo junto com as outras empresas, tinha.
Ministério Público Federal:- E em que consistia essa cartelização que o senhor mencionou, elas
ajustavam de que modo?
Depoente:- A Petrobras, pelo grau de maturidade dos projetos, e isso a Petrobras não era a única
empresa que fazia isso, várias outras empresas de petróleo fazem isso, não tinha ainda o projeto todo
concluído, não tinha, vamos dizer, um projeto de detalhamento do empreendimento, tinha apenas um
projeto básico, isso gerava então muitas dúvidas em relação à cotação dos empreendimentos, tanto
que a Petrobras aceitava propostas em relação ao seu orçamento básico de -15% a +20%, e o que
acontecia é que as empresas então se acertavam entre elas e dentro dessa faixa apresentavam
propostas, uma empresa apresentava, por exemplo, 15%, a outra 18, a outra 20, a outra 25%, havia
um acordo entre elas em relação às obras, e se ficasse dentro desse percentual de variação que a
Petrobras aceitava, normalmente ainda a Petrobras chamava para negociar, procurava ainda fazer
redução desses valores, mas os contratos eram assinados dentro dessa faixa devido a essa imprecisão
do projeto.

Alberto Youssef (Evento 464):
Ministério Público Federal:- Quais outras empresas participavam desses ajustes e faziam os
pagamentos para os diretores?
Depoente:- Tinha a Odebrecht, tinha a UTC, tinha a Andrade Gutierrez, tinha a Tomé Engenharia,
tinha a Jaraguá Equipamentos, eram várias.
Ministério Público Federal:- Engevix participava de...?
Depoente:- Também a Engevix.

Augusto Mendonça (evento 464 da ação penal originária):
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Ministério Público Federal:- Então todas essas empresas, seja na primeira fase ou na segunda fase,
passaram a se reunir e ajustar condições para vencer os certames de um modo direcionado na
Petrobras?
Depoente:- Sim. As combinações eram no sentido de que dentro desse grupo não haveria competição e
a empresa que fosse escolhida para um determinado certame contaria com o apoio das demais, no
sentido de receber propostas com valores superiores.
Ministério Público Federal:- E como esse ajuste era feito, o ajuste entre essas propostas, era fixado
em reunião, era comunicado por telefone, como funcionava isso?
Depoente:- O valor das propostas?
Ministério Público Federal:- Assim, qual seria a empresa escolhida para vencer determinado
certame?
Depoente:- Isso era feito em reuniões periódicas em cima do plano de obras da Petrobras, as
empresas ali escolhiam as suas prioridades em função de localização ou em função de especialidade e,
se não houvesse discussão sobre a escolha que cada empresa fazia, assim ficava, se houvesse as
empresas se reuniam para ver com quem ficaria aquela oportunidade.
Ministério Público Federal:- Os consórcios também eram estabelecidos nesse âmbito?
Depoente:- Sim, como os contratos eram de grande porte, havia até uma necessidade natural de
criação de consórcios, e também era uma oportunidade para que se pudesse acomodar a todas as
empresas.
Ministério Público Federal:- Para acomodar esses interesses buscava-se dar uma aparência de
concorrência nos certames da Petrobrás, com o fornecimento de propostas não competitivas?
Depoente:- Sim. A empresa ou o consórcio selecionado para uma determinada oportunidade, para
uma determinada concorrência, acertava com, pelo menos, outras duas empresas ou consórcios para
que eles também apresentassem uma proposta com valor superior, a empresa que seria a vencedora
informava aos outros quais os preços que eles deveriam praticar.

Também os empreiteiros Ricardo Ribeiro Pessoa, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto
e Dalton dos Santos Avancini confirmaram a participação da Engevix Engenharia no cartel e nos
ajustes fraudulentos de licitação. Esclareceram, ainda, que era prática comum o pagamento de
vantagens indevidas pelas empreiteiras nos grandes contratos da Petrobrás e que parte delas tinha
por destinatários os agentes da Petrobrás da Diretoria de Serviços e Engenharia e agentes políticos
do Partido dos Trabalhadores.
Dalton Avancini (evento 468):
Ministério Público Federal:- E quais as empresas que participavam, as que o senhor conseguir se
recordar, dessas reuniões que ocorriam esses ajustes das obras da Petrobras.
Depoente:- Bom, tinham as principais aí, quer dizer, a própria Camargo, a Odebrecht, a OAS, Queiroz
Galvão, UTC, Andrade Gutierrez e aí esse grupo ia se expandido aí, depois você tinha Techint, Iesa,
Engevix e algumas outras ainda.
Ministério Público Federal:- Em que consistiu essas combinações, o que era combinado no âmbito
dessas reuniões?
Depoente:- O que era feito principalmente era distribuição de quem deveria ser o vencedor em cada
uma dessas licitações que estavam ocorrendo, quer dizer, então buscava-se fazer com que todas as
empresas tivessem contratos com a Petrobras com um equilíbrio aí de valores entre elas, do que cada
uma teria dentro do cliente Petrobras assim chamado.

Há, também, as já mencionadas tabelas relativas às preferências das empreiteiras na
distribuição das obras, que convergem com os resultados dos certames e em que são definidas para a
Engevix ao menos dois contratos RLAM ('offsite da carteira de diesel') e na RPBC ('URC - unidade
de reforma cataclítica'), bem como o documento redigido com as regras do grupo na forma de
regulamento de um campeonato esportivo (acostado no evento 03, comp93, da ação penal
originária), distribuído às companhias.
O próprio réu Gerson Almada, quando interrogado, reconheceu a existência de ajustes
nos contratos da empresa Engevix com a Petrobrás (Evento 722):
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Juiz Federal:- E o que se fazia exatamente nessas reuniões, que tipo de definição de preferência entre
as empresas era feita?
Interrogado:-A PETROBRAS ela publicava o plano quinquenal de empreendimentos, onde ela
especificava todas as obras que iriam ser licitadas, e isso era publicado tanto nos jornais, ela fazia a
exposição para todos nos auditórios dela. E essas preferências, esses planos de negócios eram
conversados entre nós: 'Ó, vai existir uma obra em Manaus.' Bom, Manaus podem ter certo que a
Engevix não deve participar porque ela não tem nenhuma estrutura pra ir pra Manaus. Já tem uma
obra no setor de gás, a Engevix vai tentar brigar porque ela tem uma expertise grande no setor de gás.
Então, este tipo de informações, que são informações que não levam a benefício nenhum para as
empresas, eram trocadas nessas reuniões.
Juiz Federal:- A Engevix teve obras cujas preferências foram definidas nessas reuniões?
Interrogado:-Sim, ela teve uma obra cujas preferências foi definida nessa reunião.
Juiz Federal:- Que obra foi essa?
Interrogado:-Essa foi a obra da URC.
Juiz Federal:- URC, em Cubatão?
Interrogado:-Em Cubatão.
(...)
Juiz Federal:- O senhor declarou lá perante mim, em gravação que foi feita, eu perguntei ao senhor na
audiência anterior: 'Mas por que faziam essa escala, então...' - que eu estava lhe mostrando aqueles
documentos, essas propostas de fechamento - 'não significava que as outras iriam dar preferência a
essas apontadas aqui como ganhadoras, não era isso?' O senhor respondeu: 'Sim, sim.' Eu perguntei
'Era isso?' E o senhor respondeu: 'Era isso, preferência sim, confirmo.' Aí eu perguntei: 'Mas dariam
preferência como? Não participariam da licitação ou participariam oferecendo propostas maiores?' O
senhor respondeu: 'Segunda alternativa.' Eu perguntei: 'Participaria oferecendo propostas maiores?'
O senhor respondeu: 'Sim'. É isso ou não é isso, senhor Gerson?
Interrogado:-Sim. O final da história é este, o que existia, o contexto que é colocado que tem que ser
ponderado diferentemente.

Ou seja, são efetivamente abundantes as provas diretas. Mas o magistrado a quo
salientou, inclusive, a existência de provas indiretas nos próprios processos de licitação e
contratação:
350. Mesmo não sendo os crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitações objeto específico do
presente processo, forçoso reconhecer a existência de prova significativa de que os contratos da
Engevix junto à RPBC e à RLAM foram obtidos através deles.
351. Há, inicialmente, alguma prova indireta no próprio processo de licitação e contratação.
352. Para algumas das licitações, apesar do grande número de empresas convidadas, foram
apresentadas poucas propostas. Esse é o caso da licitação na RLAM, com vinte e uma convidadas e
três propostas, e da RPBC para as obras da URC, com dezoito convidadas e quatro propostas.
353. Todas as propostas apresentadas pela concorrentes nas duas licitações da RPBC continham
preços acima do limite aceitável pela Petrobrás (20% acima da estimativa) e, portanto, não eram
competitivas.

3.3.2.1. GERSON ALMADA peticionou já nesta Corte, em 01/09/2017, requerendo a
juntada de Laudo de Perícia Criminal Federal produzido nos autos do Inquérito Policial nº 505384568.2014.404.7000 (evento 80, PET1 e LAUDO3), como fizera anteriormente nos autos da Apelação
Criminal nº 5083351-89.2014.4.04.7000, já julgada por esta Corte.
Ressalto que se trata de documento que não integrou a presente ação penal e que,
portanto, não foi utilizado para a condenação e nem pode aqui ser empregado em desfavor dos
acusados. Poderia, se fosse o caso, beneficiar os apelantes.
De acordo com a defesa, o laudo teria concluído pela inexistência de ajuste fraudulento
em pelos menos três dos contratos pelos quais o apelante fora condenado na sentença.
Entretanto, da análise do documento, depreende-se que não foi este o resultado a que
chegaram os peritos, que expressamente referiram ter identificado anormalidade estatística nas
licitações em que as propostas apresentadas pertenciam às empresas investigadas na 'Operação
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Lava-Jato', tanto de forma individual como em consórcio, ainda que sem considerar os aditivos
contratuais. Ainda, refere o laudo que 'tal anormalidade aponta para a concertação de propostas
para elevar arbitrariamente os preços e tornar injustamente mais onerosa a execução de contratos
celebrados com a Petrobras' (fl. 51).
O fato de os peritos não terem especificamente identificado a elevação artificial de
preços em todas as contratações - uma vez que em alguns casos as propostas eram inferiores à
estimativa da Petrobras para a obra, informação que já constava nos presentes autos - não leva à
conclusão de inexistência de fraude.
Cumpre mais uma vez ressaltar, conforme explicitado neste voto, que o
superfaturamento não constitui elemento essencial para a consumação do crime de fraude à
licitação, podendo haver frustração do caráter competitivo de certame mesmo na ausência de
sobrepreço.
Ademais, conforme ressaltado no laudo pericial, a metodologia utilizada na análise dos
dados tinha por foco estimar o prejuízo direto mínimo da Petrobras, não sendo objeto de exame o
cálculo do prejuízo residual e o indireto (fls. 46 e 50), tampouco a existência de fraude, que de
qualquer modo não poderia ser aferida tendo como base tão somente os preços praticados nas
licitações.
Assim, entendo que o laudo supracitado não traz qualquer alteração à conclusão a que
chegou a sentença e que está sendo mantida neste voto acerca da ocorrência dos crimes antecedentes
de fraude a licitações.
Ainda, a despeito da alegação defensiva constante de razões de apelação, o fato de
empresas que não eram membros do 'clube' de empreiteiras terem também participado de alguns
certames não é motivo suficiente para afastar a configuração do delito do art. 90 da Lei nº 8.666/90,
sendo evidente que há fraude ao caráter competitivo da licitação ainda que o ajuste não envolva
todas as licitantes, inclusive porque a combinação entre algumas destas já reduz significativamente a
chance de adjudicação pelas demais, frustrando, portanto, a concorrência.
Desse modo, como se vê, há elementos de convicção suficientes da prática do delito
antecedente de fraude à licitação.
Não procede, ademais, a alegação de interrupção de causalidade entre a contratação e
os valores recebidos pelos serviços prestados, pois não se pode desconsiderar o prolongamento dos
fatos no tempo.
Com o término do procedimento licitatório, a obra é adjudicada a determinada empresa
ou consórcio, que inicia a execução do contrato, quase sempre com duração de muitos anos. Os
pagamentos pela obra ocorrem de tempos em tempos, culminando com o pagamento final apenas
após a sua conclusão, conferência, etc.
Equivale dizer, não se deve estranhar que os contratos tenham sido firmados muitos
anos antes dos pagamentos das propinas, as quais foram sendo repassadas para as empresas
responsáveis pela lavagem e entregues aos destinatários finais conforme o contrato se desenvolvia e
os pagamentos eram feitos pela Petrobrás. Em vista disso, a perfeita adequação temporal, bem como
a correlação específica entre aquilo que foi pago e a obra contratada mostra-se uma prova quase
impossível.
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Operava-se como se fosse uma conta corrente mantida pela empresa junto a Alberto
Youssef, Paulo Roberto Costa e Milton Pascowitch, com depósitos e saques realizados, como
demonstram os controles informais de créditos e débitos, e de entregas de dinheiro em todo o
território nacional (fls. 75 e 80 da representação policial, evento 1, processo 507347513.2014.404.7000).
Não procede, portanto, a alegação da defesa do réu Gerson Almada de que não é
possível tomar como núcleos da lavagem de dinheiro todos os contratos firmados com a JAMP
ENGENHEIROS, uma vez que apenas 3 contratos com a Petrobrás foram reconhecidos como fruto
de cartel e do ajuste fraudulento de licitação. Como dito e como será analisado posteriormente, as
propinas eram pagas indistintamente, vale dizer, em relação a todos os contratos firmados entre as
empresas participantes do Clube e a Petrobrás. Já em relação à simulação dos contratos firmados
entre a empresa Engevix e a Jamp Engenheiros, como dito anteriormente, a correlação específica
entre aquilo que foi pago e a obra contratada mostra-se uma prova quase impossível de se realizar.
Tal aspecto ficou devidamente consignado na sentença:
663. É certo ainda que nem todos os valores foram originários de contratos ganhos por cartel e ajuste
fraudulento de licitação, pois alguns dos contratos, como visto, não tem este vício, mas a mistura entre
os recursos, expediente também próprio de lavagem de dinheiro, torna impossível discriminar, nos
diversos atos de lavagem, a origem específica de cada transação.

Por essa razão é que não procede o argumento da defesa do réu Fernando Moura de
que 'ao contrário do que se afirma na sentença, os valores recebido pelo apelante, por meio de
doações, não se referem a 05 (cinco) contratos, mas tão somente ao específico contrato celebrado
entre a Engevix e a Petrobrás para a construção dos módulos 2 e 3 da Unidade de Tratamento de Gás
de Cacimbas (UTGC)'. Frise-se: uma vez que ele mesmo confessa ter passado a receber
paulatinamente valores quando se encontrava no exterior, inviável resulta a correlação específica
entre aquilo que foi pago e a obra contratada.
Por fim, resulta descabida a assertiva feita pela defesa do réu Gerson Almada de
atipicidade objetiva da conduta tomada na sentença como lavagem de dinheiro, porquanto não
haveria nas operações tomados pelo juiz de primeiro grau a ocultação ou a dissimulação inerentes ao
tipo penal. Conforme já analisado, ficou patente que os contratos firmados entre a Engevix e Jamp e
Engevix e JD Assessoria tiveram como único propósito o repasse de vantagens indevidas, tanto que
não se logrou comprovar nenhuma prestação efetiva de serviços.
3.3.3. O magistrado entendeu pela ocorrência da continuidade delitiva entre os atos de
lavagem de dinheiro.
O órgão ministerial apela em relação a tal ponto, alegando tratar-se de condutas
distintas sob o aspecto do modus operandi e dos agentes que praticaram o delito e que cada uma das
condutas, nesse contexto, é dotada de potencialidade lesiva própria e é suficiente para configurar
lavagem, o que justifica que sejam consideradas crimes diversos.
A ocorrência de crime único, a configuração da continuidade delitiva entre as condutas
ou a existência de concurso material de crimes nos processos que envolvem a lavagem de dinheiro é
questão a ser analisada caso a caso, a depender dos contornos da atividade criminosa, do modus
operandi empregado, do tempo transcorrido entre os atos, enfim, das particularidades de cada
conduta e seus desdobramentos no contexto da empreitada delitiva considerada em seu todo. Não há
como se definir, a priori, uma solução aplicável a todo e qualquer processo.
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Na hipótese dos autos, tenho que o reconhecimento da continuidade é a solução mais
adequada.
Ainda que tenham envolvido diferentes empresas na simulação dos contratos
utilizados para o repasse das vantagens ilícitas, não há como negar que cada um dos delitos de
lavagem de dinheiro - é dizer, cada um dos contratos fraudulentos - foi praticado em semelhantes
condições de lugar, maneira de execução, dentre outras características semelhantes.
Os recursos objeto da lavagem de dinheiro saíam da Engevix Engenharia por meio de
diversos contratos fraudulentos com as empresa Jamp e JD, empresas de Milton Pascowitch e José
Dirceu, respectivamente, com um mesmo destino final: pagamento de propinas a servidores públicos
e políticos e financiamento de partidos políticos. Essa metodologia criminosa permite concluir que
as diversas condutas ocorriam de modo continuado, como se o comportamento subsequente fosse
consequência de outros anteriores, ainda que fossem diferentes os contratos fictos.
De mais a mais, diversamente do que ocorre em relação às condutas de corrupção, os
contratos simulados e os repasses fraudulentos foram próximos no tempo, distanciando-se cada um
em poucos meses.
3.3.4. A materialidade do delito é incontroversa, consoante aquilo que já restou
exposto nos itens anteriores, em que foram discriminados os contratos fraudulentos firmados como
forma de repasse de recursos. Para evitar repetição, colaciono trecho da sentença onde restou
devidamente analisada no seguinte excerto da sentença:
454. No que se refere aos repasses de propinas da Engevix Engenharia aos agentes da Diretoria de
Engenharia e de Serviços e em especial ao grupo político dirigido por José Dirceu de Oliveira e Silva,
com intermediação de Milton Pascowitch, há prova documental de boa parte desses repasses.
455. Os repasses da Engevix Engenharia para a empresa Jamp Engenheiros Associados foram
formalizados em contratos de consultoria e assessoria. São eles (evento 3, arquivos comp95, comp96,
comp97, comp98, comp100, comp101):
- contrato de prestação de serviços nº P-8887/01-MO-PJ-1014/05, celebrado em 01/12/2005,
vinculado ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase II), no valor de R$ 5.450.016,00, com vinte e
quatro notas fiscais e repasses líquidos de R$ 5.114.840,05 entre 09/01/2006 a 05/12/2007;
- contrato de prestação de serviços nº 8887/01-MO-PJ-1018/09, celebrado em 01/08/2007, vinculado
ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase II), no valor de R$ 1.412.696,22, com dezoito notas
fiscais e repasses líquidos de R$ 1.325.817,28 entre 06/12/2007 a 27/04/2009;
- contrato de prestação de serviços nº P-8993/00-MO-PJ-1011/07, celebrado em 13/04/2007,
vinculado ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase III), no valor de R$ 28.866.786,00,
com quarenta e seis notas fiscais e repasses líquidos de R$ 27.091.478,77 entre 25/06/2007 a
16/11/2010;
- contrato de prestação de serviços nº P-8983/00-MO-PJ-1031-07, celebrado em 01/09/2007,
vinculado ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase III), no valor de R$ 1.549.057,06, com onze
notas fiscais e repasses líquidos de R$ 872.621,27 entre 16/11/2010 a 16/01/2012;
- contrato de prestação de serviços nº P-8993/00-IO-PJ-1008-10, celebrado em 01/10/2010, vinculado
ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase III), no valor de R$ 1.411.377,63, sem informação
quanto aos repasses líquidos;
- contrato de prestação de serviços nº P-8983/00-IO-PJ-6009-11, celebrado em 23/08/2011, vinculado
ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase III), no valor de R$ 414.102,85, com duas notas fiscais e
repasses líquidos de R$ 425.338,62 entre 03/10/2011 a 06/12/2011;
- contrato de prestação de serviços nº P-1015/00-IO-PJ-1000-08, celebrado em 19/03/2008, vinculado
ao contrato da Engevix para a URE da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), no valor de R$
2.369.333,00, com dezoito notas fiscais e repasses líquidos de R$ 1.495.771,91 entre 30/05/2008 a
15/03/2010;
- contrato de prestação de serviços entre a Jamp e Consórcio Integradora - URC
(Engevix/Niplan/NM), de nº P1169/00-IO-PJ-0094/10, celebrado em 09/10/2010, vinculado ao
contrato Consórcio para a URC da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), no valor de R$
2.369.333,00, com nove repasses líquidos de R$ 2.453.491,56 entre 10/11/2010 a 02/02/2012;
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- contrato de prestação de serviços nº P-8994/00-MO-PJ-1005/08, celebrado em 19/03/2008,
vinculado ao contrato da Engevix para a Unidade de Propeno na Refinaria Presidente Getúlio Vargas
(REPAR), no valor de R$ 3.484.206,00, com dezoito notas fiscais e repasses líquidos de
R$ 3.363.777,33 entre 10/09/2009 a 20/01/209
- contrato de prestação de serviços nº P-8984/00-MO-PJ-1000-10, celebrado em 01/03/2010,
vinculado ao contrato da Engevix para a Unidade de Propeno na Refinaria Presidente Getúlio Vargas
(REPAR), no valor de R$ 929.304,00, com duas notas fiscais e repasses líquidos de R$ 187.700,00
entre 25/05/2010 e 25/06/2010;
- contrato de prestação de serviços nº P-1079/00-MO-PJ-1001/09, celebrado em 01/11/2008,
vinculado ao contrato da Engevix para a carteira de diesel da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), no
valor de R$ 6.377.504,80,00, com vinte e seis notas fiscais e repasses líquidos de R$ 5.834.199,43
entre 27/07/2009 a 21/09/2011;
- contrato de prestação de serviços nº P-1079/00-I0-PJ-0008/11, celebrado em 25/11/2008, vinculado
ao contrato da Engevix para a carteira de diesel da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), no valor de
R$ 381.879,33, com uma nota fiscal e repasse líquido de 358.393,75 em 21/10/2011.
- contrato de prestação de serviços nº P-1079/00-IO-PJ-1001/11, celebrado em 17/05/2011, vinculado
ao contrato da Engevix para a carteira de diesel da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), no valor de
R$ 2.625.325,36, com quatro notas fiscais e repasse líquido de R$ 787.271,65 entre 21/10/2011 a
20/03/2012;
- contrato de prestação de serviços nº P-1079/00-IO-PJ-0013/12, celebrado em 23/03/2012, vinculado
ao contrato da Engevix para a carteira de diesel da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), no valor de
R$ 1.396.734,04, com seis notas fiscais e oito repasses líquidos de R$ 2.656.489,10 entre 20/04/2012 a
21/12/2012.
456. Como a denúncia não abrange propinas efetivamente pagas em relação aos contratos da Engevix
Engenharia com a Petrobrás para Cacimbas (Fase II), os dois primeiros contratos do rol podem ser
desconsiderados na presente sentença.
Os demais, considerando os repasses líquidos identificados, somam R$ 46.412.340,00.
457. Os contratos tem por objeto serviços de consultoria ou de assessoria pouco definidos, v.g. 'apoio
à contratante nos serviços de prospecção e consultoria para novos negócios nas áreas de energia,
petróleo e gás' ou 'serviços de apoio a coordenação na análise de documentação de proponentes no
contrato EPC para a construção da Unidade de Propeno na Petrobras REPAR', e estão vinculados a
contratos específicos entre a Engevix Engenharia ou os consórcios dos quais ela participava e a
Petrobrás para os contratos das obras de Cacimbas, da Refinaria Presidente Bernardes, da Refinaria
Presidente Getúlio Vargas - REPAR e da Refinaria Landulpho Alves - RLAM.
458. Então os repasses da Engevix Engenharia para a Jamp Engenheiros Associados e que, segundo
os titulares desta, eram destinados, em parte, ao pagamento de propina aos agentes da Diretoria de
Engenharia e Serviços da Petrobrás e ao grupo político de José Dirceu de Oliveira e Silva encontram
prova documental independentemente da palavra dos colaboradores.
459. Já os afirmados repasses da Jamp Engenheiros para os agentes da Diretoria de Engenharia e
Serviços da Petrobrás e ao grupo político de José Dirceu de Oliveira e Silva estão cobertos apenas
parcialmente por prova documental.
460. Como visto, segundo Milton Pascowitch (item 423), foi, para o repasse de propinas, celebrado,
em 15/04/2011, contrato entre a Jamp Engenheiros Associados, empresa de Milton Pascowitch, e a JD
Assessoria e Consultoria Ltda., controlada por José Dirceu.
461. Cópia do contrato está no evento 3, comp116. Esse contrato está assinado por José Adolfo
Pascowitch e por Luiz Eduardo de Oliveira e Silva.
462. Pelo contrato, a JD prestaria serviços à Jamp. O objeto do contrato está assim descrito:
'i) desenvolvimento de assessoria e consultoria ao planejamento, implantação e execução do
Programa de Expansão das atividades comerciais e institucionais da Contratante no mercado
nacional e internacional;
ii) participação da Contratada, quando convidada, em reuniões da Contratante para o alinhamento de
atividades e ações pertinentes ao planejamento de expansão comercial e institucional;
iii) participação da Contratada, quando convidada, em viagens para o desenvolvimento de atividades
vinculadas ao escopo do presente contrato cujas despesas correrão por conta e ordem da Contratante;
iv) permanência da Contratada à disposição da Contratante, durante a vigência contratual, para
prestar quaisquer informações relativas ao desenvolvimento dos serviços ora contratados.'
463. Prevista remuneração total de R$ 1.500.000,00 em favor da JD Assessoria. O contrato deu causa
a emissão efetiva de treze notas fiscais de pagamento de serviços, entre 20/04/2011 a 27/12/2011,
também juntadas no evento 3, comp116. As notas totalizam R$ 1.457.954,70 brutos e R$ 1.368.290,49
líquidos. A pedido do MPF, por decisão de 24/02/2015 (evento 3), do processo 500527602.2015.4.04.7000, decretei a quebra do sigilo bancário e fiscal da Jamp Engenheiros Associados
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entre outras empresas. Foram identificados pagamentos por transferências bancárias da Jamp
Engenheiros para a JD Assessoria de R$ 1.006.235,00 (evento 3, comp99).
464. Ainda segundo Milton Pascowitch (item 425), um pagamento efetuado pela Jamp Engenheiros de
R$ 387.000,00, em 27/12/2011, para o escritório de advocacia Leite & Rossetti, como parte do preço
para aquisição por José Dirceu de Oliveira e Silva de imóvel no qual está localizada a sede da JD
Assessoria, matrícula 205.640 do 14º Registro de Imóveis de São Paulo/SP, também estaria coberto
por este contrato.
465. Relativamente ao contrato de consultoria e assessoria, o próprio Milton Pascowitch declarou que
nenhum serviço foi prestado pelo contrato (item 423), tratando-se apenas de simulação para viabilizar
o repasse da propina devida ao grupo político de José Dirceu de Oliveira e Silva. Não foi localizado,
nas buscas e apreensões realizadas, nos endereços das empresas e dos ora acusados, qualquer
documento que identifique qualquer serviço prestado em decorrência desse contrato, como por
exemplo, relatórios escritos, prestações de contas da JD Assessoria para a Jamp Engenheiros ou
mesmo comunicados escritos entre as empresas com referência ao conteúdo dos serviços.
466. Ouvido em Juízo, o acusado José Dirceu de Oliveira e Silva (evento 722), reconheceu a
autenticidade do contrato. Entretanto, declarou que o contrato foi celebrado, na continuidade da
prestação de serviços da JD Assessoria para a Engevix Engenharia. Transcrevo:
'Juiz Federal:- Esse contrato da JAMP com a JD Assessoria, tem aqui evento 3, COM116 dos autos, o
senhor pode me esclarecer esse contrato?
José Dirceu:-Continuidade da minha relação que eu tinha com a Engevix, segundo o senhor Milton
Pascowitch, eu assinei o contrato e recebi, emiti nota, recebi antecipado uma entrada da casa, pagou
para o escritório de advocacia, tudo isso, nada disso eu nunca escondi, na contabilidade da JD
Assessoria.
Juiz Federal:- Por que não se conseguiu os contratos com a própria Engevix?
José Dirceu:-Por decisão deles, o senhor Milton Pascowitch me comunicou e nós fizemos esse
contrato, eu não questionei porque ele era o representante, ele me foi apresentado e se intitulava
publicamente desde 2000 como diretor geral de um setor da Engevix, aliás nos autos ele diz isso.
Juiz Federal:- E o senhor continuou a prestar aquele serviço no Peru? Que tipo de serviço continuou
prestando?
José Dirceu:-Continuamos prestando serviços para todas essas empresas no Peru, doutor.
Juiz Federal:- Não, para a Engevix aí, no caso.
José Dirceu:-À Engevix especificamente. Eu sempre prestei serviços para a Engevix no Peru, aliás nos
autos o doutor Gerson Almada reconhece isso, pelo menos eu li o depoimento dele, que ele fez.
Juiz Federal:- Nesses contratos da JD com a Engevix, depois daquele início em 01/07/2008, tem as
renovações e há um distrato do último contrato não se encerra normalmente, em 30/03/2011, o senhor
saberia me esclarecer o motivo desse distrato?
José Dirceu:-Não, aí tem que ver com o Luiz Eduardo, meu irmão, porque eu não tenho memória sobre
isso.
Juiz Federal:- Esse contrato da sua empresa com a JAMP, o senhor mencionou que é uma
continuidade, é um contrato mais substancial aqui de 1 milhão e 500 mil reais, o senhor sabe me
explicar porque houve essa agregação de valor então, se era a continuidade dos contratos anteriores?
José Dirceu:-Porque foi o que eu pedi, ele concordou, nós assinamos o contrato.'
Adiante serão examinados os mencionados cinco contratos celebrados entre a própria Engevix
Engenharia e a JD Assessoria (itens 536-556).
467. Entretanto, a explicação apresentada por José Dirceu não guarda consistência com a existência
desses mesmos contratos entre a Engevix Engenharia e a JD Assessoria. Se as empresas JD e Engevix,
tinham relação contratual direta, parece fazer pouco sentido que a continuidade da relação entre elas
prosseguisse com contratos com a Jamp Engenheiros, substituindo a Engevix.
468. Além disso, o último contrato entre a Engevix Engenharia e a JD Assessoria foi objeto de distrato
em 30/03/2011 (evento 3, comp107), não fazendo também sentido a renovação da relação contratual
em 15/04/2011, agora entre a Jamp e a JD, diante do distrato anterior.
469. Observa-se ainda que, embora indagado, o acusado José Dirceu de Oliveira e Silva não
apresentou qualquer justificativa concreta para esse modo de proceder, ou seja, por qual motivo a
Jamp teria, como ele afirma, substituído a Engevix na relação contratual.
470. O fato, ou seja, de que a Jamp teria substituído a Engevix na relação contratual com a JD
Assessoria foi também negado pelo acusado Gerson de Mello Almada, dirigente da Engevix, em seu
interrogatório judicial (evento 722):
'Juiz Federal:- Por favor, só mais uma questão aqui, tem um contrato entre a Jamp e a JD Assessoria,
que é a empresa do senhor José Dirceu. O senhor tem conhecimento a respeito desse contrato?
Gerson Almada:-Não tenho conhecimento.
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Juiz Federal:- A Engevix em alguma oportunidade efetuou pagamentos de serviços prestados pelo
senhor José Dirceu através da Jamp?
Gerson Almada:-Não.
Juiz Federal:- Não?
Gerson Almada:-Não.
Juiz Federal:- O senhor Milton lhe informou alguma vez a existência desse contrato?
Gerson Almada:-Não, não informou.
Juiz Federal:- O senhor não tem conhecimento nenhum sobre esse contrato?
Gerson Almada:-Só pela imprensa.'
471. Como adiantado, ainda segundo Milton Pascowitch (item 425), com base no aludido contrato
entre a Jamp e a JD, parte dos valores da propina foram repassados, por solicitação de José Dirceu de
Oliveira e Silva, para pagamento parte do preço do imóvel em que está localizada a sede da JD
Assessoria, na Av. República do Líbano, 1827, Ibirapuera, em São Paulo/SP, matrícula 205.640 do 14ª
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Especificamente R$ 387.000,00 foram transferidos pela Jamp
Engenheiros Associados, em 27/12/2011, com esta finalidade, para a conta bancária do escritório de
advocacia Leite & Rossetti.
472. As afirmações encontram prova documental de corroboração.
473. No evento 3, arquivo comp127, consta a matrícula do imóvel. Como ali registrado, em
14/05/2012, Cecília Leme da Fonseca Oliveira, Ruy Leme da Fonseca e Maria Cristina Leme da
Fonseca, transferiram o imóvel para José Dirceu de Oliveira e Silva pelo preço de R$ 1.600.000,00,
com R$ 400.000,00 pagos em recursos próprios e R$ 1.212.500,00 financiados junto ao Banco do
Brasil.
474. A transação ainda encontra registro documental em carta enviada pelo acusado Luiz Eduardo de
Oliveira e Silva para José Adolfo Pascowitch datada de 19/12/2011 e na qual consta a solicitação
para a realização do referido depósito de R$ 387.000,00 pela Jamp Engenheiros em favor da Leite e
Rossetti Advogados por conta do referido contrato entre a Jamp e a JD (evento 47, arquivo apinqpol30, p. eletrônica 28 e 561 do inquérito, inquérito 5005151-34.2015.4.04.7000).
475. Como adiantado, a pedido do MPF, por decisão de 24/02/2015 (evento 3), do processo 500527602.2015.4.04.7000, foi decretada a quebra do sigilo bancário e fiscal da Jamp Engenheiros
Associados entre outras empresas. No resultado integral da quebra, constante na mídia
disponibilizada às partes conforme certidão do evento 54 do referido processo, consta o registro de
transferência da conta da Jamp Engenheiros, no valor de R$ 387.000,00, em favor da Leite e Rossetti
Advogados (fl. 111.722 da paginação eletrônica do relatório arquivo 'Caderno 03, Relatório tipo #4,
em 27/05/2015').
476. A própria Defesa de José Dirceu de Oliveira e Silva, antes mesmo da propositura da ação penal,
havia reconhecido, diante de questionamentos da Receita Federal, em petição datada de 17/06/2015
apresentada no inquérito 5003917-17.2015.4.04.7000, a referida compra e que os quatrocentos mil
reais teriam sido pagos pela Jamp Engenheiros em decorrência do aludido contrato de consultoria
entre ela e a JD Assessoria. Transcrevo:
'O primeiro ponto a ser esclarecido -que, inclusive, é objeto do presente inquérito policial -refere-se ao
pagamento da casa localizada na cidade de São Paulo, onde funcionava a empresa JD Assessoria e
Consultoria Ltda.
Com efeito, a compra do referido imóvel, no valor de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil
reais), foi concluída em maio de 2012 e paga por meio de uma entrada, no valor de R$400.000,00
(quatrocentos mil reais), e mais 161 (cento e sessenta e uma) prestações mensais e
sucessivas, financiadas pelo Banco do Brasil.
A Receita Federal apontou, nessa operação, uma 'possível movimentação financeira incompatível,
pois segundo declarações do contribuinte, o mesmo teria pago R$400.000,00 relativos ao imóvel com
recursos próprios, porém, s.m.j., esses recursos não circularam pela sua conta-corrente.'(evento 1
destes autos).
Na verdade, referido valor foi pago como parte do pagamento do contrato celebrado com a empresa
do peticionário. Ou seja, dentre as prestações decorrentes do contrato celebrado entre a JD e a JAMP,
o montante de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) não foi depositado em conta, mas sim pago
diretamente ao então representante do espólio do imóvel adquirido por José Dirceu (conforme
autorizado no contrato). De se frisar, inclusive, que a forma com que se deu o pagamento desse valor diretamente para conta de terceiro - estava explicitamente prevista no contrato entre a JD e a JAMP,
por meio de sua décima primeira cláusula 4. Exatamente por isso, o valor não passou pela conta
corrente do peticionário, conforme apontou a Receita Federal. Essa operação, contudo, não teve
qualquer fim ilícito.' (evento 40, pet1, inquérito 5003917-17.2015.4.04.7000).
477. Em Juízo, José Dirceu de Oliveira e Silva confirmou diretamente o fato:
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'José Dirceu: (...) Eu financiei a da República do Líbano no Banco do Brasil, 1 milhão e duzentos,
uma casa, portanto eu tenho uma dívida com o banco de cerca de 1 milhão de reais, dei uma entrada
de 400 mil reais através de uma antecipação de um contrato que eu tinha com a JAMP de 387 mil
reais; o escritório de advocacia Rosseti Leite, ou Leite Rosseti, recebeu esses recursos porque foi do
escritório que eu aluguei porque era um espólio, eu fiz opção de compra, o espólio concordou, eu fiz o
empréstimo, o espólio se desentendeu, eu esperei 2 anos, por isso que a casa tem um valor que é
praticamente o dobro do milhão e seiscentos e tantos que eu comprei.' (evento 722)
(...)
Juiz Federal:- Bem no início do seu depoimento o senhor já tinha mencionado esse escritório de
advocacia, tem aqui que foi um pagamento de cerca de 387 mil relativamente a esse imóvel da Avenida
República do Líbano.
José Dirceu:-Sim, senhor. Eles que alugaram o imóvel para mim porque era de um espólio, eles
colocaram o imóvel para alugar, o advogado responsável nós entramos em contato com ele, ele me
alugou o imóvel com opção de compra, e quando o espólio se entendeu, eu comprei o imóvel, e quando
o espólio se entendeu eu fiz o pagamento.
Juiz Federal:- O senhor que pediu ao senhor Milton para fazer esse pagamento do imóvel?
José Dirceu:-Não, foi meu irmão.
Juiz Federal:- O seu irmão?
José Dirceu:-O meu irmão.
Juiz Federal:- E esse pagamento entrou dentro do contrato?
José Dirceu:-Sim, senhor.
Juiz Federal:- Depois tem a...
José Dirceu:-Porque, assim, o contrato autorizava antecipação e autorizava pagamentos a terceiros.'
478. Então, o referido contrato celebrado em 15/04/2011 entre a Jamp Engenheiros e a JD Assessoria
deu causa ao repasse de R$ 1.368.290,70, em notas fiscais (líquidos), mais R$ 387.000,00 como
pagamento de parte do preço do referido imóvel.
479. Até aqui esses repasses tem por base um contrato formal, embora, como visto, Milton Pascowitch
tenha declarado que se trata de mera simulação para o repasse de propinas.
480. O problema para o acusado José Dirceu de Oliveira e Silva é que foram identificados outros e
vultosos repasses sequer cobertos pelo aludido contrato.
481. Segundo Milton Pascowitcht (item 426), valores do acerto da propina foram utilizados, por
solicitação de José Dirceu de Oliveira e Silva para efetuar pagamentos à empresa Halembeck
Engenharia Ltda. por serviços de reforma efetuados no imóvel localizado na Rua Estado de Israel,
379, ap. 131, Saúde, em São Paulo/PS, matrícula 94.083 do 14 Registro de Imóveis de São Paulo/SP.
482. Referido imóvel, como se verifica, na matrícula constante no evento 3, arquivo comp132,
encontra-se em nome do acusado Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, tendo a aquisição sido levada a
registro em 23/01/2012
483. Foi ouvido em Juízo como testemunha Marcelo Amaral Halembeck, que é o titular da referida
empresa Halembeck Engenharia (evento 468). Declarou, em síntese, que sua empresa realizou a
reforma do imóvel por R$ 388.366,00, tendo estes valores lhe sido pagos, entre 14/08/2009 a
06/05/2010, em espécie e também por transferências bancárias pela Jamp Engenharia e por Milton
Pascowitch. 484. Marcelo afirma que foi contratado por Milton Pascowitch. Quando de sua oitiva no
inquérito apresentou documentos consistentes em planilhas e os comprovantes de recebimentos
(evento 3, arquivo comp35), reafirmando a sua autenticidade em Juízo.
485. Em Juízo, José Dirceu de Oliveira e Silva admitiu o fato, ou seja
que os valores da reforma do imóvel de seu irmão foram pagos por Milton Pascowitch a seu pedido e
como um empréstimo. Declarou ainda que não teria sido celebrado contrato a respeito desse afirmado
empréstimo. Transcrevo:
'Juiz Federal:- Depois tem uma denúncia que se reporta a esses pagamentos, teriam sido feitos na
reforma do imóvel na Rua Estado de Israel, 279, apartamento 131, esse imóvel também é do senhor?
José Dirceu:-Não, do meu irmão, ele comprou, financiou no Banco do Brasil, tomou um empréstimo e
pagou o apartamento.
Juiz Federal:- E essa reforma?
José Dirceu:-Essa reforma o senhor Milton Pascowitch ofereceu, eu aceitei, isso é débito que eu tenho
com ele porque em 2012 eu pus a casa da República do Líbano, assim que eu fui condenado, à venda
para demitir os funcionários, fechar a JDA, pagar minhas dívidas, inclusive a reforma dessa casa, do
apartamento, pagar minhas dívidas que eu tinha, liquidar os bancos, que é o caso do Banco do Brasil,
por causa da minha condenação eu não consegui mais vender a casa, a imprensa publicou na época
que eu pus a casa à venda. E quando, já adiantando, eu acertei com o senhor Milton a reforma do
imóvel de Vinhedo, acertei com ele que eu pagaria junto com a venda da JDA, nós fizemos um esforço,
que é público, é só pedir nas empresas que foram contatadas, as mais importantes de São Paulo, para
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vender esse imóvel, até agora, o senhor foi informado pelo doutor Roberto Podval que eu estava
tentando vender o imóvel, porque eu, pra pagar a rescisão contratual para os meus funcionários, 5
que restavam, eu tive que vender o que tinha de automóvel, tudo, e meu irmão vendeu o apartamento e
o dinheiro todo foi revertido para a JDA, todo o dinheiro que nós vendemos bens entre fevereiro e
agosto foi revertido para a JDA.
Juiz Federal:- Mas eu não entendi, por que ele pagou a reforma, esses 388 mil do imóvel da Rua
Estado de Israel?
José Dirceu:-Porque ele pagou como se fosse um empréstimo para mim, esse imóvel não tem nenhuma
relação com PETROBRAS, com propina da PETROBRAS, nem um imóvel desses.
Juiz Federal:- Foi feito algum documento?
José Dirceu:-Não, não foi feito documento, posso ter cometido um erro, confiei nele, que ele estava
pagando como pessoa física porque era uma coisa pessoal minha com ele, entendi...
Juiz Federal:- Mas isso não está relacionado a nenhum serviço daquele contrato?
José Dirceu:-Não. Não, senhor, nem a reforma do apartamento, nem a reforma da casa.
Juiz Federal:- Pode interromper, só um minutinho. Então, retomando, nessa ação penal 504524184.2015.404.7000, depoimento do senhor José Dirceu de Oliveira e Silva. Senhor José Dirceu, eu não
entendi bem, ele fez esse empréstimo por conta da sua dificuldade na condenação, não sei se eu
entendi, ou não foi isso que o senhor disse?
José Dirceu:-Não, ele fez a reforma do imóvel, eu fiquei devendo para ele essa reforma do imóvel, e
depois a reforma da casa eu fiquei devendo, eu não vendi a casa por causa da minha condenação,
porque o senhor há de convir comigo que depois da minha condenação a minha receita caiu 60% na
JDA, eu tive dificuldade depois que eu fui preso de vender o imóvel e de demitir os funcionários, de
encerrar as atividades da JDA, a minha decisão quando eu fui condenado já era ir desativando, até
que vai caindo o faturamento, cai 30%, depois cai 60.
Juiz Federal:- Mas esse empréstimo foi feito quando o senhor estava em dificuldade financeira ou não,
qual foi o motivo disso?
José Dirceu:-Eu não tinha condições de reformar esse apartamento não, não tinha recurso para isso,
tanto é que eu não tinha recurso para pagar a entrada do imóvel já.
Juiz Federal:- E quanto a esses pagamentos do senhor Marcello Hallembeck, constam que foram em
2009 e 2010.
José Dirceu:-Sim, senhor.
Juiz Federal:- E nessa época o senhor já tinha dificuldades?
José Dirceu:-Porque, doutor Moro, eu retirava 60 mil reais da JDA, todo o restante são despesas, eu
ganhava no escritório de advocacia entre 20 e 30 mil reais, eu tinha o Oliveira e Silva e Ribeiro, eu me
desassociei logo depois que eu fui condenado, porque já havia pedidos de cassação da minha
inscrição, eu fui advogado 30 anos e, apesar de eu não ter sido condenado no exercício da profissão,
tomaram a decisão de cancelar a inscrição.
Juiz Federal:- Esse contrato da JD com a JAMP, que eu perguntei a pouco ao senhor, é um contrato de
1 milhão e 500 em abril de 2011, posterior a esses valores pagos pelo senhor Milton em seu benefício
para o senhor Marcello Hallembeck, o senhor não podia usar esses valores aqui pra quitar esse
empréstimo?
José Dirceu:-Não, senhor, na minha contabilidade não, pelos gastos que eu tinha não, eu vou repetir
para o senhor, a minha retirada mensal que está toda declarada, está toda no banco, eu não tive
nenhum outro recurso extra, o meu nível de vida era esse.
Juiz Federal:- O senhor declarou no imposto de renda esse empréstimo?
José Dirceu:-Não, não declarei, nisso também quero ser claro para o senhor, eu já disse, eu posso ter
errado, não declarei esse empréstimo, nem o empréstimo da Rua Xingu.'
486. Ainda segundo Milton Pascowitch (item 427), valores acertados como propinas, no montante de
cerca de um milhão e meio de reais, também foram utilizados para efetuar, por solicitação de José
Dirceu de Oliveira e Silva, pagamentos à arquiteta Daniela Leopoldo e Silva Facchini por serviços de
reforma efetuados no imóvel consistente na chácara 1, Gleba N, Parque do Vale da Santa Fé,
Vinhedo/SP, matrícula 16.728, do Registro de Imóveis de Vinhedo.
487. O imóvel em questão encontra-se, conforme matrícula (evento 3, comp138), em nome da empresa
TGS Consultoria e Assessoria em Administração Ltda., por aquisição registrada em 24/04/2014.
488. A TGS Consultoria e Assessoria em Administração Ltda. é titularizada pelo acusado Júlio Cesar
dos Santos.
489. No inquérito, Julio Cesar dos Santos declarou que a empresa TGS adquiriu o imóvel e o revendeu
para José Dirceu de Almeida Soares, não tendo esta transferência sido escriturada ou registrada
(evento 54, arquivo inq1, p.4-6, inquérito 5003917-17.2015.4.04.7000):
'que esclarece ainda que a empresa do declarante de nome TGS, adquiriu um imóvel no Condomínio
Santa Fé em Vinhedo/sP, ao lado da residência de José Dirceu naquele local, por volta do ano de
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2010, no valor de R$ 110.000,00, assumindo um débito de R$ 105.000,00, adquirido da pessoa de
Floriano; que o imóvel foi vendido um ano depois para José Dirceu por aproximadamente R$
200.000,00; que José Dirceu assumiu a dívida do condomínio, que foi parcelada pelo declarante e
pagou uma parte para o declarante mediante emissão de boletos em nome da TGS; que tomou
conhecimento de que o referido imóvel foi reformado pelo Milton Pascowitch; (...)'
490. Na ocasião, Julio Cesar dos Santos ainda declarou que a TGS também adquiriu um imóvel na
cidade de Passa Quatro/MG, na qual reside a mãe de José Dirceu de Oliveira e Silva, e que, em
relação a este imóvel, apesar de vendido para José Dirceu de Oliveira e Silva, não foi também
formalizada a transferência:
'que a TGS possui ainda uma casa residencial em Passa Quatro/MG, adquirida aproximadamente em
2004, onde reside a mãe de José Dirceu, por aproximadamente R$ 250.000,00; que o imóvel foi
vendido para José Dirceu ou para a JD Assessoria algum tempo depois, pelo mesmo valor; que José
Dirceu pediu para o declarante que adquirisse para não chamar atenção o fato de estar sendo
adquirida por José Dirceu, que então era Ministro de Estado, o que poderia inflacionar o valor; que o
imóvel foi pago para o declarante também com a emissão de boletos bancários em nome da TGS; que
não foi lavrada a escritura nem foi realizado o devido registro imóbiliário; (...)'
491. Em Juízo, Júlio Cesar dos Santos preferiu ficar em silêncio (evento 692).
492. Não obstante, o próprio José Dirceu de Oliveira e Silva admitiu que o imóvel em Vinhedo, mesmo
em nome da TGS, seria de sua propriedade (evento 722):
'Juiz Federal:- Senhor José Dirceu, tem várias questões a serem colocadas ao senhor, mas
inicialmente eu queria que o senhor esclarecesse ao juízo o seu patrimônio, o que o senhor tem hoje,
seu patrimônio.
José Dirceu:-Eu tenho em Vinhedo uma residência na Rua Maracaí, 247, no Condomínio Santa Fé,
que eu comprei o terreno se não me engano em 2000, construí a casa durante 4 anos com recursos que
eu recebi da anistia, sessões extraordinárias do congresso, da venda de uma propriedade da minha
esposa, parte da venda dessa propriedade, e também do acordo salarial da recisão contratual que eu
fiz com a presidência do PT; essa residência sofreu uma devassa da receita federal por causa da ação
penal 470 e todo o meu imposto de renda anterior, de 5 anos, eu recebi praticamente um atestado de
honestidade. Até 2006, doutor Moro, eu vivi de salário, ou de funcionário da Assembleia Legislativa
de São Paulo ou de deputado, ou de presidente do PT, não tive outra renda, a não ser a anistia ou a
rescisão como eu mencionei aqui, as sessões extraordinárias porque eu fiz poupança. É bom lembrar
que o senhor Gustavo Franco pagou 27,5% de juro real durante 3 anos aos poupadores desse país,
portanto meu patrimônio dobrou nesses 3 anos e eu pude comprar essa casa. Eu financiei a da
República do Líbano no Banco do Brasil, 1 milhão e duzentos, uma casa, portanto eu tenho uma
dívida com o banco de cerca de 1 milhão de reais, dei uma entrada de 400 mil reais através de uma
antecipação de um contrato que eu tinha com a JAMP de 387 mil reais; o escritório de advocacia
Rosseti Leite, ou Leite Rosseti, recebeu esses recursos porque foi do escritório que eu aluguei porque
era um espólio, eu fiz opção de compra, o espólio concordou, eu fiz o empréstimo, o espólio se
desentendeu, eu esperei 2 anos, por isso que a casa tem um valor que é praticamente o dobro do
milhão e seiscentos e tantos que eu comprei.
Juiz Federal:- Essa casa na República do Líbano?
José Dirceu:-Da República do Líbano, onde funcionava, está lá ainda a casa fechada porque a
empresa está fechada desde fevereiro, na verdade a empresa começou a ser desativada quando eu fui
condenado na ação penal 470, essa é a segunda propriedade que eu tenho. Eu tenho um terceiro
terreno com benfeitoria que eu comprei da TGS, não é uma ocultação de patrimônio, está declarado
no meu imposto de renda, o senhor Júlio César Santos comprou duas propriedades para mim porque
eu não queria ocultar meu patrimônio, porque se eu me apresentasse como comprador dobrava o
valor, aumentava 40 %, aliás o Condomínio Santa Fé, depois que eu mudei para lá, mudou
condomínio de luxo, nunca tinha sido, mas a imprensa passou a tratar como condomínio de luxo.
Juiz Federal:- Que propriedades são essas?
José Dirceu:-Essa casa, que também essa benfeitoria está declarada no meu imposto de renda, casa
esta que depois eu reformei, como o senhor conhece pelos autos, eu vou falar sobre isso, eu reformei a
casa.
Juiz Federal:- Desculpe, mas que terreno é esse?
José Dirceu:-É na Rua Xingú, porque como são casas anexas, mas são...
Juiz Federal:- Em Vinhedo também?
José Dirceu:-Em Vinhedo, no mesmo condomínio em Vinhedo.
(...)
Juiz Federal:- Então essa casa, essa segunda casa em Vinhedo, ou terreno, quem comprou foi o senhor
Júlio Santos?
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José Dirceu:-Sim, o senhor Júlio César Santos, TGS a empresa dele, comprou a meu pedido e eu
paguei a ele duzentos e, paguei a ele e pagamos dívida do antigo proprietário, porque ele devia o
condomínio há vários anos e devia também o IPTU.
Juiz Federal:- Essa compra foi aproximadamente quando?
José Dirceu:-Duzentos e tantos mil reais.
Juiz Federal:- Mas em que ano aproximadamente?
José Dirceu:-Doutor...
Juiz Federal:- Se o senhor não se recordar o senhor pode dizer que não se recorda.
José Dirceu:-Essa compra, eu comecei a fazer essa compra em 2009, 2010, acho que ela concluiu,
porque ele tinha um problema, ele não tinha alvará de construção e habite-se, eu não entendo como é
que se constrói uma casa num condomínio e a prefeitura... E quando eu descobri isso eu pedi, por isso
que até um e-mail meu parece que eu estou procurando... Não é fato, pelo contrário, eu queria
registrar esse terreno como deveria e pedir para o senhor Júlio César Santos que ele regularizasse a
situação da prefeitura e no condomínio, regularizasse o alvará, o habite-se e a autorização de
construção.
Juiz Federal:- Mas aí o senhor comprou esse imóvel, foi o senhor que fez o pagamento então
diretamente ao antigo proprietário?
José Dirceu:-A ele, por TED's.
Juiz Federal:- Ou o senhor passou para a TGS e ela pagou?
José Dirceu:-Não, a TGS comprou e eu comprei da TGS depois, essa foi a operação, como foi...
Juiz Federal:- Então foram dois contratos?
José Dirceu:-Dois contratos, ele fez um contrato, suponho, eu fiz um contrato com ele, eu registrei na
minha declaração de imposto de renda essa casa, como eu tenho a minha casa da Maracaí registrada
e um terreno anexo à Maracaí.
Juiz Federal:- E o senhor não fez a transferência no registro imobiliário nesse caso, ou fez?
José Dirceu:-Era essa a função dele, doutor, porque ele não era, não tinha nenhuma relação com os
meus contratos, com a minha consultoria, nesse caso, apesar que ele foi um dos associados comigo
desde 1998 que eu desativei a empresa porque me elegi deputado federal, eu não queria atuar na área
que nós tínhamos estabelecido, só voltei a atuar em 2006, até a imprensa disse que era uma empresa
fantasma, não era empresa fantasma, era uma empresa desativada que estava na residência dele, um
imóvel que ele tinha alugado.
Juiz Federal:- Mas, assim, quem pagou o primeiro proprietário, o primeiro proprietário transferiu lá,
não sei se é o primeiro...
José Dirceu:-A TGS pagou.
Juiz Federal:- Transferiu para a TGS?
José Dirceu:-A informação que eu tenho foi que a TGS pagou.
Juiz Federal:- A TGS que pagou, não foi o senhor então?
José Dirceu:-Não, eu paguei para a TGS.
Juiz Federal:- Mas desde o início quando a TGS comprou era já a pedido do senhor?
José Dirceu:-Era a pedido meu, como eu deixei claro para o senhor.'
493. Também admitiu que o imóvel em Passa Quatro, de residência de sua mãe, foi adquirido pela
TGS. Embora afirme que a JD Assessoria teria adquirido o bem da TGS, não foi registrada a
transferência na matrícula do imóvel, como admitido por Júlio Cesar dos Santos (item 490):
'Juiz Federal:- Alguma propriedade em nome da JD?
José Dirceu:-A JD comprou, porque a TGS comprou uma casa na minha cidade de Passa Quatro, para
a minha mãe residir, e depois a JDA pagou; isso tudo está documentado e contabilizado.
Juiz Federal:- E como é que foi essa operação aí da casa de Passa Quatro?
José Dirceu:-Eu comprei a casa para minha mãe residir, meu pai trabalhou 47 anos, viveu 57 anos
com a minha mãe e nunca conseguiu comprar uma casa, a primeira providência que eu tomei quando
comecei a trabalhar como consultor advogado foi comprar uma casa para ela, foi paga a casa e eu
paguei depois para a TGS.
Juiz Federal:- Quando foi essa aquisição aproximadamente?
José Dirceu:-Não é 2004 como se diz, porque a JDA foi constituída em 2006, eu não era ministro
mais, tenho certeza absoluta, essa casa foi comprada entre 2006 e 2007, nos autos está que ela foi
comprada em 2004, não foi.
Juiz Federal:- E o senhor também nesse caso utilizou a TGS, o senhor citou?
José Dirceu:-Sim, senhor.
Juiz Federal:- Quem fez a aquisição então do proprietário foi a TGS?
José Dirceu:- Júlio César Santos. Conforme ele declarou inclusive nos autos.
Juiz Federal:- E esse imóvel daí foi feito algum contrato entre o senhor, a JD com a TGS?
José Dirceu:-Sim, senhor.
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Juiz Federal:- Com a JD, pelo que eu entendi?
José Dirceu:-Com a JD. Está declarada como imóvel na JD.
Juiz Federal:- Sabe se foi feita a transferência imobiliária?
José Dirceu:-Não sei, não me lembro, preciso ver na JDA isso, com a contadora, com o próprio Júlio
César.'
494. José Dirceu de Oliveira e Silva também admitiu que o imóvel em Vinhedo, em nome da TGS, foi
reformado, em decorrência de sua solicitação, por Milton Pascowitch. Não soube precisar o valor
gasto e também aqui afirmou que os repasses foram a título de empréstimo. Transcrevo:
' Juiz Federal:- Depois dessa reforma da casa em Vinhedo, Chácara 1, Gleba N, Parque do Vale Santa
Fé, Vinhedo, esse imóvel é aquele que pertencia à TGS?
José Dirceu:-Exatamente. O meu imóvel foi concluído em 2004, o imóvel da Maracaí, 247, onde é
minha residência, até hoje é minha residência, nos autos consta como minha residência; eu morei em
Brasília numa casa alugada durante o cumprimento da pena em regime aberto, eu nunca morei em
Brasília.
Juiz Federal:- O ministério público fez uma conta aqui de pagamentos dessa reforma, cerca de 1
milhão e 508 mil reais, talvez ela esteja um pouco abaixo, parece que uns pagamentos aqui são a outro
título, mas mesmo assim seria em torno de 1 milhão e 400 mil, isso foi pago pelo senhor Milton
também?
José Dirceu:-Senhor Milton, senhor José Adolfo diz que nas reformas estão incluídas reformas do
apartamento da mãe dele, reforma do apartamento do Milton, eu analisando os autos eu constato isso,
eu tenho muitas dúvidas que a reforma daquela casa custou 1 milhão e 500, 1 milhão e 300, 1 milhão
e 800.
Juiz Federal:- Ele não prestava contas ao senhor?
José Dirceu:-Eu estava preso durante a reforma, antes...
Juiz Federal:- Ao seu irmão?
José Dirceu:-Que eu saiba não, eu vou procurar isso, eu vou nos autos agora, a defesa, tudo, eu vou
procurar comprovar essas questões, mas o senhor...
Juiz Federal:- E quanto o senhor tinha presente que ele teria gasto, que o senhor estaria em débito
com ele nessa reforma?
José Dirceu:-Uma reforma como essa no máximo meio milhão de reais, porque eu não tinha, eu não
queria fazer, eu queria essa caixa pra fechar o escritório, ter escritório e casa, são duas suítes e uma
sala de escritório essa casa, uma cozinha aberta para a sala, daí uma sala de reunião e a varanda,
porque essa casa a parte de cima e a parte de baixo foi reformada para morar o caseiro, essa casa
não tem piscina, essa casa não tem sauna, essa casa era uma casa de trabalho.
Juiz Federal:- Aqui também não foi feito nenhum contrato?
José Dirceu:-Não, senhor.
Juiz Federal:- Esses pagamentos que o senhor Milton fez para essa arquiteta começaram em 2012,
quase 2 anos depois daqueles pagamentos anteriores lá na Rua Estado de Israel, o senhor solicitou de
novo empréstimo para ele, como foi isso?
José Dirceu:-Sim, solicitei a reforma da casa, ele me ofereceu que reformava a casa como tinha
reformado o apartamento.
Juiz Federal:- Mesmo sem ter pago aquele empréstimo anterior?
José Dirceu:-Confiança, nós tínhamos uma relação de confiança, eu não tinha uma dívida, não devia
para ninguém, eu só não tinha recursos em caixa; eu quero lembrar ao senhor...'
495. Os repasses de Milton Pascowitch à arquiteta responsável pela reforma, Daniela Leopoldo e
Silva Facchini, encontram prova documental. De uma forma estranha, para justificar o repasse,
Milton e José Adolfo Pascowitch simularam que os valores teriam sido doados à referida arquiteta.
Como se verifica no documento do evento 3, comp139, José Adolfo Pascowitch inclusive formalizou a
doação de R$ 1.300.000,00 para a arquiteta junto à Receita Estadual de São Paulo, recolhendo o
tributo estadual incidente sobre doações.
496. A arquiteta responsável pela reforma, Daniela Leopoldo e Silva Facchini, chegou a ser
denunciada pelo MPF por crime de lavagem de dinheiro em um exagero persecutório. Este Juízo
rejeitou a denúncia por falta de dolo (evento 22).
497. Foi a arquiteta ouvida como testemunha em Juízo (evento 747). Declarou, em síntese, que foi
contratada por Milton Pascowitch para a reforma do imóvel em Vinhedo e que o custo da obra foi de
R$ 1.814.546,00. Na ocasião ainda confirmou a autenticidade dos documentos que apresentou durante
o inquérito 5003917-17.2015.4.04.7000 por petição à autoridade policial e no qual se constatam
despesas totais no valor acima apontado (evento 94, arquivos ap-inqpol2 a ap-inqpol10 do inquérito
5003917-17.2015.4.04.7000). Declarou que recebeu R$ 1.300.000,00 em depósitos bancários e o
restante em dinheiro, sempre de Milton Pascowitch. Declarou que lhe foi informado que o imóvel seria
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utilizado por José Dirceu de Oliveira e Silva, mas não como proprietário e sim como locatário.
Transcrevo:
'Ministério Público Federal:- Certo. A senhora participou da reforma de um imóvel em
Vinhedo, a pedido do senhor Milton Pascowitch?
Daniela:-Sim. O Milton me chamou e me contratou pra fazer a obra.
Ministério Público Federal:- A senhora pode narrar como foi feita a negociação, como foram
feitos os pagamentos?
Daniela:-O Milton me chamou, em maio de 2013, a gente visitou a casa. Ele me perguntou se eu
poderia fazer a reforma de uma casa em Vinhedo, a gente foi até o imóvel, era um imóvel bem
danificado, era uma casa abandonada, era praticamente um esqueleto, tinha pouca coisa que
pudesse ser aproveitado. Já existia um projeto dessa reforma, a gente fez algumas adequações e
aí a gente foi, foi até novembro de 2013, a gente executou essa obra que foi praticamente
reconstruir essa casa e deixar ela toda equipada.
Ministério Público Federal:- O valor dessa obra, o valor que foi pago pra senhora, a senhora
se recorda quanto que foi?
Daniela:-O valor total da obra foi de 1.814.546,00 reais.
Ministério Público Federal:- Como esse valor foi repassado pra senhora?
Daniela:-Olha, tenho aqui no mês a mês, no mês de junho o Milton pagou 250 mil, em julho
265.367,00 reais, em agosto 258.900,00 reais, setembro 421.802,00, outubro...
Ministério Público Federal:- Mas esses valores foram transferidos pelo Milton pra senhora, é
isso?
Daniela:-Isso. Era feito pela Jamp, eram feitos depósitos na minha conta. Em algumas
situações ele me entregou em dinheiro, cash.
Ministério Público Federal:- A senhora teve conhecimento pra quem que era destinado esse
imóvel, se era para o senhor José Dirceu?
Daniela:-Na verdade o imóvel era de uma empresa chamada TGS, tanto que o Milton me
passou os dados todos da TGS pra que fossem emitidas notas em nome da TGS e que seria
locado para o senhor José Dirceu, essa foi a informação que eu recebi na época.
Ministério Público Federal:- Tá certo. Que seria utilizado pelo senhor José Dirceu? Já nessa
época foi informado isso pra senhora, é isso?
Daniela:-Sim, sim, ia ser usado pelo José Dirceu, tanto que a casa é vizinha à casa atual do
José Dirceu.
(...)
Juiz Federal:- Alguns esclarecimentos do juízo muito rapidamente aqui. Senhora Daniela,
quando esse processo ainda estava na fase de inquérito, consta que no processo juntado no
inquérito 5003917, numeração nossa, aqui só pra localização das partes, no evento 94, foi
juntado uma petição de 13 de agosto de 2015, por sua advogada, que constam diversos
documentos que a senhora apresentou como sendo dessa obra. A senhora apresentou esses
documentos então para o seu advogado para ele entregar para a polícia, foi isso?
Daniela:-Isso, foi isso, juntei todos os documentos e montamos esse processo.
Juiz Federal:- Um desses documentos aqui, não tenho condições de mostrar a senhora por
causa da videoconferência, mas consta uma planilha com as despesas havidas e aqui há um
total final de 1.814.000,00 reais, aproximadamente. Foi esse o valor então gasto?
Daniela:-Sim, foi esse o valor, exatamente esse valor.
Juiz Federal:- Na reforma da casa de Vinhedo?
Daniela:-Na reforma da casa de Vinhedo, esse valor se refere apenas a obra da casa de
Vinhedo.
Juiz Federal:- Certo. A senhora nesse período chegou a fazer também alguma reforma para o
senhor Milton Pascowitch, não relacionada à casa em Vinhedo?
Daniela:-Não, Excelência. Eu fiz algumas obras para o Milton, eu fiz uma obra na casa dele em
outubro, setembro ou outubro de 2014, no valor de 18 mil reais, que era um conserto de um arcondicionado, e na casa da mãe dele, da dona Clarinha, foi em novembro de 2014 e que durou
até janeiro de 2015, que foi instalações de alguns acessórios pra banheiro, pra tomar banho a
pessoa na terceira idade, foram as únicas coisas. No período da obra de Vinhedo, eu não
executei nada pra ele, nada além da obra de Vinhedo. Anteriormente, eu tinha feito uma obra
pra ele em 2012, de maio de 2012 a novembro de 2012.
Juiz Federal:- Então desculpe reiterar a pergunta para a senhora, então esse 1.814.000,00 foi
exclusivamente na reforma da casa em Vinhedo?
Daniela:-Perfeitamente.
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Juiz Federal:- A senhora mencionou esse dinheiro, a senhora recebia na sua conta bancária e
fazia daí os pagamentos relativos à obra, é isso o que eu entendi?
Daniela:-Exatamente, exatamente, ele me passava os valores, eu ia fazendo o pagamento mês a
mês.
Juiz Federal:- A senhora também declarou que parte desse valor, o repasse à senhora, foi
formalizado por meio de doação, foi isso?
Daniela:-Foi. O valor de 1.300.000,00.
Juiz Federal:- E o restante não foi formalizado de maneira nenhuma?
Daniela:-Foi entregue em espécie.
Juiz Federal:- Mas não houve nota fiscal, algum documento que justificasse esses pagamentos
em espécie?
Daniela:-Existe nota de todos os valores, excelência, existe as notas de 1.814.000,00.
Independente se foi feito depósito na minha conta, ou em espécie, tudo que foi gasto na obra
existe comprovante, que este que está, que a gente montou e entregou na época que eu fiz o meu
depoimento.
Juiz Federal:- Perfeito. Mas a indagação minha pra senhora, que o senhor Milton repassou à
senhora 1.300.000 e ele fez depois aquelas doações, fez a papelada da doação, e a diferença do
1.300.000 para 1.800.000 ele fez alguma formalização ou não?
Daniela:-Não, nenhuma, nenhuma.
Juiz Federal:- Então são só essas... Foi lhe dito alguma vez a razão do senhor Milton estar
pagando essa obra para o senhor José Dirceu?
Daniela:-Nunca, nunca me foi dito. Ele disse que a casa seria locada pelo José Dirceu e a que a
gente precisava arrumar a casa, foi a única coisa que ele me disse.'
498. Observo que nos referidos documentos apresentados pela testemunha constam diversos elementos
de prova documental, como o aludido comprovante do recebimento da doação, depósitos bancários
provenientes da Jamp Engenheiro, extratos bancários da conta da arquiteta, proposta encaminhada
pela arquiteta a Milton Pascovitch para o 'projeto e gerenciamento da reforma em Vinhedo',
orçamentos detalhados, notas fiscais, fotos do imóvel, plantas, não deixando margem para qualquer
dúvida quanto à veracidade de suas afirmações.
499. Os depósitos bancários foram realizados pela Jamp Engenheiros entre julho e novembro de 2013.
Do quadro sintético feito pelo MPF na fl. 180 da denúncia, somente os depósitos de julho de 2013 a
novembro de 2013 dizem respeito à reforma da casa em Vinhedo. Os demais dizem respeito, como
afirmado pela depoente, a outros serviços por ela prestados a Milton Pascowitch. Todos estão
comprovados documentalmente. Ilustrativamente, os dois últimos depósitos na conta da arquiteta e
provenientes da Jamp Engeheiros, de R$ 200.000,00 em 23/10/2013 e de R$ 100.000,00 em
13/11/2013, e podem ser visualizados nas fls. 4 e 11 (numeração eletrônica do arquivo) do arquivo apinqupol6, evento 94 do inquérito 5003917-17.2015.4.04.7000.
500. Ainda segundo Milton Pascowitch (item 428), os valores decorrentes do acerto de propinas
também foram utilizados para aquisição pela Jamp Engenheiros de imóvel localizado na Rua
Assungui, nº 971, Saúde, São Paulo/SP, matrícula 22.249 do 14º Registro de Imóveis de São
Paulo/SP. O referido imóvel foi adquirido em 12/02/2007 por Camila Ramos de Oliveira e Silva, filha
de José Dirceu de Oliveira e Silva, e foi gravado com cláusula de incomunicabilidade,
impenhorabilidade e inalienabilidade, como se verifica no evento 3, arquivo comp141.
501. Pelo contrato de compromisso particular de compra e venda constante no evento 3, arquivo
comp142, o imóvel foi adquirido pela Jamp Engenheiros em 22/05/2012 por quinhentos mil reais. O
imóvel foi pago ainda em 2012 pela Jamp Engenheiros mediante depósitos bancários como se verifica
nos extratos juntados no próprio evento 3, arquivo comp142.
502. Sobre esta aquisição, Milton Pascowitch, como visto (item 428), declarou que o imóvel apenas
permaneceria em nome da Jamp Engenheiros, mas que seria também destinado a José Dirceu de
Oliveira e Silva.
503. Já José Dirceu afirmou, em seu interrogatório, ter-se tratado de uma compra e venda regular:
'Juiz Federal:- Consta também na denúncia uma referência a um imóvel que teria sido
adquirido da sua filha pelo senhor Milton Pascowitch, o senhor pode me esclarecer?
José Dirceu:-Sim. Ele se ofereceu para comprar o imóvel, aliás contabilizou na JAMP, aliás
pediu a chave depois para alugar, falou em construir um imóvel comprando os terrenos ao lado,
porque eles tiveram duas construtoras que foi a Geometric e a DZP, além de um banco num
passado áureo, a família, e eu vendi o imóvel para ele, a minha filha não teve nenhuma
participação, ele pagou 500 mil reais e depois fez uma remessa de 250 mil reais para minha
filha, de 500, e a minha filha devolveu, eu tinha entendido que tinha devolvido os 500, depois
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fiquei sabendo, depois, quando veio a operação, viram as buscas e apreensões, tudo, imposto de
renda, que tinha uma dívida de 250 mil reais com o senhor Milton Pascowitch; a JAMP
comprou esse imóvel, declarou na contabilidade, o senhor José Adolfo diz isso, pegou a chave, o
senhor Adolfo fala que eles iam alugar a casa, agora diz que não, que era um contrato,
ocultação de patrimônio. Não é verdade, eu não ia...
Juiz Federal:- E também foi devolvido a eles os 250 mil, então?
José Dirceu:-Não, não, foi devolvido 250 mil, ficou 250 para ser devolvido, não foi possível
devolver.
Juiz Federal:- Por que essa devolução de 250 mil?
José Dirceu:-Porque o imóvel era 500 mil, ele remeteu 1 milhão, eu mandei devolver,
devolveram os 250 mil, não sei porque razão porque era o meu irmão que cuidava disso, acho
que por falta de recurso não devolveu os outros 250.
Juiz Federal:- O senhor chegou a tratar dessa aquisição desse imóvel?
José Dirceu:-Como tratar, desculpe doutor Moro?
Juiz Federal:- O senhor chegou a, esse imóvel no fundo é da sua filha?
José Dirceu:-Sim, a minha filha tinha um imóvel, eu vendi esse imóvel para a JAMP e ela
comprou um outro apartamento. A cláusula, é porque ela era menor, doutor Moro, e o temor
nosso era que a mãe podia acabar vendendo o imóvel por razões familiares e pessoais, a mãe
morreu, 3 meses, de câncer, podia ter vendido a casa, e eu pus essa cláusula, quando me
informaram que eu tinha essa cláusula eu estava preso e isso aí acabou não, mas eu não estava
com nenhum objetivo, isso que o delator Milton Pascowitch aparentemente diz nos autos e eu
me recordo que essa é a prova, é porque ela era menor e eu não queria que a mãe vendesse o
patrimônio porque eu estava dando essa casa para ela com muito esforço, aliás, nessa época,
quando ela conseguiu comprar essa casa.' (evento 722)
504. Forçoso reconhecer que, entre a compra e venda, em 22/05/2012, até a prisão de José Dirceu de
Oliveira e Silva, em 15/11/2013, transcorreu tempo suficiente para o levantamento da cláusula de
inalienabilidade e para transferência do imóvel à Jamp Engenheiro, o que indica que não se tratava
de uma compra e venda regular na esteira do declarado por Milton Pascowitch.
505. Milton Pascowitch ainda declarou que, com valores de propina, teria repassado, por solicitação
de José Dirceu de Oliveira e Silva, R$ 1.071.193,00 para aquisição de 1/3 da aeronave Cessna
Aircraft, modelo 560XL, número de série 560-5043, matrícula PT-XIB.
506. O negócio jurídico foi formalizado por Memorando de Entendimentos entre a Jamp
Empreendimentos e Participações Ltda., representada no ato por José Adolfo Pascowitch, e a Avanti
Empreendimentos S/A, datado de 01/07/2011, e que foi apreendido na residência de Milton Pascowitch
(evento 3, comp119).
507. Por conta do memorando, a Jamp transferiu à Avanti Empreendimentos S/A, em 07/07/2011, R$
1.071.193,00, o correspondente ao valor da primeira parcela para aquisição da aeronave, como se
verifica no documento apreendido na residência de Milton Pascowitch constante no evento 3,
comp120.
508. Ocorre que o negócio acabou sendo desfeito e os valores foram devolvidos para a Jamp
Engenheiros pelas empresas Avanti Empreendimentos, Piemonte Empreendimentos Ltda. e Treviso
Empreendimentos Ltda., como se verifica no resultado da já aludida quebra de sigilo bancário da
empresa Jamp Engenheiros (evento 3, comp99). O desfazimento teria sido motivado por notícia
divulgada na rede mundial de computadores em 25/07/2011 de que haveria negócios nebulosos
envolvendo a referida aeronave Cessna prefixo PT-XIB, muito embora ela, a notícia, não mencione o
nome de José Dirceu de Oliveira e Silva (evento 3, comp123).
509. O já referido Júlio Gerin de Almeida Camargo, que, como visto, confessou ter intermediado
propinas para José Dirceu de Almeida Soares (evento 687), admitiu ser o responsável pelas empresas
Avanti Empreendimentos, Piemonte Empreendimentos Ltda. e Treviso Empreendimentos. Também
confirmou que vendeu parte do avião para a Jamp Empreendimentos e o posterior desfazimento.
Declarou, porém, que na época Milton Pascowitch lhe teria dito que a aeronave seria para Engevix
Engenharia, mas depois, quando do desfazimento, solicitou o dinheiro de volta informando que teria
utilizado recursos de José Dirceu de Oliveira e Silva. Transcrevo:
'Juiz Federal:- A denúncia na folha 162 se reporta a uma aquisição de uma aeronave, segundo
a denúncia teria sido adquirida pelo Senhor Milton, uma parte era do José Dirceu, que é uma
aeronave, um Cessna Aircraft PTXIB emm2011. O senhor pode me esclarecer esse assunto?
Júlio Camargo:- Pois não. Esse é um assunto que eu acho curioso, porque na verdade o que
aconteceu é que eu vendi, como queria fazer, para qualquer pessoa, uma parte do avião porque
não havia necessidade de eu ter 100% desse avião pela quantidade de horas que eu voava,
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então estava procurando um sócio para o avião quando o Milton apareceu dizendo que a
Engevix tinha interesse de comprar também uma parte do avião, porque já tinha um avião que
era utilizado pela área de energia da Engevix e a área de óleo e gás, principalmente com a
compra do estaleiro em Rio Grande precisava de uma aeronave para se locomover. Então, eu,
na verdade, vendi uma parte desse avião e se o senhor verificar, esse contrato de venda para a
Engevix, ela aconteceu em 07 de julho de 2011, se o senhor pegar a tabela que eu no final vou
lhe entregar, o senhor vai verificar que os últimos voos do ministro, do ex-ministro, foram em
junho de 2011, nessa aeronave, porque se ele tivesse me dito que a aeronave era para o Doutor
José Dirceu eu não teria vendido, porque isso já está me causando inúmeros problemas, porque
toda vez que o José Dirceu entrava no avião aparecia o prefixo do avião:- 'Doutor José Dirceu
usando avião fretado, andando de jatinho para baixo e para cima...', aquilo deu uma
visualidade no avião, inclusive a aeronave perdeu seu preço de mercado porque ficou rotulada
como um avião do José Dirceu, então eu nunca teria vendido essa aeronave se soubesse que era
para o Doutor José Dirceu. Mas o que aconteceu, isso agora uma leitura minha...
Juiz Federal:- Só um esclarecimento, essa aeronave era integralmente sua antes dessa venda?
Júlio Camargo:- Era, integralmente, começou eu comprando... Inclusive eu entreguei ao
Ministério Público toda a evolução, comprei 1/3, depois na hora de voar verificamos que
tinham inúmeros débitos junto a TAM, precisei pagar, então aumentei a minha participação até
que não houve outra chance, acabei ficando com uma aeronave. A outra eu comprei porque a
primeira eu não conseguia voar, porque estava sempre demandada. Então, eu comprei uma
segunda que era a pequenininha, 1/3 e que acabei ficando com dois aviões. Então, o que
acontece é o seguinte, a minha leitura disso, o seguinte, inclusive eu depois conversei com o
Doutor Gerson Almada, falei:- 'Gerson, você foi lá, comprou o avião, me pagou e uma semana
depois você me devolveu, diz que estava aberta a operação, o que é isso?', ele disse:- 'Júlio,
você me desculpe, mas foi para a reunião de diretoria da Engevix e a diretoria não aprovou.',
então a minha leitura é o seguinte, que o Milton comprou um avião pela Engevix e me cobrou
com o nome do Doutor José Dirceu, a devolução do valor que ele tinha pago. Possivelmente
pode ser até que no sentido de acelerar a operação tenha pago esse avião com recursos do
Doutor José Dirceu que estavam com ele, Milton e que, no momento que a operação com a
Engevix não deu certo ele se viu em problema com o Doutor José Dirceu em acerto de contas.
Então, na verdade, para mim, eu vendi a aeronave para a Engevix, eu nunca vendi nenhuma
aeronave para o Doutor José Dirceu e nunca o Doutor José Dirceu foi meu sócio em nenhuma
aeronave.
Juiz Federal:- Certo. E qual foi o motivo que o Senhor Milton lhe repassou para cancelamento
da venda?
Júlio Camargo:- Dizendo que a Engevix não queria mais porque não tinha passado na reunião
do conselho da Engevix, a Engevix não tinha aprovado a compra de mais uma aeronave.
Juiz Federal:- Mas antes disso ele já tinha feito a transferência dos valores?
Júlio Camargo:- Fizeram o pagamento, o Milton fez pela JAMP, a empresa dele, fez um
pagamento à nossa empresa e depois que ele avisou que a operação estava cancelada, eu falei:'Bom, agora vamos fazer um cronograma para eu devolver isso.', porque eu tinha um
pretendente do avião, você veio e sustou a minha operação, agora você espera um pouco para
receber esse valor.
Juiz Federal:- E o senhor devolveu esses valores...
Júlio Camargo:- Sim, foi devolvido, inclusive me parece que é uma declaração que eu devolvi a
menos, eu só quero citar que o nosso era um valor com referência em dólar e o mesmo dólar
que eu recebi o mesmo dólar eu devolvi, pode ser que em reais isso tenha surgido uma
diferença.
Juiz Federal:- Consta aqui uma informação no processo, que o senhor teria feito repasses para
a JAMP, pela empresa Piemonte, Treviso e Avanti, é isso?
Júlio Camargo:- Pode ser.
Juiz Federal:- Então, o Senhor Milton nunca lhe disse que essa aquisição era para o Senhor
José Dirceu?
Júlio Camargo:- Não, ele depois me cobrou dizendo que o José Dirceu estava cobrando a ele a
devolução do dinheiro.
Juiz Federal:- Mas como que isso conciliava com a questão do cancelamento da aquisição pela
Engevix?
Júlio Camargo:- É por isso que ficou uma história confusa doutor, porque na hora de comprar
ele se apresentou como a Engevix, na hora de devolver o dinheiro ele disse que tinha usado o
recurso do Doutor José Dirceu e precisava devolver o dinheiro ao Doutor José Dirceu e o José
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Dirceu estava cobrando e ele não tinha dinheiro para devolver, então me forçando a devolver
esse dinheiro que ele havia adiantado da maneira mais rápida possível.
Juiz Federal:- E se o pagamento era da Engevix, se a compra era no interesse da Engevix, não
teria que ter o aporte pela Engevix, da sua empresa?
Júlio Camargo:- Sim, no sentido de acelerar a operação ele fez um pagamento pela JAMP até
que a Engevix fizesse os trâmites internos e regularizasse a operação.
Juiz Federal:- O senhor chegou a conversar com o José Dirceu sobre esse assunto?
Júlio Camargo:- Não.'
510. Necessário, porém, ressalvar que o acusado Gerson de Mello Almada, ouvido em Juízo, negou
qualquer intenção ou relação da Engevix Engenharia com a referida aeronave (evento 722).
511. Também há prova documental dos repasses de propinas de Milton Pascowitch diretamente aos
acusados Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura e Olavo Hourneaux de Moura Filho,
sendo o primeiro apontado pelo MPF como integrante do grupo político de José Dirceu de Oliveira e
Silva.
512. Também aqui de forma um pouco inusitada, Milton Pascowitch e seu irmão José Adolfo
Pascowitch, repassaram esses valores em doações declaradas a parentes de Fernando Antônio
Guimarães Hourneaux de Moura e de Olavo Hourneaux de Moura Filho.
513. José Adolfo Pascowitch, associado no empreendimento delituoso, declarou as doações em suas
declarações de rendimento à Receita Federal (evento 3, comp143). Foram apresentadas pelo acusado
colaborador ao Ministério Público Federal.
514. Segundo consta na declaração de rendimento apresentada por José Adolfo, no ano de 2009,
constam doações de R$ 232.000,00 a Livia Hourneau Moura, de R$ 600.400,00 a Anita Erbella
Hourneaux de Moura, de R$ 241.500,00 a Leonardo Erbella Hourneaux de Moura e de R$ 115.000,00
a Thiago Cotrofe Hourneaux de Moura, totalizando R$ 1.188.900,00.
515. Constam doações, nas declarações de José Adolfo, em 2010, de R$ 439.296,55 a Livia Erbella
Hourneau Moura, de R$ 127.380,16 a Anita Erbella Hourneaux de Moura, de R$ 292.497,70 a Olavo
Hourneaux Moura Filho, de R$ 477.503,27 a Leonardo Erbella Hourneaux de Moura e de R$
129.880,63 a Thiago Cotrofe Hourneaux de Moura, totalizando R$ 1.466.558,31.
516. Também apresentados os comprovantes de recolhimentos de tributos estaduais sobre as doações
(evento 3, comp143).
517. Milton Pascowitch também consignou as doações em suas declarações de imposto de renda
(processo 5085629-63.2014.4.04.7000, evento 25, out7 e out9).
518. Em 2009, R$ 241.500,00 para Leonardo Erbella Hourneaux de Moura, R$ 232.000,00 para Livia
Hourneau de Moura, R$ 115.000,00 para Thiago Cotofre Hourneau de Moura e R$ 600.400,00 para
Anita Erbello Hourneau de Moura, totalizando R$ 1.188.900,00.
519. Em 2010, R$ 292.497,70 para Olavo Hourneau de Moura, R$ 477.503,26 para Leonardo Erbella
Hourneaux de Moura, R$ 439.296,55,00 para Livia Hourneau de Moura, R$ 129.990,83 para Thiago
Cotofre Hourneau de Moura e R$ 127.380,15,00 para Anita Erbello Hourneau de Moura, totalizando
R$ 1.466.668,49.
520. A obtenção das declarações foi precedida por quebra de sigilo bancário e fiscal decretada pelo
Juízo em 08/01/2015 (evento 9 do processo 5085629-63.2014.4.04.7000).
521. Um total de R$ 5.311.026,80 foi então repassado, na forma de doações declaradas nos anos de
2009 e 2010, pelos irmãos Milton e José Adolfo Pascowitch a Fernando Antônio Guimarães
Hourneaux de Moura e a Olavo Hourneaux de Moura Filho e seus parentes.
522. Como adiantado, a pedido do MPF, por decisão de 24/02/2015 (evento 3), do processo 500527602.2015.4.04.7000, decretei a quebra do sigilo bancário e fiscal da Jamp Engenheiros Associados
entre outras empresas. Também foi decretada, como adiantado, a quebra do sigilo fiscal e bancário de
Milton Pascowitch, a pedido do MPF, por decisão de 08/01/2015 (evento 9) no processo 508562963.2014.404.7000.
523. O resultado das quebras de sigilo bancário confirmam os repasses por transferências bancárias
das contas das Jamp Engenheiros e de Milton Pascowitch para as contas dos partentes de Fernando e
Olavo Moura, no período de 09/06/2008 a 02/08/2011, conforme discriminação efetuada pelo MPF
nas fls. 189-193 da denúncia (mídia disponibilizada às partes, evento 54, do processo processo
5005276-02.2015.4.04.7000)
524. Conforme visto (item 430), Milton declarou que as doações eram repasses disfarçados da parte
da propina devida ao grupo político de José Dirceu de Oliveira e Silva, tendo por destinatário direto o
acusado Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura.
525. Apesar dos depoimentos de Fernando Moura serem pouco confiáveis, pelos motivos que serão
expostos adiante, cumpre registrar que, em todos os depoimentos por ele prestados na ação penal
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(eventos 687 e 737), ele confessou o recebimento desses valores de Milton Pascowitch em decorrência
dos contratos obtidos na Petrobrás. Transcrevo trecho:
'Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor recebeu 5 milhões e 300 dele, foi isso?
Fernando Moura:- Isso, recebi do Milton 5 milhões e 300.
Juiz Federal:- Dólares ou reais?
Fernando Moura:- De reais, através de doações que ele fez, que eu não havia pedido para ele
fazer doações, mas ele fez as doações e aí me complicou, não só pelas doações, mas como o
Milton em 1986, eu desconhecia, o Milton teve um problema de insolvência e ele tinha uma
dívida com uma, contra uma empresa chamada Oxford e essa empresa entrou com uma ação. E
essa doação, que foi feita para os meus filhos e para o meu irmão, elas foram anuladas e aí eles
estão tendo que pagar para essa empresa, porque o juiz anulou porque como o Milton não
declarou que era insolvente, ele não podia dispor de fazer doação.
Juiz Federal:- Em qual período aproximadamente o senhor recebeu esse dinheiro?
Fernando Moura:- 2010. 2009, 2010.
Juiz Federal:- E apesar de isso ter sido formalizado como doação, como foi repassado ao
senhor? Transferência bancária, em espécie, como foi feito?
Fernando Moura:- Não, eu fiz um... eu peguei, por exemplo, a minha filha, hoje eu sou devedor
dela de 1 milhão e 900, ela me pagou 1 milhão e 900, como empréstimo.
Juiz Federal:- Como o Milton repassou?
Fernando Moura:- Ele emprestou, ele repassou como pagamento em conta e como dinheiro
vivo.
Juiz Federal:- Transferência em conta e dinheiro vivo, foi isso?
Fernando Moura:- Isso.
Juiz Federal:- E o senhor não recebeu mais valores do senhor Milton?
Fernando Moura:- Não, do Milton, o que eu recebi do Milton foi esse dinheiro e mais um,
alguns, e... Porque desse dinheiro ele juntou algumas coisas que ele tinha na Hope e mais umas
parcelas que ele me deu da Hope.
Juiz Federal:- E esses valores eram todos... O destinatário era mesmo o senhor, integralmente
ou o senhor repassou para terceiros?
Fernando Moura:- O que o Milton me dava era integralmente para mim.' (evento 687)
526. Além da prova documental de transferências de valores por Milton Pascowitch a José Dirceu de
Oliveira e Silva e a Fernando Antônio Hourneaux de Moura, há algumas provas de pagamentos aos
agentes da Petrobrás Pedro José Barusco Filho e Renato de Souza Duque.
527. Reporta-se a denúncia, na fl. 18, ao depósito de USD 260 mil em 31/01/2014 na conta da offshore Aquarius Partners Inc no Banco Pictec, em Genebra/Suíça, e que é controlada por Pedro José
Barusco Filho. Tal depósito é proveniente da conta em nome da off-shore MPJ International Group, no
Banco UBS, em Stanford/Estados Unidos, e que é controlada por Milton Pascowitch. Tal depósito
encontra-se retratado no relatório do evento 3, arquivo comp6.
528. Também identificado depósito de USD 600 mil em 22/02/2013, pela mesma off-shore MPJ
International na conta em nome da off-shore Day Dream Properties Ltd., no Banco Lombard Odier, na
Suiçá, que também era controlada por Pedro José Barusco. Quanto a esse depósito, o MPF, contudo,
não promoveu a juntada do comprovante documental nos presentes autos.
529. Como visto anteriormente, tanto Milton Pascovitch como Pedro José Barusco Filho, admitiram
esses fatos e que as transferências seriam repasses de propinas.
530. Também identificados depósitos de R$ 894.650,00 da Jamp Engenheiros para a empresa D3TM
Consultoria e Participação Ltda., conforme resultado da já referida quebra de sigilo bancário
autorizada por este Juízo (evento 3, comp99).
531. Foram nove depósitos, cada um de R$ 93.850,00, entre 10/07/2013 a 25/03/2014, e um de R$
50.000,00 em 06/08/2014.
532. Renato de Souza Duque é sócio-dirigente da D3TM (evento 1, comp11).
533. Segundo Milton (item 417), foi celebrado um contrato de prestação de serviços simulado entre a
Jamp e a D3TM para viabilizar o repasse de propinas resultantes de anteriores acertos entre ele e
Renato de Souza Duque.
534. Renato de Souza Duque, em Juízo, ficou silente (evento 692). A Defesa constituída tampouco
esclareceu se teria havido prestação de serviço a amparar as transferências. Em toda a investigação e
instrução, não foi possível identificar qualquer elemento probatório que permita concluir pela efetiva
prestação de serviços da D3TM para a Jamp Engenheiros.
535. No contexto, não havendo causa lícita identificada para os repasses, corrobora-se a declaração
de Milton Pascowicht de que seriam repasses de propinas.
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=41…

115/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

536. Por último quanto à prova documental disponível dos repasses, há os contratos celebrados
diretamente entre a Engevix Engenharia e a JD Assessoria e Consultoria (evento 3, comp107):
- contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1090/08 celebrado em 01/07/2008, com seis
notas fiscais emitidas entre 01/07/2008 a 12/01/2009;
- contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1010/09 celebrado em 01/03/2009, com seis
notas fiscais emitidas entre 09/04/2009 a 17/08/2009;
- contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1038/09 celebrado em 01/09/2009, com oito
notas fiscais emitidas entre 01/09/2009 a 05/04/2010;
- contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1037/10, celebrado em 02/05/2010, com seis
notas fiscais emitidas entre 02/05/2010 a 05/10/2010; e
- contrato de prestação de serviços nº 4000/01-MO-PJ-1000/11, celebrado em 02/11/2010, com cinco
notas fiscais emitidas entre 04/10/2010 a 01/02/2011.
537. Como adiantado, o último contrato foi objeto de distrato em 30/03/2011.
538. Pela Engevix Engenharia, o acusado Gerson de Mello Almada é apontado como responsável pela
contratação, conforme anotações constantes nos próprios contratos.
539. O objeto dos contratos é em geral vago, por exemplo, 'assessoria e consultoria institucional para
atuação nos mercados latino americano e africano'.
540. Por decisão de 08/01/2015 no processo 5085623-56.2014.404.7000, a pedido do MPF, foi
decretada a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa JD Assessoria e Consultoria.
541. No resultado da quebra, identificadas transferências bancárias líquidas de R$ 900.960,00 em
decorrência desses contratos da Engevix para a JD Assessoria (evento 3, comp115, p. 35-37).

Passo a analisar os elementos específicos da autoria e da materialidade quanto a cada
um dos acusados.
3.3.4.1. Gerson Almada e Cristiano Kok
O acusado Gerson de Mello Almada restou condenado na sentença por 16 (dezesseis)
delitos de lavagem de dinheiro, correspondentes a:
(i) 12 (doze) contratos simulados de prestação de serviços entre a Engevix Engenharia
e a Jamp Engenheiros (evento 2, COMP95, COMP96, COMP97, COMP98, COMP100 e
COMP101), somando repasses de R$ 46.412.340,00;
(ii) 4 (quatro) contratos simulados de prestação de serviços entre a Engevix
Engenharia e a JD Assessoria (evento 3, COMP107), sem causa lícita comprovada.
O réu Gerson Almada, quando interrogado (evento 722), tergiversou e não ofereceu
uma explicação convincente a respeito da real necessidade de a Engevix contratar os serviços do
corréu Milton Pascowitch. Segundo Gerson, o trabalho de Milton Pascowitch consistiria em
'interface', que 'era a forma que a Engevix tinha para se relacionar e apresentar problemas ligados
aos contratos para essas pessoas'. Contudo, não explicou a razão pela qual foram efetuados
pagamentos tão significativos (1 a 1.5% sobre o valor do contrato da Engevix com a Petrobrás).
Admitiu, inclusive, que Milton se apresentava como alguém ligado ao Partido dos Trabalhadores
(PT) e que 'é importante um partido que está no poder você ter um relacionamento com ele'.
Juiz Federal:- O Ministério Público apontou na denúncia aqui um total de 53 milhões,
aproximadamente, pagos entre 2005 a 2011... não, desculpe, a 2012, ao senhor Milton Pascowitch.
Como é que eram feitos os cálculos da remuneração dele, era um percentual em cima dos contratos
específicos, era uma taxa de sucesso, como é que era?
Interrogado:-Ele era remunerado nessa função, normalmente você remunera uma pessoa por um
percentual do contrato, então...
Juiz Federal:- Qual era o ganho dele, havia uma média assim?
Interrogado:-Em torno de 1 a 1,5%.
Juiz Federal:- De cada contrato que ele tivesse logrado...?
Interrogado:-De cada contrato que ele tivesse logrado. Por exemplo, vamos mostrar, nos contratos
que eu tinha com a Skanska, a Skanska não quis utilizá-lo. Então não pagou-se. Eu achava importante
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tê-lo para essa função. Então não é ligado ao contrato em si. Agora, teve alguns consórcios, como no
caso da RPBC, que o consórcio resolveu ter contatos com ele diretamente.
Juiz Federal:- E o senhor não tinha conhecimento de que ele passava parte desses valores a agentes
da PETROBRAS ou a partidos políticos, ou agentes políticos?
Interrogado:-Excelência, eu acho que o perfil do Milton está bem definido e ele é muito inteligente,
esperto, sabe se aproximar das pessoas. Então em nenhum momento ele iria me contar que ele
contribuía com alguém, que ele fazia alguma coisa. Ele usava dessa influência para isso. Se nós agora
que abrimos, que os números estão aí abertos e fomos analisar os números, todo o dinheiro que a
Engevix pagou ao senhor Milton, a grande maioria ficou com ele. Quer dizer, ele ficou com talvez 60,
70 % do valor pago, não tenho destinatário final. Então dizer que ele era simplesmente um repassador
de dinheiro, eu não via como esse caso e nunca ele se apresentou assim para comigo.
Juiz Federal:- Mas ele não justificava essas comissões dele, esse valor, para o senhor na necessidade
de fazer repasses a terceiros?
Interrogado:-Não, ele se colocava claramente como uma pessoa ligada ao PT e para isso ele tinha
uma relação com o PT, e eu via o PT como um partido que tinha uma ideologia de poder e não um
partido que teria uma ideologia de dinheiro.
Juiz Federal:- Eu não sei se eu entendi essa sua afirmação. Em que medida o relacionamento do
senhor Milton com o PT favoreceria a obtenção desses contratos?
Interrogado:-Qualquer que seja o ambiente que a gente esteja, você sempre vai procurar contratar
pessoas ou que tenham referências ou que sejam conhecidas. Então eu vou prestar um contrato pra
CSN, eu procuro me apresentar ao dono da CSN: 'Olha, eu sou dono da Engevix, estamos nos
habilitando a fazer esse serviço.' Por quê? Porque um contrato é uma relação de confiança, então
nesse tipo de trabalho você sempre procura se aproximar de pessoas que possam falar bem dentro
daquele sistema, e o Milton tinha essa facilidade de ir fazer uma propaganda da Engevix para essas
pessoas, tinha capacidade de mostrar os pontos fortes da empresa.
Juiz Federal:- Isso pra pessoas ligadas ao partido dos trabalhadores?
Interrogado:-Exato.
Juiz Federal:- Quem, por exemplo?
Interrogado:-Senhor Duque, Renato Duque, o senhor Vaccari, esteve com várias outras pessoas do
partido que ele tinha relacionamento, que ele se encontrava frequentemente, então ele tinha condições
de mostrar a Engevix para essas pessoas.
Juiz Federal:- Fora o Duque, que era da empresa, qual era a relevância de Vaccari, por exemplo, pra
PETROBRAS?
Interrogado:-Não saberia lhe dizer, mas é importante um partido que está no poder você ter um
relacionamento com ele.
Juiz Federal:- O partido de alguma forma influía pra que a Engevix conseguisse esses contratos?
Interrogado:-Nunca teve influência, que eu saiba disso.
Juiz Federal:- E por que o senhor fez referência então a isso?
Interrogado:-Não, eu fiz referência que é importante que eu tenha amizades e se apresente para uma
pessoa que eu vá prestar serviços.
Juiz Federal:- Mas a pessoa pra qual a sua empresa ia prestar serviços era a PETROBRAS.
Interrogado:-PETROBRAS.
Juiz Federal:- E não o PT.
Interrogado:-Não o PT.
Juiz Federal:- Então como é que o PT entra nessa história? Isso que o senhor precisaria me
esclarecer.
Interrogado:-O PT indicava o presidente do conselho, o PT indicava diretores, o PT indicava a
política a ser adotada no campo de petróleo e gás. Então eu acho que a relevância de você ter contato
com o partido está clara.

Milton Pascowitch (Evento 670), no entanto, esclareceu que não só o réu Gerson
Almada tinha conhecimento do repasse de propinas como também deixou claro que os contratos não
estavam vinculados a nenhuma obra. Ademais, informou que os contratos firmados com a empresa
do corréu José Dirceu (JD Assessoria e Consultoria) não passavam de meros instrumentos
simulados de repasse de propinas:
Juiz Federal:-E isso era tratado com clareza com o Senhor Gerson Almada, ele sabia dessas
doações?
Interrogado:-Lógico, sabia, esse valor era sabido, eu informava ao Gerson que tinha entregue, ou
seja, X mil reais para o João Vaccari, ele passava então uma autorização para o Cristiano Kok
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elaborar um contrato de prestação de serviço, o José Adolfo, meu irmão, sentava com o Cristiano Kok
e assinavam esses contratos e nós éramos ressarcidos desses valores pagos. Esses contratos não estão
vinculados a nenhuma obra, eles tem uma característica que é da rubrica quatro mil da Engevix, que é
uma rubrica vinculada a vice-presidência da empresa e ela tem escopos completamente diferentes da
nossa atuação e tem uma característica principal que eram de pagamentos a vista, porque toda a
nossa remuneração, por exemplo, Cacimbas começou em 2007 e terminou em 2011, são 70 e poucas
medições mensais. Nesse caso de reposição de valores pagos de propina, eles têm vencimento a vista,
eles sempre foram pagos em uma parcela só.
Juiz Federal:-A denúncia se reporta aqui a um contrato entre a JAMP Engenheiros Associados é a sua
empresa, não é?
Interrogado:-É.
Juiz Federal:-É um contrato com a JD Assessoria e Consultoria em 15/04/2011, que teria envolvido
repasses de cerca de R$ 1 milhão entre 2011, no ano de 2011, dessa empresa com a empresa do José
Dirceu. O que é esse contrato?
Interrogado:-Na verdade esse contrato é para cobertura das necessidades que o escritório do José
Dirceu tinha, eu posso até me referir com um pouco mais de detalhes se for o caso, o José Dirceu,
quando nós iniciamos nosso contato com o José Dirceu, acho que ele tinha efetivamente uma atuação
como consultor, eu mencionei isso, que achava que a viagem dele ao Peru com a Engevix, comigo,
com o Gerson, com o Antunes ele fez a prestação de serviço, que eu acho que qualquer consultor faria,
apresentou as pessoas, apresentou as empresas, deixou um preposto para acompanhar os
empreendimentos, se a empresa fechou o negócio ou não fechou o negócio é competência do
empresário, acho que não é do consultor. Mas depois disso acho que o José Dirceu desvirtuou da sua
função de consultor e passou a ser, na verdade, um ser político e não mais um consultor, então ele
continuou, ele delegou a atuação de consultoria acho que até mais ao seu irmão, ao Bob, não sei a
quem e essas consultorias eram feitas por valores absolutamente desproporcionais com a necessidade
dele, o José Dirceu assinava contratos de R$ 20 mil por mês, R$ 30 mil por mês e as despesas eram de
R$ 1 milhão, eu não sei, ou R$ 800 mil. Então, como o meu envolvimento com o José Dirceu em
função de pagamentos que existiam dos contratos da Engevix, a pressão dele em alguns meses,
pressão feita pelo Luiz Eduardo em alguns meses era muito forte, ou seja, 'eu não tenho outro caminho
a não ser vocês me pagarem, me repassarem recursos', porque nós tínhamos recursos dele represado,
que seriam dele, só não tínhamos a forma de passar esses recursos. Então, isso era feito de uma
forma, por simples depósito na conta e depois esses depósitos foram contabilizados, esmiuçados e foi
feito então o contrato.
Juiz Federal:-Tá, mas tinham recursos dele represados do quê?
Interrogado:-Em função das comissões dos contratos da Engevix.
Juiz Federal:-Comissões dos contratos, a propina, então?
Interrogado:-Propina, referente a área política.

Note-se que a explicação dada pelo réu José Dirceu, de que a empresa Jamp teria
substituído a Engevix na relação contratual, além da falta de lógica, não foi confirmada nem mesmo
pelo corréu Gerson Almada, dirigente da Engevix (Evento 722):
'Juiz Federal:- Por favor, só mais uma questão aqui, tem um contrato entre a Jamp e a JD Assessoria,
que é a empresa do senhor José Dirceu. O senhor tem conhecimento a respeito desse contrato?
Gerson Almada:-Não tenho conhecimento.
Juiz Federal:- A Engevix em alguma oportunidade efetuou pagamentos de serviços prestados pelo
senhor José Dirceu através da Jamp?
Gerson Almada:-Não.
Juiz Federal:- Não?
Gerson Almada:-Não.
Juiz Federal:- O senhor Milton lhe informou alguma vez a existência desse contrato?
Gerson Almada:-Não, não informou.

Em suma, como destacado na sentença, no contexto, não havendo causa lícita
identificada para os repasses de valores tão expressivos, encontra-se corroborada a declaração de
Milton Pascowicht de que seriam repasses de propinas.
Até porque, como bem cuidou o juiz sentenciante, nem mesmo as testemunhas
arroladas pela defesa do réu José Dirceu confirmaram as tratativas em favor da Engevix:
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=41…

118/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

Agregue-se que as duas testemunhas residentes no Peru, que foram arroladas pela Defesa de José
Dirceu de Oliveira e Silva para provar a prestação de serviços dele à Engevix naquele país, não
confirmaram, em seus depoimentos prestados em cooperação jurídica internacional, terem sido
contatados por ele em nome da Engevix ou para tratar assuntos do interesse da Engevix.
549. Com efeito, Jorge Alfonso de Castillo Galvez, que foi Primeiro Ministro do Peru entre 2006 a
2008, declarou ter tido reuniões com José Dirceu de Oliveira e Silva somente quando este era Ministro
de Estado da Casa Civil, negando qualquer reunião posterior com ele, ou que José Dirceu de Oliveira
e Silva teria tratado com ele de assuntos de interesse de empresas brasileiras (evento 823, arquivo
ofic2). Declarou ainda desconhecer a Engevix Engenharia.
550. No mesmo sentido foram as declarações do ex-Presidente do Peru, Alan Gabriel Ludwig Garcia
Pérez, negando ter tratado com José Dirceu de Oliveira e Silva qualquer assunto de interesse de
empresas brasileiras e afirmando ainda desconhecer a Engevix Engenharia (evento 822, ofic3).
551. Não foi localizado, nas buscas e apreensões realizadas, nos endereços das empresas e dos ora
acusados, qualquer documento que identifique qualquer serviço prestado em decorrência desse
contrato, como por exemplo, relatórios escritos, prestações de contas da JD Assessoria para a Engevix
Engenharia ou mesmo comunicados escritos entre as empresas com referência ao conteúdo dos
serviços.

O réu Gerson Almada, que participava do 'Clube de empreiteiras' em nome da Engevix
e era responsável por tratar do pagamento da propina com o intermediário Milton Pascowitch, é
apontado como responsável pela contratação nos contratos de prestação de serviços celebrados pela
empresa com a JD Assessoria e Consultoria (evento 3, comp107) - os quais, conforme analisado,
não envolveram prestação efetiva de serviços, mas foram formulados para conferir aparência de
licitude às vantagens indevidas repassadas.
Apesar de Gerson Almada ter referido que tais contratos estavam relacionados à
obtenção de negócios no Peru por José Dirceu, o acusado não soube descrever o que o corréu teria
feito em favor da empresa naquele país. Ainda, Milton Pascowitch declarou que apenas o primeiro
contrato firmado entre Engevix e JD teria esta finalidade, sendo que os demais foram celebrados
para repasse de valores indevidos a José Dirceu. Esta informação é confirmada pelo depoimento de
José Antunes Sobrinho, no sentido de que desconhecia a continuidade do serviço de Dirceu após o
primeiro contrato com a JD Assessoria.
Cristiano Kok, por outro lado, conforme já referido, assinou como representante da
Engevix os contratos simulados firmados com a JD Assessoria em 01/03/09 (p. 25), 01/09/09 (p.
44), 02/05/10 (p. 67) e 02/11/11 (p. 86) (Evento 03- COMP107), assim como autorizou o pagamento
das notas fiscais emitidas pela Jamp Engenheiros Associados e pela JD Assessoria, ainda que não
tenham os serviços sido prestados.
Como fundamentado quando analisada a autoria do delito de corrupção ativa,
inverossímil que o acusado, um dos sócios majoritários da empreiteira, e responsável pela área
administrativa, assinasse contratos com valores significativos (R$ 120.000,00 e R$ 300.000,00),
com o inusitado objeto de 'assessoria jurídica, institucional para atuação no mercado latino
americano e africano', tendo como parte 'contratada' uma empresa do corréu José Dirceu, sem estar
ciente de que se tratava na realidade de repasses de propinas.
Dessa forma, os elementos colacionados aos autos permitem concluir haver provas
acima de qualquer dúvida razoável da participação consciente nos atos de lavagem por parte de
Gerson Almada, Vice-Presidente e responsável pela área industrial e de energia da Engevix
Engenharia, e Cristiano Kok, Presidente e responsável pela área administrativa e financeira da
empresa.
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Por isso, deve ser mantida a condenação de Gerson Almada e reformada a sentença
para condenar Cristiano Kok pelo delito do art. 1º da Lei nº 9.613/98.
Gerson Almada responde por 16 (dezesseis) delitos de lavagem de dinheiro,
considerando o número de contratos firmados pela Engevix com a Jamp Engenheiros e a JD
Assessoria.
Cristiano Kok, contudo, responde apenas pelo contratos de prestação de serviços
simulados entre a Engevix Engenharia e a JD Assessoria firmados no período de 01/03/2009 a
02/11/2010. Entendo que no número de 4 (quatro), pois o primeiro contrato foi considerado lícito
pelo juiz de primeiro grau e, em relação ao último, em que pese ter havido distrato (Evento 3,
COMP107, p. 90), nele consta que ainda assim houve o repasse da quantia de R$ 50.000,00.
3.3.4.2. José Dirceu de Oliveira e Silva
A prova existente nos autos demonstra plenamente a prática, por parte de José Dirceu
de Oliveira e Silva, de 8 (oito) atos de lavagem de dinheiro, assim especificados:
(i) 4 (quatro) contratos simulados de prestação de serviços entre a Engevix Engenharia
e a JD Assessoria (evento 3, COMP107), de titularidade do acusado, sem causa lícita comprovada;
(ii) 1 (um) contrato simulado de consultoria entre a Jamp Engenheiros e a JD
Assessoria, que originou o repasse de R$ 1.393.235,00 a esta última (evento 3, COMP116), parte
utilizada para aquisição do imóvel sede da JD, situado na Av. República do Líbano, em São
Paulo/SP, conforme demonstram o depoimento de Milton Pascowitch, cópia da matrícula do imóvel,
carta enviada pelo acusado Luiz Eduardo a José Adolfo Pascowitch, bem como registro da
transferência bancária (eventos 3, COMP127; evento 47, AP-INQPOL30, fl. 28, do Inquérito nº
5005151-34.2015.4.04.7000) (condenados na sentença José Dirceu e Luiz Eduardo de Oliveira);
(iii) reforma do imóvel que se encontra em nome de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva,
localizado na Rua Estado de Israel, em São Paulo/SP, mediante pagamentos efetuados por Milton
Pascowitch à empresa Halembeck Engenharia Ltda., por solicitação de José Dirceu, conforme
matrícula do imóvel, depoimentos do colaborador Milton e da testemunha Marcelo Amaral
Halembeck, planilhas e recibos fornecidos pela empresa e confirmação por parte de José Dirceu
(eventos 3, COMP35 e COMP132; e evento 468) (condenados na sentença José Dirceu e Luiz
Eduardo de Oliveira);
(iv) reforma do imóvel (chácara) localizado em Vinhedo/SP, que se encontra em nome
da TGS Consultoria e Assessoria - empresa titularizada por Júlio Cesar dos Santos -, mas que José
Dirceu confirmou lhe pertencer, mediante repasses feitos por Milton Pascowitch à arquiteta Daniela
Leopoldo e Silva Facchini, por solicitação de José Dirceu, conforme matrícula do imóvel,
depoimento de Milton, declarações de Júlio Cesar no inquérito e registros dos depósitos na conta de
Daniela (evento 3, COMP138; eventos 54, INQ1, fl. 4, e 94, AP-INQPOL16, fls. 4 e 11, ambos do
Inquérito 5003917-17.2015.4.04.7000) (condenados na sentença José Dirceu e Júlio Cesar dos
Santos);
(v) aquisição simulada pela Jamp Engenheiros de imóvel localizado na Rua Assungui,
em São Paulo/SP, de propriedade da filha de José Dirceu, Camila Ramos de Oliveira e Silva,
gravado com cláusula de incomunibilidade, conforme demonstram o contrato de compromisso
particular de compra e venda e registros dos depósitos bancários (evento 3, COMP141 e 142)
(condenado na sentença José Dirceu).
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Conforme já exaustivamente fundamentado quando analisada a materialidade e a
autoria do delito de corrupção passiva, as vantagens recebidas por José Dirceu - seja em nome
próprio seja no de familiares - eram decorrentes de propina paga em virtude dos contratos obtidos
pela Engevix com a Petrobras.
Com efeito, o álibi apresentado pelo acusado no afã de justificar os valores que lhe
foram repassados por Milton Pascowitch não convence e, conforme constou na sentença, é
inverossímil. Assiste razão ao juiz sentenciante, pois: a) Milton Pascowitch esclareceu que não se
tratavam de empréstimos, mas de repasses de propinas; b) não há qualquer contrato escrito, o que
era de esperar em se tratando de valores de grande monta; c) o réu José Dirceu não declarou as
alegadas dívidas na Declaração do Imposto de Renda, embora tenha declarado outras; d) de acordo
com a versão apresentada pelo réu José Dirceu, Milton Pascowitch teria lhe emprestado R$
388.366,00 entre agosto de 2009 a maio de 2010 e, mesmo sem receber absolutamente nada, voltou
a emprestar R$ 1.814.546,00 entre julho a novembro de 2013, o que, convenhamos, é algo não só
difícil de ocorrer como também de acreditar; e) a alegação de que não devolveu os valores
'emprestados' devido às dificuldades financeiras decorrentes de sua condenação pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal no segundo semestre de 2012 na Ação Penal 470 ('Mensalão') não se
sustenta, pois os repasses se deram em 2009 e 2010, ou seja, em tempo hábil para que realizasse a
quitação; f) é ilógico alguém que está em dificuldades financeiras tomar 'emprestado' a quantia de
R$ 1.814.546,00 para reformar um imóvel. Como referiu o juiz de primeiro grau, 'quem gasta R$
1.814.546,00 para reformar um imóvel é porque tem disponibilidades muito maiores'.
Correta, pois, a conclusão do juiz a quo de que devem ser compreendidos nos repasses
dos cerca de quinze milhões de reais de propinas do grupo político dirigido por José Dirceu de
Oliveira e Silva: a) os R$ 1.393.235,00 repassados com base no contrato de consultoria simulada
entre a Jamp Engenheiros e a JD Assessoria; b) os cerca de R$ 2.202.912,00 repassados sem
qualquer base contratual e mediante pagamentos de reformas de imóveis de interesse de José Dirceu
de Oliveira e Silva; c) os cerca de R$ 500.000,00 repassados para aquisição simulada de imóvel em
nome da filha de José Dirceu de Oliveira e Silva; d) os cerca de R$ 5.311.026,80 repassados
mediante simulação de doações diretamente ao acusado Fernando Antônio Hourneaux de Moura que
pertencia ao mesmo grupo político.
Dessa forma, deve ser mantida a condenação de José Dirceu de Oliveira e Silva por 8
(oito) condutas do art. 1º da Lei 9.613/98.
3.3.4.3. Júlio César dos Santos
Referido réu é proprietário da empresa TGS Consultoria e Assessoria em
Administração Ltda. O imóvel (chácara) localizado em Vinhedo/SP, que recebeu valores de Milton
Pascowitch para a realização de reforma, encontrava-se em nome da TGS Consultoria e Assessoria
(Conforme matrícula 16.728, evento 3, comp138). O imóvel, no entanto, pertencia de fato ao réu
José Dirceu desde 2010, conforme admitido em juízo (Evento 722):
José Dirceu:-Da República do Líbano, onde funcionava, está lá ainda a casa fechada porque a
empresa está fechada desde fevereiro, na verdade a empresa começou a ser desativada quando eu fui
condenado na ação penal 470, essa é a segunda propriedade que eu tenho. Eu tenho um terceiro
terreno com benfeitoria que eu comprei da TGS, não é uma ocultação de patrimônio, está declarado
no meu imposto de renda, o senhor Júlio César Santos comprou duas propriedades para mim porque
eu não queria ocultar meu patrimônio, porque se eu me apresentasse como comprador dobrava o
valor, aumentava 40 %, aliás o Condomínio Santa Fé, depois que eu mudei para lá, mudou
condomínio de luxo, nunca tinha sido, mas a imprensa passou a tratar como condomínio de luxo.
Juiz Federal:- Que propriedades são essas?
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José Dirceu:-Essa casa, que também essa benfeitoria está declarada no meu imposto de renda, casa
esta que depois eu reformei, como o senhor conhece pelos autos, eu vou falar sobre isso, eu reformei a
casa.
Juiz Federal:- Desculpe, mas que terreno é esse?
José Dirceu:-É na Rua Xingú, porque como são casas anexas, mas são...
Juiz Federal:- Em Vinhedo também?
José Dirceu:-Em Vinhedo, no mesmo condomínio em Vinhedo.
(...)
Juiz Federal:- Então essa casa, essa segunda casa em Vinhedo, ou terreno, quem comprou foi o senhor
Júlio Santos?
José Dirceu:-Sim, o senhor Júlio César Santos, TGS a empresa dele, comprou a meu pedido e eu
paguei a ele duzentos e, paguei a ele e pagamos dívida do antigo proprietário, porque ele devia o
condomínio há vários anos e devia também o IPTU.

Na fase extrajudicial, o réu Julio César admitiu que a empresa TGS havia adquirido o
imóvel e revendido ao José Dirceu, em que pese a transferência não tivesse sido escriturada ou
registrada (Evento 54, arquivo inq1, p.4-6, inquérito 5003917-17.2015.4.04.7000):
'que esclarece ainda que a empresa do declarante de nome TGS, adquiriu um imóvel no Condomínio
Santa Fé em Vinhedo/sP, ao lado da residência de José Dirceu naquele local, por volta do ano de
2010, no valor de R$ 110.000,00, assumindo um débito de R$ 105.000,00, adquirido da pessoa de
Floriano; que o imóvel foi vendido um ano depois para José Dirceu por aproximadamente R$
200.000,00; que José Dirceu assumiu a dívida do condomínio, que foi parcelada pelo declarante e
pagou uma parte para o declarante mediante emissão de boletos em nome da TGS; que tomou
conhecimento de que o referido imóvel foi reformado pelo Milton Pascowitch; (...)'

Dessa forma, evidente a autoria do delito de lavagem de dinheiro por parte de Júlio
Cesar dos Santos, na medida em que emprestou o nome de sua empresa, de forma livre e consciente,
para a ocultação da propriedade de imóvel que pertencia de fato José Dirceu.
No tocante à insurgência do Ministério Público Federal pela não condenação do réu
JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS quanto aos atos de lavagem de dinheiro imputados nos itens '4.3.2' e
'4.3.5' da denúncia, o juiz de primeiro grau entendeu inexistir prova suficiente para a condenação
(item 762 da sentença).
Cumpre esclarecer, inicialmente, que o juiz de primeiro grau condenou o réu Júlio
César como partícipe no repasse de R$ 1.814.546,00 à arquiteta DANIELA FACCHINI, no período
entre 02/05/2012 e 23/12/2014, em contraprestação aos serviços de reforma por ela prestados no
imóvel designado como Chácara nº 1, da Gleba N, no lugar denominado 'Parque do Vale da Santa
Fé', Vinhedo/SP, conjuntamente com os réus José Dirceu, Milton Pascowitch e José Adolfo
Pascowitch.
A absolvição se deu em relação aos fatos atinentes: i) à transferência de R$ 750.000,00
da conta da empresa Jamp Engenheiros Associados para Camila Ramos, filha do réu José Dirceu, no
período entre 25/05/2012 e 30/07/2012, sob o pretexto de adquirir o imóvel localizado na Rua
Assungui, nº 971, Saúde, São Paulo/SP, matrícula 22.249 do 14º Oficial de Registro de Imóveis de
São Paulo/SP; ii) ao valor de R$ 387.000,00 depositados pela empresa Jamp Engenheiros
Associados na conta-corrente do Escritório Leite & Rosseti, em 27/12/2011, com a finalidade de
efetuar o pagamento parcial do preço do imóvel da sede da JD Assessoria.
Assiste razão ao Ministério Público Federal.
Como bem observou o órgão acusador, é preciso ter em mira no caso da compra
simulada do imóvel de Camila Ramos, filha de José Dirceu, que o réu Júlio César era por ocasião do
negócio fraudulento sócio daquele réu na empresa JD Assessoria. Aliás, conforme é possível
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verificar do contrato social da empresa, o acusado Julio César integrou o quadro social da JD
ASSESSORIA desde a sua constituição, em 05/01/1998, até 25/11/2013 (evento 3,COMP12).
Se isso não bastasse, Milton Pascowitch esclareceu que o réu Julio César foi o
responsável pela confecção do contrato, pela documentação e posteriormente pela escritura, tendo
inclusive recebido comissão pelos trabalhos realizados (Evento 670):
Juiz Federal:- Uma referência também sobre essa parte de bens, uma aquisição que o senhor teria
feito do imóvel que seria da filha do José Dirceu.
Interrogado:- Isso, da Camila. O José Dirceu me solicitou, não é que ele me solicitou, ele me
comentou que ele estava querendo trocar, tirar a Camila de onde ela morava, no Bairro da Saúde ali e
ela iria comprar um outro apartamento, agora não sei se era Santo André, São Caetano, algum lugar
desse e que precisava vender o imóvel. Eu perguntei qual era o imóvel, ele me disse qual era o imóvel,
quanto ele estava querendo pelo imóvel, disse que era R$ 500 mil e nós damos uma olhada, se o valor
não era o valor de mercado, era um pouco acima do valor de mercado, mas fazia sentido mesmo
porque eu também tinha recursos dele mesmo para fazer isso que está aí e nós fizemos a aquisição
desse imóvel, quando nós fizemos aquisição desse imóvel o contrato foi feito pelo Júlio César, a
documentação foi cuidada pelo Júlio César, a escritura ele que fez e teria que depois fazer a escritura
definitiva. E quando ele entrega a documentação, acho que uns 60 dias depois apareceu um vínculo de
inalienabilidade que o próprio José Dirceu tinha colocado para a Camila. E durante esse processo
todo ainda houve uma solicitação de um valor complementar, que eu acho que foi de R$ 250 mil, que
foi utilizado para adquirir o apartamento.
Juiz Federal:- Mas foi resolvido esse problema da cláusula de inalienabilidade?
Interrogado:- Não, porque depois o José Dirceu foi preso, depois veio a Operação Lava Jato. E
também essa propriedade nossa, vamos entender assim, é uma propriedade transitória, porque na
verdade é mais uma ocultação do que uma propriedade.
Juiz Federal:- Mas essa aquisição ela envolvia repasses desses valores de propina ou era uma
aquisição de imóvel que lhe interessava?
Interrogado:- Não, era o imóvel dele mesmo, até que eu argui o Luiz Eduardo e o Bob de como que se
paga comissão que foi paga ao Júlio César de uma operação dentro de casa, ou seja, é do bolso
direito para o bolso esquerdo e vai gastar R$ 40 mil, R$ 42 mil de comissão.
Juiz Federal:- Esse imóvel seria transferido em nome de quem?
Interrogado:- Da JAMP, que comprou.
Juiz Federal:- O imóvel de fato ficaria com..
Interrogado:- Não, o imóvel seria de propriedade do José Dirceu, mas estaria em uma, dentro da
JAMP Empreendimentos de forma transitória transitória, depois eu não sei qual seria o destino,
provavelmente seria vender esse imóvel

Some-se a isso as seguintes circunstâncias: i) o imóvel encontrava-se gravado com
cláusula de inalienabilidade, o que evidenciava tratar-se de negócio simulado; ii) o réu Júlio César
assinou o contrato de promessa de compra e venda na condição de testemunha do ato (evento 3,
COMP142); iii) havia recebido de José Adolfo Pascowitch a minuta do contrato em seu endereço de
e-mail, na data de 22/05/2012 (evento 3, COMP13 a COMP16, p. 39/52).
Não atuou portanto, como mero corretor, pois conforme bem cuidou o Ministério
Público Federal 'qualquer pessoa normal estranharia um negócio de compra e venda em que o
imóvel encontra-se gravado por cláusula de inalienabilidade'. Além disso, sua proximidade com José
Dirceu, réu condenado no 'mensalão', e o fato de já ter participado anteriormente nos repasses de R$
1.814.546,00 à arquiteta DANIELA FACCHINI (iniciados em 02/05/2012) reforça a convicção de
que sabia se tratar de negócio simulado.
Da mesma forma, em relação ao valor de R$ 387.000,00 depositados pela empresa
Jamp Engenheiros Associados na conta-corrente do Escritório Leite & Rosseti, em 27/12/2011, com
a finalidade de efetuar o pagamento parcial do preço do imóvel da sede da JD ASSESSORIA,
tampouco é possível concluir que o réu Júlio César atuou apenas como mero corretor, pois o negócio
foi realizado quando ainda era sócio da empresa JD ASSESSORIA. Portanto, inegável que o réu
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Júlio César tinha ciência de que era a empresa de Milton Pascowitch que procedia ao pagamento da
parcela inicial, uma vez que estava a par das negociações escusas do corréu José Dirceu.
Se isso não bastasse, a participação dolosa do réu Júlio César está demonstrada pelos
seguintes elementos de convicção: i) Gilberto Maria Rossetti declarou que o réu Júlio César
participou das negociações do imóvel situado na Av. República do Líbano, 1827, Ibirapuera, São
Paulo (Evento 3, COMP131); ii) O 'Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de
Imóvel' constante do Evento 03, COMP14, pp. 72/76 está com o timbre da empresa TGS,
pertencente ao réu Júlio César; iii) Referido documento é encaminhado em data de 08/02/2012 ao
corréu Luiz Eduardo, irmão de José Dirceu (Evento 03, COMP14, p. 70); iv) A afirmação de Milton
Pascowitch no sentido de que Júlio César tinha conhecimento de que ele (Milton) recebia valores
indevidos e repassava para o réu José Dirceu (Evento 670).
O réu Júlio César responde na condição de partícipe. Efetivamente, autor é quem
'realiza o tipo' e em quem concorre todos os elementos da descrição típica; partícipe é quem
concorre ou contribui para a consecução da prática delituosa do autor.
O réu Júlio não pode ser considerado autor, pois não realizou ele próprio o tipo, isto é,
não executou ações típicas de lavagem de capitais. Mas pode, como visto, ser responsabilizado
como partícipe desde que atendidos determinados pressupostos.
Para se responsabilizar alguém criminalmente não basta afirmar que ele tem
conhecimento da ilicitude ou que promoveu uma causa acessória para o resultado. Além de saber
que seu agir influencia a promoção de uma conduta delitiva, faz-se necessário demonstrar que a
contribuição para o deslinde dos fatos resulta em uma 'referência delitiva de sentido', pois, conforme
lição de Luís Greco e Adriano Teixeira, 'o partícipe não realiza o tipo, mas promove uma agressão
indireta, por meio do autor, ao bem jurídico protegido' (Autoria como domínio do fato, 2014, pp.
74/75).
Ou seja, para a configuração da participação é necessário que do comportamento do
concorrente resulte em incremento do risco ao bem jurídico tutelado. Em outras palavras, é preciso
que a conduta tenha influência no fato, possibilitando ou facilitando a comissão do delito. Se isso
não ocorre, estaremos diante daquilo que a doutrina moderna tem denominado de 'ações neutras' no
concurso de agentes.
Veja-se, a respeito, a lição de Roxin (La teoría del delito en la discusión actual, 2007,
p. 507):
Da mesma forma que ocorre para a imputação ao autor, para a imputação ao partícipe também deve
adicionar-se à causalidade (acessória) um embasamento consistente em uma criação de perigos
legalmente desaprovados. Nisso jogam um papel considerável critérios não acessórios, próprios do
partícipe: ali onde não se protege um bem jurídico frente ao partícipe, ou seja, onde este não pode em
absoluto atacar o bem jurídico de maneira penalmente relevante, é impossível ao partícipe a criação
ou o incremento de um perigo juridicamente desaprovado, de maneira que se exclui a imputação de
participação, apesar dela se produzir para a autoria.

Amparado em tais renomados doutrinadores, firmo convicção de que as ações
realizadas pelo réu Júlio César e analisadas anteriormente não são marginais, mas aptas para erigi-lo
à condição de partícipe. Isso porque, como visto, encarregar-se de toda a tratativa da documentação
e receber comissão por tais serviços, ciente de que se trata de negócios simulados com o fim de
repasse de propinas, tem 'referência de sentido delitivo' (ROXIN), que objetivamente pode ser
entendida como participação criminal.
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Não se trata de providência facilmente substituível, mas de uma ação que estava na
perspectiva do fato delitivo planejado (a contribuição só é valiosa para o autor sob a perspectiva do
fato delitivo planejado). Assim, excluindo-se mentalmente o aporte do réu Júlio César, percebe-se
que influenciaria o resultado típico da lavagem de dinheiro. Tem, portanto, aptidão para representar
uma agressão (ainda que indireta) ao bem jurídico tutelado. Em suma, tem o sentido de ajuda
decisiva ao autor, de acordo com o plano adredemente traçado.
Assim, dou provimento ao recurso do MPF em relação a tal ponto, para condenar o réu
Júlio Cesar por outros 2 (dois) delitos de lavagem de dinheiro, totalizando a prática de 3 (três)
crimes do art. 1º da Lei nº 9.613/98.
3.3.4.4. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva
Em relação ao réu Luiz Eduardo, também comprovada a autoria com relação a 2 (dois)
delitos de lavagem de dinheiro, correspondentes a:
(i) contrato simulado de consultoria entre a Jamp Engenheiros e a JD Assessoria, parte
utilizada para aquisição do imóvel sede da JD, situado na Av. República do Líbano, em São
Paulo/SP, conforme demonstram o depoimento de Milton Pascowitch, cópia da matrícula do imóvel,
carta enviada pelo acusado Luiz Eduardo a José Adolfo Pascowitch, bem como registro da
transferência bancária (eventos 3, COMP127; evento 47, AP-INQPOL30, fl. 28, do Inquérito nº
5005151-34.2015.4.04.7000);
(ii) reforma de imóvel em nome do réu, localizado na Rua Estado de Israel, em São
Paulo/SP, mediante pagamentos efetuados por Milton Pascowitch à empresa Halembeck Engenharia
Ltda., por solicitação de José Dirceu, conforme matrícula do imóvel, depoimentos do colaborador
Milton e da testemunha Marcelo Amaral Halembeck, planilhas e recibos fornecidos pela empresa e
confirmação por parte de José Dirceu (eventos 3, COMP35 e COMP132; e evento 468).
Os elementos probatórios acerca da autoria de Luiz Eduardo podem ser assim
sintetizados:
1) O acusado era sócio da empresa JD Assessoria e Consultoria, empresa que foi
utilizada para recebimento das vantagens indevidas advindas da Engevix Engenharia, por meio de
contratos de consultoria simulados. Conforme documento acostado aos autos, referido réu ingressou
no quadro social da empresa em 05/09/2008 - 4a alteração do contrato social da empresa (evento 3,
comp12. pp 28-35).
2) O réu Luiz Eduardo é quem assina em 15/11/2011 pela empresa JD Assessoria e
Consultoria o contrato de 'Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria' com a Jamp
Engenheiros Associados Ltda. (Evento 3, COMP116). Referido contrato, como visto anteriormente,
está também assinado por José Adolfo Pascowitch, que esclareceu se tratar de negócio simulado
visando ao repasse de propinas da empresa Engevix para o grupo político do réu José Dirceu.
3) Carta datada de 19/11/2011, enviada pelo réu Luiz Eduardo a José Adolfo
Pascowitch, por meio da qual este solicita a realização do depósito da quantia de R$ 387.000,00 pela
empresa Jamp Engenheiros em favor da Leite e Rossetti Advogados (Evento 47, p. 28, do Inquérito
Policial 5005151-34.2015.4.04.7000), 'para fazer frente à realização de despesas decorrentes da
execução do referido contrato, as quais serão oportunamente faturadas', na qual consta, inclusive, o
número da conta para depósito.
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3) Pagamento em espécie de aproximadamente R$ 388.366,00 no período de
14/08/2009 a 06/05/2010 à empresa Halembeck Engenharia por Milton Pascowicht, para reforma de
imóvel de propriedade do réu Luiz Eduardo, por solicitação de José Dirceu. Segundo Milton
Pascowitch, tratava-se na verdade de repasse de vantagem indevida (evento 3, arquivo comp35).
O réu Luiz Eduardo, conforme referido na sentença, é o beneficiário direto desses
repasses de propinas e de atos de lavagem, uma vez que os pagamentos efetuados à empresa
Halembeck Engenharia Ltda. visavam à custear serviços de reforma em imóvel registrado em seu
próprio nome.
O MPF requer a condenação do réu LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA
também pelos atos de lavagem de dinheiro imputados nos itens '4.2.2' e '4.3.5' da denúncia. Entendo
que o apelo deve ser desprovido, no ponto.
Com efeito, o juiz de primeiro grau, em que pese tenha reconhecido a pertinência de
Luiz Eduardo no grupo político comandado pelo corréu José Dirceu e sua participação subsidiária
em alguns crime de lavagem de capitais, inclusive sendo beneficiário de alguns repasses, condenouo somente nos fatos em que teve participação direta:
740. Como os pagamentos de propinas destinavam-se ao grupo político do qual fazia parte, deve
responder, quanto aos crimes de lavagem, pelos dois referidos que contam com sua participação
direta.

Neste ponto, a sentença não merece reparo, pois, utilizando-se do mesmo ponto de
vista anteriormente utilizado para a condenação do réu Júlio César, não é possível afirmar que em
relação aos fatos pelos quais o réu Luiz Eduardo foi absolvido (e o MPF busca a reforma da
sentença) tenha havido uma promoção com 'referência delitiva de sentido', vale dizer, uma agressão,
ainda que indireta, ao bem jurídico tutelado.
Efetivamente, como o próprio MPF reconhece, a) Luiz Eduardo assinou instrumentos
contratuais nº 4000/01-MO-PJ-1010/09, 4000/01-MO-PJ-1037/10 e 4000/01-MO-PJ-1000/11 na
condição de testemunha (evento 3, COMP107); b) Luiz Eduardo foi o responsável por solicitar a
redação da minuta do contrato de compra e venda do imóvel localizado na Rua Assungui, nº 971,
Saúde, São Paulo/SP, em que consta como vendedora Camila Ramos, filha de José Dirceu.
Tratam-se de ações marginais, inaptas para erigi-lo à condição de partícipe. Ou seja, os
aporte consistentes em assinar como testemunha e solicitar a confecção de um documento podem ser
facilmente substituível e não caracterizam ações que estavam na perspectiva do fato delitivo
planejado (como visto anteriormente, a contribuição só é valiosa para o autor sob a perspectiva do
fato delitivo planejado). Excluindo-as mentalmente percebe-se facilmente que em nada influenciaria
o resultado típico da lavagem de dinheiro. Em suma, não têm aptidão para representar uma agressão
(ainda que indireta) ao bem jurídico tutelado. Em uma palavra, não têm o sentido de ajuda ou
favorecimento decisivos ao autor, de acordo com o plano adredemente traçado.
Por fim, a circunstância de Milton Pascowitch ter mencionado que o réu Luiz Eduardo
tinha conhecimento e participava das conversas referentes ao pagamento de valores ilícitos
provenientes da Petrobrás a José Dirceu não basta para condená-lo por todos os fatos de lavagem de
dinheiro. Pra tanto, frise-se uma vez mais, é imprescindível que seja promovida uma causa para o
resultado e que tenha ela 'referência delitiva de sentido', o que não ocorre no ponto específico.
Portanto, diante do conjunto probatório exposto, deve ser mantida a condenação de
Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, como incurso no art. 1º da Lei 9.613/98, por 2 (duas) vezes.
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3.3.4.5. Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura
O réu Fernando Moura, como visto, também é confesso.
Em benefício do réu, o magistrado de primeiro grau considerou praticados 2 (dois)
delitos de lavagem de dinheiro, referentes a 2 (duas) declarações falsas de ajuste anual, em 2009 e
2010, que lhe propiciaram repasses de Milton e José Adolfo Pascowitch, por meio de simulação de
doações a parentes deste último, totalizando o valor de R$ 5.311.026,80 (evento 3, COMP143).
Além de sua confissão, pesam contra si inúmeras provas documentais que demonstram
o repasse de propinas por intermédio de pessoas de sua família:
1) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Exercício 2010 - Ano calendário
2009) apresentada pelo réu José Adolfo Pascowitch, na qual constam as seguintes doações: a)
R$ 232.000,00 a Livia Hourneau Moura; b) R$ 600.400,00 a Anita Erbella Hourneaux de Moura;
c) R$ 241.500,00 a Leonardo Erbella Hourneaux de Moura; d) R$ 115.000,00 a Thiago Cotrofe
Hourneaux de Moura. Total: R$ 1.188.900,00 (Evento 3, COMP143, p. 5).
2) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Exercício 2011 - Ano calendário
2010) apresentada pelo réu José Adolfo Pascowitch, na qual constam as seguintes doações: a) R$
439.296,55 a Livia Erbella Hourneau Moura; b) R$ 127.380,16 a Anita Erbella Hourneaux de
Moura; c) R$ 292.497,70 a Olavo Hourneaux Moura Filho; d) R$ 477.503,27 a Leonardo Erbella
Hourneaux de Moura; e) R$ 129.880,63 a Thiago Cotrofe Hourneaux de Moura. Total: R$
1.466.558,31 (Evento 3, COMP143, p. 6).
3) ITCMD - Declaração de Doação n°18809103, emitida em 19/11/2010, na qual
consta como doador a pessoa do réu Adolfo Pascowitch e beneficiários as pessoas acima referidas,
num total de R$ 2.933,337,00. (Evento 3, COMP143, pp. 8-10).
4) ITCMD - Declaração de Doação n°16025513, emitida em 08/12/20009, na qual
consta como doador a pessoa do réu Adolfo Pascowitch e beneficiários as pessoas acima referidas,
dos seguintes valores: a) R$ 483.000,00 a Leonardo Erbella Hourneaux de Moura; b) R$ 464.000,00
a a Livia Erbella Hourneau Moura; c) R$ 1.200,800,00 a Anita Erbella Hourneaux de Moura; d) R$
230.000,00 a Thiago Cotrofe Hourneaux de Moura. Total: R$ 2.378,900,00. (Evento 3, COMP143,
pp. 14-16).
5) Guias de Arrecadação Estadual (Evento 3, COMP143, pp. 11-12 e 17-18), nas quais
também consta o nome do réu Adolfo Pascowitch como doador e os familiares do réu Fernando
Moura como beneficiários.
6) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Exercício 2010 - Ano calendário
2009) apresentada pelo réu Milton Pascowitch, na qual constam as seguintes doações: a) R$
232.000,00 a Livia Erbella Hourneau Moura; b) R$ 600.400,00 a Anita Erbella Hourneaux de
Moura; c) R$ 241.500,00 a Leonardo Erbella Hourneaux de Moura; d) R$ 115.000,00 a Thiago
Cotrofe Hourneaux de Moura. Total: R$ 1.188,900,00 (Evento 25, OUT7, p. 04, do processo n.º
5085629-63.2014.4.04.7000).
7) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Exercício 2011 - Ano calendário
2010) apresentada pelo réu Milton Pascowitch, na qual constam as seguintes doações: a) R$
439.296,55 a Livia Erbella Hourneau Moura; b) R$ 127.380,16 a Anita Erbella Hourneaux de
Moura; c) R$ 292.497,70 a Olavo Hourneau de Moura; d) R$ 477.503,26 a Leonardo Erbella
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=41… 127/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

Hourneaux de Moura; d) R$ 129.990,83 a Thiago Cotrofe Hourneaux de Moura. Total: R$
1.466,668,50 (Evento 25, OUT8, p. 04, do processo n.º 5085629-63.2014.4.04.7000).
8) Transferências bancárias realizadas no período de 09/06/2008 a 02/08/2011,
conforme discriminado na denúncia (pp. 189 a 193): a) 12 (doze) transferências realizadas da conta
da JAMP para a conta de LEONARDO ERBELLA HOURNEAUX DE MOURA, simuladas como
doações, num total de R$ 950.000,00; b) 23 (vinte e três) transferências realizadas da contas
da JAMP e de MILTON para a conta de LÍVIA HOURNEAUX DE MOURA, num total de R$
1.888,560,00; c) 09 (nove) transferências realizadas das contas da JAMP e de MILTON para a conta
de ANITA ERBELLA HOURNEAUX DE MOURA, num total de R$ 940.000,00; d) 08 (oito)
transferências realizadas da conta da JAMP para a conta de THIAGO COTROFE HOURNEAUX
DE MOURA, num total de R$ 290.000,00; d) 18 (dezoito) transferências realizadas da conta
da JAMP para a conta de OLAVO HORNEAUX MOURA, num total de R$ 645.000,00. Tais
informações são resultado da quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa Jamp Engenheiros
Associados (Evento 3 do processo 5005276-02.2015.4.04.7000) e de Milton Pascowitch (Evento 9
do processo 5085629-63.2014.404.7000).
Em suma, como já referido, o montante repassado na forma de doações nos anos de
2009 e 2010 pelos réus Milton e José Adolfo Pascowitch a Fernando Antônio Guimarães Hourneaux
de Moura e a Olavo Hourneaux de Moura Filho e seus parentes, considerando-se apenas os valores
consignados nas Declarações de Ajuste Anual dos anos de 2011 e 2010, somam mais de cinco
milhões e trezentos mil reais.
Dessa forma, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática de dois delitos de
lavagem de ativos.
3.3.4.6. Milton Pascowitch e José Adolfo Pascowitch
Em relação à Milton Pascowitch e José Adolfo Pascowitch, referidos réus são
confessos, inclusive quanto ao controle da empresa JAMP, tendo firmado acordo de colaboração em
que não apenas reconhecem as condutas ilícitas que lhe são atribuídas, como também apontaram
outros participantes do esquema criminoso.
3.3.4.7. José Antunes Sobrinho
O MPF apela da absolvição de José Antunes Sobrinho.
Contudo, conforme já ressaltado na análise do delito de corrupção ativa, de observar
ainda que o princípio da presunção de não culpabilidade, expressamente previsto no art. 5°, inciso
LVII, da Constituição Federal, é uma das principais garantias penais atribuídas em favor do
indivíduo, como forma de conferir uma maior proteção ao direito de liberdade, a fim de que a sua
restrição, quando necessária, somente seja possível após o esgotamento de todas as oportunidades
processuais.
É do Estado, no exercício do jus puniendi, o ônus de demonstrar, no decorrer do
processo, a culpabilidade do acusado pela prática da infração penal, devendo a culpabilidade ser
inequivocamente comprovada por provas produzidas dentro de um devido processo constitucional e
legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Somente após todo o desenrolar de um devido
processo constitucional e legal, restando, ao final, comprovada a culpabilidade do acusado, e, assim
mesmo, após já se ter encerrada a atividade jurisdicional pelo trânsito em julgado da decisão
condenatória, é que se afastará a sua inocência, imputando-lhe a prática criminosa de forma
definitiva.
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Daí que, remanescendo dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe.
Este Regional já se posicionou no sentido de prestigiar o princípio constitucional do in
dubio pro reo, nos casos em que a prova não possui o grau de certeza suficiente o bastante a
autorizar a condenação, valendo registrar os precedentes abaixo:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. 1. A condenação com base
em provas indiciárias depende de um conjunto de elementos suficientes à formação de uma convicção
acima de qualquer dúvida razoável. 2. Remanescendo dúvidas, prevalece o in dubio pro reo, impondose a absolvição. (TRF4, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001035-88.2002.404.7109, 8ª TURMA, Des.
Federal LEANDRO PAULSEN, POR UNANIMIDADE, D.E. 10/11/2015, PUBLICAÇÃO EM
11/11/2015)
PENAL E PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE ATIVOS. ARTIGO 1º, INCISOS V E VII, E § 4º, DA
LEI Nº 9.613/98. SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO
CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
MANUTENÇÃO. 1. Não ocorre omissão na sentença que, diante da destinação dos bens em decisão
anterior proferida durante o trâmite da ação penal, apenas menciona essa destinação já efetuada. 2.
Apelação do réu que sustenta omissão da sentença, que não ocorreu, nem foi arguida em embargos de
declaração, não deve ser conhecida. 3. Ausente um dos elementos caracterizadores do crime de
lavagem de ativos, isto é, a consciência quanto à origem ilícita dos valores que justificavam a
movimentação financeira, deve ser mantida a absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal. (TRF4, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012664-04.2007.404.7200, 7ª
TURMA, Des. Federal Sebastião OGÊ MUNIZ, POR UNANIMIDADE, D.E. 20/10/2015,
PUBLICAÇÃO EM 21/10/2015)

Ademais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na AP nº 470, 'a
condenação pelo delito de lavagem de dinheiro depende da comprovação de que o acusado tinha
ciência da origem ilícita dos valores' (EI-sextos, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal
Pleno, julgado em 13/03/2014, acórdão eletrônico DJe-161 publicado em 21/08/2014).
3.3.4.8. Renato de Souza Duque
Em relação à absolvição do réu RENATO DE SOUZA DUQUE pelo crime de
lavagem de dinheiro, o Ministério Público Federal, após transcrever as declarações de alguns réus
colaboradores (Pedro Barusco, Milton Pascowitch, Eduardo Leite, Ricardo Pessoa), conclui que
'RENATO DUQUE não só tinha ampla ciência dos artifícios usados para a lavagem dos valores que
recebia, como participava ativamente da prática, executando atos materiais para a consecução da
lavagem, encetando tratativas com operadores financeiros do esquema, como MILTON
PASCOWITCH, acerca da forma de pagamento dos ativos, agindo, pois, com dolo direto'.
O juiz de primeiro grau absolveu o réu Renato Duque com base na seguinte
fundamentação:
701. Não há prova, porém, de que ambos teria participado dos estragemas de ocultação e
dissimulação desses repasses, devendo ser absolvidos da imputação por crime de lavagem

Em que pese a combatividade do Ministério Público, entendo que assiste razão ao juiz
sentenciante ao concluir que não há prova de que Renato Duque tenha participado dos estratagemas
de ocultação e dissimulação dos repasses.
As declarações reproduzidas pelo Ministério Público deixam claro que o réu Renato
Duque recebia os valores indevidos do esquema em razão de contratos de empreiteiras com a
PETROBRAS em espécie ou por meio de transações bancárias. Contudo, especificamente em
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relação aos contratos simulados referidos na denúncia, utilizados como instrumentos de repasses das
propinas pagas os contratos da empresa Engevix com a Petrobrás, não há prova de que o réu Renato
Duque tenha concorrido de qualquer modo para as suas consecuções.
A ciência do réu Renato Duque quanto aos artifícios utilizados pela ENGEVIX para o
repasse de valores indevidos, conforme afirma o Ministério Público, não basta. Para o decreto
condenatório haveria que estar demonstrado que referido réu incrementou o risco ao bem jurídico
tutelado por meio de alguma promoção causal (art. 29 do CP). O mero conhecimento ou a mera
intenção não suprem os requisitos objetivos que fazem com que uma conduta adquira relevância
penal. A participação exige um favorecimento ao fato doloso alheio, vale dizer, uma prestação
objetiva de auxílio para o fato principal, que inexistiu em relação ao réu Renato Duque.
3.3.5. Cumpre analisar, ainda, a insurgência do Ministério Público Federal em relação
à consideração, para fins condenatórios, como novos atos de lavagem de dinheiro, dos contratos
1014/05 e 1018/09 entre a ENGEVIX ENGENHARIA e a JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS.
Na sentença, em relação a este ponto específico, consta:
456. Como a denúncia não abrange propinas efetivamente pagas em relação aos contratos da Engevix
Engenharia com a Petrobrás para Cacimbas (Fase II), os dois primeiros contratos do rol podem ser
desconsiderados na presente sentença. Os demais, considerando os repasses líquidos identificados,
somam R$ 46.412.340,00.

O argumento do Ministério Público Federal é o seguinte: 'embora, no entendimento do
Juízo a quo, não haja prova de corroboração quanto à prática do ato de corrupção denunciado em
relação ao contrato para as obras de Cacimbas - Fase II, tendo os acusados sido absolvidos, não se
pode estender o raciocínio aos atos de lavagem de ativos praticados através dos contratos
simulados nº P-8887/01-MO-PJ-1014/05 e P-8887/01-MO-PJ-1018/09 celebrados entre a JAMP
Engenheiros Associados e a ENGEVIX'.
Ocorre que, além de o Ministério Público não ter imputado a prática de corrupção em
relação ao contrato para as obras de Cacimbas - Fase II, não há prova de que tenha havido ajuste
entre as empreiteiras. Note-se que a Engevix havia sido inicialmente desclassificada para que a
segunda colocada, a GDK, adjudicasse referida licitação. Somente após o escândalo de corrupção
envolvendo a empreiteira GDK é que a ENGEVIX foi contratada pela Petrobrás para a realização
das obras do Módulo 1 da Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas - Fase II.
Destarte, pairando dúvida acerca do crime antecedente, não é possível a condenação
pela prática do crime de lavagem de dinheiro.
Nego, pois, provimento ao apelo ministerial em relação ao ponto.
3.3.6. Dos argumentos das defesas
a) A defesa dos réus José Dirceu e Luiz Eduardo a atipicidade do crime de lavagem,
em razão de o dinheiro supostamente lavado não ser produto ou proveito de crime antecedente.
Tal aspecto já foi devidamente analisado anteriormente, tendo ficado claro a prática
dos crimes de fraudes em licitações e em um determinado período de cartel.
b) Aduz a defesa, ainda, que ante a vedação constitucional e legal à condenação
lastreada somente em indícios, ainda que referentes aos crimes antecedentes à lavagem, de rigor a
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reforma da sentença.
O argumento, contudo, não encontra amparo legal, uma vez que o art. 2º, II, da Lei
9.613/98 reza que o crime de lavagem de capitais independe do julgamento dos crimes antecedentes,
sendo a doutrina e jurisprudência firmes no sentido de que bastam indícios a respeito.
O magistrado de primeiro grau, aliás, tratou devidamente a questão:
346. Devido ao princípio da autonomia do crime de lavagem veiculado no art. 2º, II, da Lei nº
9.613/1998, o processo e o julgamento do crime de lavagem independem do processo e julgamento dos
crimes antecedentes.
347. Não é preciso, portanto, no processo pelo crime de lavagem identificar e provar, com todas as
suas circunstâncias, o crime antecedente, pois ele não constitui objeto do processo por crime de
lavagem.
348. Basta provar que os valores envolvidos nas condutas de ocultação e dissimulação têm origem e
natureza criminosa.
349. A esse respeito, destaco, por oportuno, o seguinte precedente da 5.ª Turma do Superior Tribunal
de Justiça, Relator, o eminente Ministro Felix Fischer, quanto à configuração do crime de lavagem,
quando do julgamento de recurso especial interposto contra acórdão condenatório por crime de
lavagem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
'Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, não é necessária a prova cabal do crime
antecedente, mas a demonstração de 'indícios suficientes da existência do crime antecedente',
conforme o teor do §1.º do art. 2.º da Lei n.º 9.613/98. (Precedentes do STF e desta Corte)' (RESP
1.133.944/PR - Rel. Min. Felix Fischer - 5.ª Turma do STJ - j. 27/04/2010)

c) De acordo com a defesa dos réus José Dirceu e Luiz Eduardo as acusações
deduzidas contra os recorrentes resumem-se exclusivamente às alegações do colaborador Milton, e
de seu irmão José Adolfo, o que não condiz com a realidade dos autos, uma vez que foram
encontradas inúmeras provas materiais que demonstram o repasse de vantagens ilícitas por meio de
contratos simulados a referidos acusados.
d) Sustenta a defesa dos réus José Dirceu e Luiz Eduardo ausência de dolo, dado que o
crime de lavagem exige o dolo direto, vale dizer, sempre o conhecimento do agente sobre a ilicitude
dos bens posteriormente lavados é elemento essencial para a criminalização da conduta.
Ficou claro, no entanto, que os referidos réus agiram com dolo direto, pois tinham
pleno conhecimento dos negócios fictícios e ilícitos entre a empresa JD e a Jamp e intencionalmente
concorreram para que o plano de lavagem fosse colocado em prática.
As circunstâncias em que praticados os fatos indicam, acima de dúvida razoável, que
José Dirceu e Luiz Eduardo tinham ciência da origem dos recursos e que o recebimento por meio de
contratos e emissão de notas fiscais ideologicamente falsos, além das negociações envolvendo
imóveis, serviam para dissimular a origem, disposição, movimentação e propriedade dos valores.
Releva destacar as elevadas quantias movimentadas sem qualquer amparo lícito que as justificasse,
pois o álibi, como visto, não convence, e nenhuma prova foi produzida para demonstrar a licitude
dos negócios e 'empréstimos' realizados.
Mas, ainda que assim não fosse, estaria caracterizado, no mínimo, dolo eventual em
relação às condutas dos réus Luiz Eduardo e Júlio César, pois assumiram o risco de produção do
resultado delitivo, já que não havia razão plausível e coerente para que Milton Pascowitch simulasse
contratos de prestação de serviços com a JD para justificar o recebimento de quantias tão elevadas e
também a compra de imóveis por parte de José Dirceu.

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=41… 131/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

Age dolosamente não só o agente que quer o resultado delitivo, mas também o que
assume o risco de produzi-lo (artigo 18, I, do Código Penal).
Absolutamente pertinentes aqui as construções do Direito anglo-saxão a respeito da
doutrina da cegueira deliberada (willful blindness doctrine).
Alguns apontam como precedente remoto da doutrina sentença inglesa de 1861 no
caso Regina v. Sleep. No Direito norte-americano, o leading case da Suprema Corte norteamericano é apontado como sendo Spurr v. US, 174 US 728 (1899). A partir da década de 70 do
século XX, a doutrina passou a ser utilizada em casos de tráfico de drogas, particularmente em casos
nos quais o acusado negava conhecimento da natureza da droga que transportava. Dois casos são
apontados como precedentes desta tendência, Turner v. United States, 396 U.S. 398 (1970), da
Suprema Corte, e United States, v. Jewell, 532 F 2.d 697, 70 (1976), da 9.ª Corte de Apelações
Federais.
No caso Jewell, no qual o acusado havia transportado 110 libras de maconha do
México para os Estados Unidos e em um compartimento secreto de seu carro, a Corte entendeu que
a alegação dele, de que não sabia exatamente a natureza do que transportava escondido, não
eliminava a sua responsabilidade criminal, pois ele teria agido com propósito consciente de evitar
conhecer a natureza do produto que transportava.
É importante destacar que 'ignorância deliberada' não se confunde com negligência,
havendo aqui a mesma fronteira tênue, pelo menos do ponto de vista probatório, entre o dolo
eventual e a culpa consciente.
A willful blindness doctrine tem sido aceita pelas Cortes norte-americanas para
diversos crimes, não só para o transporte de substâncias ou produtos ilícitos, mas igualmente para o
crime de lavagem de dinheiro. Em regra, exige-se: a) que o agente tenha conhecimento da elevada
probabilidade de que pratica ou participa de atividade criminal; b) que o agente agiu de modo
indiferente a esse conhecimento; e c) que o agente tenha condições de aprofundar seu conhecimento
acerca da natureza de sua atividade, mas deliberadamente escolha permanecer ignorante a respeito
de todos os fatos envolvidos.
A doutrina da cegueira deliberada, apesar de constituir construção da common law, foi
assimilada pelo Supremo Tribunal Espanhol (STE), ou seja, corte da tradição da civil law, em casos
de receptação, tráfico de drogas e lavagem, dentre outros. Ilustrativamente, na STS 420/2003, o caso
envolvia acusada que havia aceitado, a pedido de terceiro e por setenta mil pesetas, levar flores a um
cemitério e nas quais estavam escondidas bolsas contendo cerca de um quilo de heroína e cocaína.
Segundo o STE:
'es evidente que la aceptación del encargo en tales condiciones dichas por la recurrente proclamaría
el conocimiento de la realidad de lo que se ocultaba en su interior, de acuerdo con el principio de
ignorancia deliberada, según el cual quien no quiere saber aquello que puede y debe conocer, y sin
embargo trata de beneficiarse de dicha situación, si es descubierta no puede alegar ignorancia
alguna, y, por el contrario, debe responder de las consecuencias de su ilícito actuar -- STS 946/02 de
22 de Mayo, y las en ella citadas, todas precisamente, en relación a casos de tráfico de drogas--.'

Na STS 33/2005, a doutrina foi invocada em caso de lavagem de dinheiro, sendo na
ocasião assimilada a ignorância deliberada ao dolo eventual :
'(...) quien pudiendo y debiendo conocer, la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se
mantiene en situación de no querer saber, pero no obstante presta su colaboración, se hace acreedor a
las consecuencias penales que se deriven de su antijurídico actuar. Es el principio de ignorancia
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deliberada al que se ha referido la jurisprudencia de esta Sala, entre otras en SSTS 1637/99 de 10 de
Enero de 2000, 946/2002 de 16 de Mayo, 236/2003 de 17 de Febrero, 420/2003 de 20 de Marzo,
628/2003 de 30 de Abril ó 785/2003 de 29 de Mayo.'

Tais construções em torno da cegueira deliberada assemelham-se ao dolo eventual da
legislação e doutrina brasileira.
Evidenciado que os acusados assumiram o risco de dissimular a origem, disposição,
movimentação e propriedade dos valores, agiram, senão com dolo direto, então com dolo eventual, a
crer-se em suas versões.
De mais a mais, como já assinalado, o parâmetro utilizado para a comprovação dos
fatos reside na existência de demonstração probatória 'acima de dúvida razoável'. Além disso,
malgrado haja divisão por acusado, em diversos itens, não se pode ignorar que é a somatória dos
diversos elementos expostos que forma a convicção deste julgador. A divisão é meramente didática,
não se podendo interpretar em fatias aquilo que é composto por um conjunto articulado, coordenado
e prolongado de fatos.
No caso, com base naquilo que as partes produziram, tenho não sobrar qualquer dúvida
acerca da participação de cada um dos acusados na prática dos fatos a que foram condenados.
e) Sustenta, ainda, a defesa dos réus José Dirceu e Luiz Eduardo ocorrência de
concurso formal entre os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, pois, segundo a
própria argumentação do magistrado ao longo do decreto condenatório, os crimes de lavagem de
dinheiro e corrupção, em tese, se perfizeram mediante uma única ação, caracterizando, portanto,
hipótese de concurso formal.
A tese, contudo, não pode ser aceita, uma vez que para a configuração do concurso
formal é preciso que a pluralidade de eventos lesivos decorra de uma só ação ou omissão, nos
termos do art. 70 do Código Penal, o que evidentemente não é a hipótese dos autos. Aqui a
corrupção e o repasse das vantagens ilícitas por meio de contratos simulados aos réus José Dirceu e
Luiz Eduardo ocorreram em momentos distintos, separados no tempo.
Não bastasse não ser o caso de conduta única, ficaram claro ainda os desígnios
autônomos de inicialmente corromper os funcionários da Petrobrás para, posteriormente, receber
vantagens indevidas em relação aos contratos que seriam celebrados entre a empresa estatal e a
Engevix.
f) Por fim, aduz a defesa dos réus José Dirceu e Luiz Eduardo que como os atos
subsumidos aos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro são da mesma espécie e foram,
em princípio, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi - portanto em
uma unidade jurídica -, só há espaço para o incremento das penas pela continuidade delitiva, sob
pena de bis in indem. Assiste razão à defesa, tanto que o próprio juiz de primeiro grau considerou os
vários atos de lavagem como continuidade delitiva.
g) A defesa do réu Fernando Moura sustenta que a lavagem de dinheiro constitui
exaurimento do delito de corrupção.
Sem razão, todavia.
O exaurimento da corrupção ativa caracteriza-se pela simples entrega da vantagem
indevida. Coisa bem distinta é praticar atos visando ao branqueamento do dinheiro recebido por
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meio da confecção de contratos fictícios. Essa dissimulação caracteriza lavagem de dinheiro, pois
constitui um passo fundamental para uma posterior reinserção dos valores na economia formal, com
aparência de licitude.
Note-se que a lei de regência contenta-se com o simples 'ocultar' para a configuração
do delito de lavagem de dinheiro, não restando a menor dúvida a respeito quando o agente dá um
passo adiante e passa praticar atos tentando escamotear a origem ilícita do dinheiro.
Não se pode exigir, pois, para a consumação, que o agente cumpra todas as etapas da
lavagem - 'ocultação, colocação e integração'. Não é somente com a 'integração' que o crime se
consuma, mas simplesmente por meio de qualquer ato de 'colocação'.
A respeito:
PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO. SIMULAÇÃO. DEPÓSITO DOS VALORES
OBTIDOS ILICITAMENTE EM CONTAS DE TERCEIROS. QUADRILHA. INDÍCIOS.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. Para fins didáticos, o crime de lavagem de dinheiro se dá em três
fases, de acordo com o modelo do GAFI - Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro, a
saber: colocação (separação física do dinheiro dos autores do crime; é antecedida pela captação e
concentração do dinheiro), dissimulação (nessa fase, multiplicam-se as transações anteriores, através
de muitas empresas e contas, de modo que se perca a trilha do dinheiro [paper trail], constituindo-se
na lavagem propriamente dita, que tem por objetivo fazer com que não se possa identificar a origem
dos valores ou bens) e integração (o dinheiro é empregado em negócios lícitos ou compra de bens,
dificultando ainda mais a investigação, já que o criminoso assume ares de respeitável investidor,
atuando conforme as regras do sistema). Todavia, o tipo penal do art. 1º da Lei nº 9.613/98 não requer
a comprovação de que os valores retornem ao seu proprietário, ou seja, não exige a comprovação de
todas as fases (acumulação, dissimulação e integração)' (TRF-4 - RCCR 50080542920124047200,
Rel. José Paulo Baltazar Junior, D. E. de 9.4.2014).

h) A alegação de 'completa ausência de dolo na prática do delito de lavagem de
dinheiro' formulada pela defesa do réu Fernando Moura é de toda desarrazoada. A forma como lhe
foram repassados valores, inclusive em contas de parentes, deixa evidenciado que agiu com o claro
propósito de lavar o dinheiro das propinas.
Dessa forma, afasto as teses defensivas.
3.4. Da organização criminosa
O Ministério Público Federal imputou aos denunciados JOSÉ DIRCEU DE
OLIVEIRA E SILVA, FERNANDO ANTÔNIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE
MOURA, OLAVO HOURNEAUX DE MOURA FILHO, LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E
SILVA, ROBERTO MARQUES, JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS, CRISTIANO KOK, JOSÉ
ANTUNES SOBRINHO, MILTON PASCOWITCH e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH a prática do
delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, por, supostamente, terem constituído e integrado
organização criminosa, no período compreendido entre janeiro de 2003 a maio de 2015.
A denúncia refere que de modo voluntário e consciente referidos denunciados
promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente e por interpostas pessoas, organização
criminosa, associando-se entre si e com outros integrantes já identificados (como GERSON
ALMADA, RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO, JULIO CAMARGO, PAULO ROBERTO
COSTA - já condenados em primeira instância por crime associativo), de forma estruturalmente
ordenada e permanente, com divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta e
indiretamente,vantagens ilícitas.
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O juiz de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva no ponto em relação
aos réus Milton Pascowitch, José Adolfo Pascowitch, José Dirceu de Oliveira e Silva, Fernando
Antônio Guimarães Hourneaux de Moura, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, Roberto Marques e
Júlio Cesar dos Santos.
O tipo em questão está assim previsto:
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização
criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais
infrações penais praticadas.

Trata-se de crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa; o bem jurídico
protegido é a paz pública; o elemento subjetivo é o dolo; além de ser formal e de conduta múltipla,
consumando-se com a mera prática de qualquer das condutas enunciadas, independentemente da
produção de qualquer resultado naturalístico (BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais.
9ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1280).
A definição de organização criminosa está prevista no §1º do artigo 1º da mesma Lei
como a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
Assim, para configurar o crime organizado, além da prática de um dos verbos
constantes do artigo 2º (promover, constituir, financiar ou integrar), faz-se necessária a
caracterização dos seguintes elementos fornecidos pelo conceito legal:
(a) associação de quatro ou mais pessoas;
(b) estrutura ordenada; é dizer, um conjunto de pessoas estabelecido de maneira
organizada em alguma forma de hierarquia;
(c) divisão de tarefas, mesmo que de maneira informal; e
(d) objetivo de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter
transnacional.
De tais itens, salientam-se a necessidade de a associação ser estruturalmente ordenada
e a divisão de tarefas entre os agentes, elementares que são essenciais para a distinção do crime de
organização criminosa do simples concurso de agentes ou do delito de associação criminosa previsto
no artigo 288 do Código Penal.
3.4.1. Na hipótese, o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra a forma de
atuação dos acusados e deixa clara, acima de uma dúvida razoável, a estruturação da organização
criminosa com o envolvimento de bem mais do que quatro pessoas.
Além da participação dos réus, o esquema delitivo contava com a participação de
'doleiros', de executivos das demais empreiteiras e de agentes públicos. Também não se discute a
existência de estrutura ordenada e de divisão de tarefas, com diferentes graus de envolvimento de
cada um dos agentes, como exemplificado em sentença:
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841. Como revelado inicialmente por Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, grandes empreiteiras,
em cartel, fraudavam licitações da Petrobrás, impondo o seu preço nos contratos. O esquema era
viabilizado e tolerado por Diretores da Petrobrás, mediante pagamento de propina. Um percentual de
2% ou 3% sobre cada grande contrato era destinado a propina para os Diretores e outros empregados
da Petrobras e ainda para agentes políticos que os sustentavam nos cargos.
842. Profissionais da lavagem encarregavam-se das transferências de valores, por condutas de
ocultação e dissimulação, das empreiteiras aos beneficiários finais.

O objetivo do grupo era a obtenção de vantagem econômica mediante a prática de
crimes contra a Petrobrás, especificamente os delitos de frustração de licitações, de cartel, de
corrupção e de lavagem de dinheiro, os três últimos com penas máximas superiores a quatro anos de
reclusão.
Os elementos da organização criminosa restaram devidamente preenchidos, pois há
elementos probatórios suficientes a indicar que (a) o réu Gerson de Mello Almada, integrante da
Engevix Engenharia, se associou com membros das demais empreiteiras que formavam o 'Clube',
com doleiros e agentes públicos, (b) de forma organizada, estável e permanente, com reuniões
periódicas e estratagemas próprios para o pagamento da propina, (c) com divisão de tarefas, pois
cada membro tinha sua função específica (d) com a finalidade de garantir o funcionamento dos
ajustes de licitações, por meio do pagamento de propinas e lavagem de dinheiro.
Tal aspecto foi devidamente analisado na sentença:
843. A investigação já originou dezenas de ações penais além da presente, envolvendo tanto
executivos de outras empreiteiras, como outros intermediadores de propina e outros benefícios, como a
presente ação penal e as ações penais 5083258-29.2014.4.04.7000 (dirigentes da Camargo Correa),
5083376-05.2014.4.04.7000 (dirigentes da OAS), 5012331-04.2015.4.04.7000 (dirigentes da Mendes
Júnior e da Setal Óleo e Gás), 5083401-18.2014.4.04.7000 (dirigentes da Mendes Júnior), 508336051.2014.4.04.7000 (dirigentes da Galvão Engenharia), estas aliás já julgadas, conforme evento 714.
844. Há ainda outras ações penais propostas e que já foram julgadas, mas cujas sentenças não foram
juntadas aos autos, como a ação penal 5036528-23.2015.4.04.7000 (dirigentes da Odebrecht) e ainda
ações penais e investigações em trâmite envolvendo dirigentes de outras empreiteiras, como, v.g., a
ação penal 5036518-76.2015.4.04.7000 (dirigentes da Andrade Gutierrez).
845. Foi igualmente prolatada sentença na ação penal 5083351-89.2014.4.04.7000 que tinha por
objeto exatamente os crimes de corrupção consistentes no pagamento de propina por dirigente da
Engevix Engenharia, o ora acusado Gerson de Mello Almada, para a Diretoria de Abastecimento da
Petrobrás.
846. Também há ações e investigações perante este Juízo contra os agentes públicos e políticos
beneficiários do esquema criminoso, como as ações penais 5023135-31.2015.4.04.7000 (ex-Deputado
Federal Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto) e 5023162-14.2015.4.04.7000 (ex-Deputado
Federal João Luiz Correia Argolo dos Santos), também já julgadas, conforme cópias de sentença no
evento 714.
848. Nesta ação penal, os crimes no âmbito do esquema criminoso da Petrobrás resumem-se à
corrupção e à lavagem de dinheiro milionária no âmbito de cinco contratos obtidos pela Engevix junto
à Petrobrás.
849. Mesmo considerando os crimes específicos destes autos, a execução dos crimes de corrupção e
de lavagem de dinheiro perdurou por período considerável, de 2007 a 2013, e envolveu dezenas
de repasses fraudulentos da Engevix para a empresa de Milton Pascowitch e deste para o grupo
político de José Dirceu de Oliveira e Silva, com produção de dezenas de documentos falsos, entre
contratos e notas fiscais.
850. O último ato de corrupção da Petrobrás e de lavagem decorrente identificados nos autos ocorreu
em 13/11/2013, com o pagamento de R$ 100.000,00 em propinas à arquiteta Daniela Leopoldo e Silva
Facchini por Milton Pascowitch e no interesse de José Dirceu de Oliveira e Silva pela reforma de
imóvel da propriedade deste.
851. Foi também reconhecido que a lavagem de dinheiro teve por antecedentes crimes de cartel e de
ajuste de licitações para obtenção de pelo menos três contratos pela Engevix junto à Petrobrás. Não
está definida a exata data das reuniões nas quais as empreiteiras ajustaram fraudulentamente as
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licitações, mas é certo que foram anteriores a data dos contratos, o que remete o início dos crimes
pelo menos a 2007.
852. No presente caso, entendo que restou demonstrada a existência de um vínculo associativo entre
os diversos envolvidos nos crimes, ainda que em subgrupos, e que transcende coautoria na prática dos
crimes.
853. Afinal, pela complexidade, quantidade de crimes e extensão temporal da prática dos crimes,
havia um desígnio autônomo para a prática de crimes em série e indeterminados contra Petrobras,
objetivando o enriquecimento ilícito de todos os envolvidos, em maior ou menor grau.
854. Os executivos de grandes empreiteiras nacionais se associaram para fraudar licitações, mediante
ajuste, da Petrobrás, e pagar propinas aos dirigentes da Petrobrás e a agentes políticos, ainda se
associando a operadores financeiros que se encarregavam, mediante condutas de ocultação e
dissimulação, a lavar o produto dos crimes de cartel e ajuste fraudulento de licitação e providenciar a
entrega do dinheiro aos destinatários.
855. Como corruptor, nos presentes autos, Gerson de Mello Almada.
856. Como intermediador de propinas, no presente feito, Milton Pascowitch, com auxílio específico de
José Adolfo Pascowitch.
857. Como beneficiário de propinas, no presente feito, diretamente José Dirceu de Oliveira e Silva e
Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura, com ainda, em caráter subsidiário, Luiz Eduardo
de Oliveira e Silva e Roberto Marques.
858. Também participante Júlio Cesar dos Santos, encarregado de operações de lavagem de dinheiro
para José Dirceu de Oliveira e Silva.
859. Sem olvidar a participação de Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, Júlio Gerin de
Almeida Camargo, mas que já foram condenados criminalmente por crime associativo, na forma do
art. 288 do CPP, na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, o que impede a condenação por novo
crime associativo.
860. Isso sem mencionar os dirigentes das demais empreiteiras e outros intermediadores e
beneficiários que respondem ações conexas e os agentes políticos que estão sendo investigados
diretamente no Supremo Tribunal Federal.
861. Ilustrativamente, em exercício hipotético, pode-se cogitar de suprimir mentalmente os crimes
concretos. Se os autores tivessem apenas se reunido e planejado a prática de tantos e tantos crimes
contra a Petrobrás, a associação delitiva ainda seria reconhecida mesmo se os crimes planejados não
tivessem sido concretizados.
862. É certo que nem todos os associados tinham igual conhecimento do esquema criminoso, mas isso
é natural em decorrência da divisão de tarefas dentro do grupo criminoso.
863. Portanto, reputo provada a materialidade do crime de associação criminosa do art. 288 do CP,
pois várias pessoas, entre elas os acusados, se associaram em caráter duradouro para a prática de
crimes em série contra a Petrobrás, entre eles crimes licitatórios, corrupção e lavagem de dinheiro.
864. Questão que se coloca diz respeito à incidência do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013. A lei em
questão foi publicada em 02/08/2013, entrando em vigor quarenta e cinco dias depois.
865. Portanto, entrou em vigor apenas após a prática da maior parte dos crimes que compõem o
objeto desta ação penal.
866. Mas, como adiantado, o crime associativo não se confunde com os crimes concretamente
praticados pelo grupo criminoso.
867. Importa saber se as atividades do grupo persistiam após 19/09/2013.
868. Há provas nesse sentido.
869. Pedro José Barusco Filho e Renato de Souza Duque persistiram recebendo propinas mesmo após
deixarem seus cargos na Petrobras, como apontado nos itens 527-533, retro.
870. No presente caso, há prova específica de que o acusado José Dirceu de Oliveira e Silva recebeu
propinas de Milton Pascowitch durante todo o ano de 2013, com os últimos pagamento de R$
200.000,00 em 23/10/2013 e de R$ 100.000,00 em 13/11/2013, mediante transferências a terceiros
realizadas em seu interesse.
871. Se os crimes fins da associação, que incluem operações de lavagem de dinheiro e entrega de
valores a agentes políticos por transações subreptícias, foram executados depois de 09/2013, não se
pode afirmar que o vínculo associativo e programa delitivo dele decorrente havia se encerrado antes
da Lei n.º 12.850/2013.
872. Ainda que talvez não na mesma intensidade de outrora, há provas, portanto, de que o grupo
criminoso encontrava-se ativo depois de 19/09/2013, assim permanecendo nessa condição pelo menos
até 13/11/2013, isso sem olvidar os fatos posteriores, ainda sob investigação, mencionados nos itens
722-725, retro.
872. Sendo os crimes associativos de caráter permanente, incidiu, a partir de 19/09/2013, o crime do
art. 2º da Lei nº 12.850/2013, em substituição ao anterior art. 288 do CP.
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873. Ao contrário do que se pode imaginar, o tipo penal em questão não abrange somente
organizações do tipo mafiosas ou os grupos criminosos que, no Brasil, se organizaram em torno da
vida carcerária.
874. Pela definição prevista no §1º do art. 1º da Lei n.º 12.850/2013, 'considera-se organização
criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem
de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a
4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional'.
875. Devido à abrangência da definição legal, deve ser empregada em casos nos quais se constate a
existência de grupos criminais estruturados e dedicados habitual e profissionalmente à prática de
crimes graves.
876. No caso presente, o grupo criminoso dedicava-se à prática, habitual, reiterada e profissional, de
crimes contra a Petrobras, especificamente dos crimes de cartel (art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990) e de
frustração, por ajuste, de licitações (art. 90 da Lei nº 8.666/1993), de corrupção de dirigentes da
Petrobrás e de lavagem de dinheiro decorrente, todos com penas máximas superiores a quatro anos.
877. O grupo praticou os crimes por longos períodos, desde 2007 pelo menos considerando os crimes
narrados no presente feito.
878. Havia estruturação e divisão de tarefas dentro do grupo criminoso como já visto.
879. Integrariam o grupo diversas pessoas, entre elas os reputados responsáveis pelos crimes de
lavagem.
880. No subgrupo dedicado à lavagem de dinheiro, Milton Pascowitch era responsável pela
estruturação das operações contando com os serviços de auxílio de José Adolfo Pascowitch.
881. Já Renato de Souza Duque e Pedro Barusco Filho eram os agentes públicos na Petrobras
necessários para viabilizar a obtenção dos recursos junto às empreiteiras contratantes.
882. No subgrupo das empreiteiras, na Engevix, reconhecida a responsabilidade pelos crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro de cerca de quarenta e seis milhões de reais. Nesse subgrupo, teria
havido ainda associação com os executivos das outras empreiteiras para a prática de do cartel, ajuste
de licitações, corrupção e lavagem, mas que respondem à outras ações penais.
883. No subgrupo político, José Dirceu de Oliveira e Silva contava, com o auxílio de Fernando
Antônio Guimarães Hourneaux de Moura, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, Roberto Marques e Júlio
Cesar dos Santos.
884. Assim, o grupo tem bem mais do que quatro integrantes, certamente com diferentes graus de
envolvimento e de responsabilidade na atividade criminosa, atendendo à exigência legal.
885. Evidente que não se trata de um grupo criminoso organizado como a Cosa Nostra italiana ou o
Primeiro Comando da Capital, mas um grupo criminoso envolvido habitual, profissionalmente e com
certa sofisticação na prática de crimes contra a Petrobras e de lavagem de dinheiro. Isso é suficiente
para o enquadramento legal. Não entendo que o crime previsto na Lei nº 12.850/2013 deva ter sua
abrangência reduzida por alguma espécie de interpretação teleológica ou sociológica. As distinções
em relação a grupos maiores ou menores ou mesmo do nível de envolvimento de cada integrante
devem refletir somente na dosimetria da pena.
886. Portanto, resta também provada a materialidade e a autoria do crime do art. 2º da Lei nº
12.850/2013, devendo ser responsabilizado, neste processo, Milton Pascowitch, José Adolfo
Pascowitch, José Dirceu de Oliveira e Silva, Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura, Luiz
Eduardo de Oliveira e Silva, Roberto Marques e Júlio Cesar dos Santos.
887. Gerson de Mello Almada já foi condenado por este crime na ação penal 508335189.2014.4.04.7000, enquanto Renato de Souza Duque e Pedro José Barusco Filho pelo crime de art.
288 do CPP na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, o que impede a condenação por novo crime
associativo, já que se trata da mesma em momentos temporais distintos.

A respaldar o vinculo associativo está a folha com as regras do funcionamento do
cartel redigidas na forma de um 'campeonato esportivo', juntado pelo MPF já com a denúncia
(evento 2, COMP 93), bem como os documentos similares apreendidos na sede da empresa Engevix
Engenharia (cópia nestes autos no evento 3, COMP94).
Entre as tabelas mais relevantes referidas na sentença encontra-se a de título 'Lista de
Novos Negócios - 07/08/2008' (evento 3, COMP94, p. 13), na qual, para a obra 'UDA + UDV +
COQUE + ARMAZ. COQUE' na COMPERJ, na qual está anotada a preferência 1 à empreiteira
Engevix, identificada pela sigla 'VX', que corresponde à Engevix Engenharia. Na sequência, a
mesma sigla 'VX' aparece relacionada para as obras das linhas 3 e 7, com preferências 3 e 2,
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respectivamente. Outras especificidades em relação às tabelas com as preferências foram
devidamente observadas na sentença:
254. Entre outras tabelas, encontra-se ainda a de título 'Lista de compromissos - 28/09/2007' (evento
3, arquivo comp94, fls. 17), na qual são apontadas preferências das empreiteiras para várias obras
espalhadas em território nacional. No rol das empreiteiras, consta expressa menção à Engevix
Engenharia, identificada pela sigla 'VX', que está na linha correspondente à obra 'offsite diesel' da
RLAM, com anotação de preferência '1'. Também anotada, em relação a esta mesma obra, a
preferência '1' para a empreiteira identificada pela sigla 'GQ', em provável referência à Queiroz
Galvão.
255. Como ver-se-á adiante, esta obra específica está referida na denúncia e, na licitação respectiva,
foi vitorioso o consórcio formado pelas empresas Queiroz Galvão e Engevix Engenharia (itens 332342).
256. Interessante notar que consta da tabela inclusive o valor que seria apresentado pela Engevix na
licitação ('940 MMR$'), o que corresponde, praticamente, ao valor de fato proposto pela empreiteira
na licitação da RLAM (R$ 945.372.246,38, cf. item 338, adiante).
257. Outra tabela relevante, com o título 'Lista de Novos Negócios (Mapão)' (evento 3, arquivo
comp94, fls. 21), aponta para diversas obras espalhadas em território nacional, retratando
composição efetuada em diversas reuniões, em 28/09/2007, 14/03/2008, 29/04/2008, 15/05/2008 e
11/06/2008. No rol das empreiteiras, consta expressa menção à Engevix Engenharia, identificada pela
sigla 'VX', que está na linha correspondente à obra 'Revamp Reforma URC' da RPBC.
258. Como ver-se-á adiante, esta obra específica está referida na denúncia e, na licitação respectiva,
foi vitorioso o consórcio formado pelas empresas Engevix, Niplan e NM Engenharia (itens 311-321).

Também cabe destacar as declarações do colaborador Pedro Barusco Filho (evento
670), no sentido de que havia uma combinação no sentido de que o pagamento de propina se daria
na ordem de 2% sobre os contratos das empresas pertencentes ao 'Clube das empreiteiras' e que a
empresa Engevix era uma das empresas que pagava vantagem indevida:
Juiz Federal:-O senhor mencionou em depoimentos anteriores do senhor, que havia uma espécie de
pagamento de vantagem indevida às diretorias da PETROBRAS. O senhor pode me esclarecer se isso
é correto ou não e como isso acontecia?
Interrogado:-Sim, a combinação que eu lembro é aquela combinação de em torno de 2% para cada
contrato dessas grandes empresas envolvidas nesse cartel. Quando eram contratos executados pela
engenharia para atender o cliente, que seria o abastecimento, desses 2%, 1% ficava na Diretoria de
Serviços e 1% ia para a Diretoria de Abastecimento, na Diretoria de Abastecimento quem era o
responsável por gerenciar, vamos dizer, essa comissão, essa propina, era o Diretor Paulo Roberto.
Esse 1% que vinha para a Diretoria de Serviços, nesse caso, 0,5% era encaminhado para o PT, para o
Partido dos Trabalhadores e 0,5% era encaminhado para o que a gente chamava de Casa, que
normalmente quem participava era eu e o ex-diretor Renato Duque, eventualmente em alguns casos
participava algum gerente, mas que eu me lembre só o Gerente Zelada.
(...)
Juiz Federal:-A Engevix, essa empresa o senhor conhece?
Interrogado:-Sim.
Juiz Federal:-Ela era uma das empresas que pagava esses valores?
Interrogado:-Sim.
Juiz Federal:-O senhor teve contato com executivos da Engevix?
Interrogado:-Sim.
Juiz Federal:-Sobre esses pagamentos?
Interrogado:-Não, essa questão dos pagamentos eu discutia com o representante, o Senhor Milton
Pascowitch

Além disso, o vinculo associativo perdurou mesmo depois da entrada em vigor da Lei
12.850, de 19/09/2013.
De fato, ainda que o colaborador Augusto Ribeiro de Mendonça Neto tenha referido
que a partir de 2009 o 'Clube' foi perdendo efetividade e encerrou em 2011, isso não significa que o
vínculo associativo com a finalidade de prática de delitos tenha cessado ali.
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A sentença relatou os elementos probatórios que demonstram a continuidade do
pagamento de propinas e do envolvimento do dirigente da Engevix Engenharia em operações de
lavagem de dinheiro e de entrega de valores indevidos até novembro de 2013:
849. Mesmo considerando os crimes específicos destes autos, a execução dos crimes de corrupção e
de lavagem de dinheiro perdurou por período considerável, de 2007 a 2013, e envolveu dezenas
de repasses fraudulentos da Engevix para a empresa de Milton Pascowitch e deste para o grupo
político de José Dirceu de Oliveira e Silva, com produção de dezenas de documentos falsos, entre
contratos e notas fiscais.
850. O último ato de corrupção da Petrobrás e de lavagem decorrente identificados nos autos ocorreu
em 13/11/2013, com o pagamento de R$ 100.000,00 em propinas à arquiteta Daniela Leopoldo e Silva
Facchini por Milton Pascowitch e no interesse de José Dirceu de Oliveira e Silva pela reforma de
imóvel da propriedade deste.

A tal respeito, destacam-se:
(i) a afirmação de Paulo Roberto Costa, em seu depoimento em juízo, de que seguiu
recebendo propinas após a sua saída da Petrobrás, que ocorreu em abril de 2012, em virtude de
contratos que já haviam sido firmados com algumas empresas, dentre elas a Engevix. Salientou,
inclusive, que algumas empresas só deixaram de quitar parcelas das vantagens indevidas em razão
da deflagração da 'Operação Lava-Jato' (Evento 464).
Juiz Federal:- O senhor permaneceu na Petrobrás até quando?
Depoente:- Eu saí da empresa em abril de 2012.
Juiz Federal:- O senhor recebeu vantagens, propinas, até essa época?
Depoente:- Eu recebi até essa época e abri uma firma de consultoria, e aí valores que tinham ficado
pendentes, para trás de abril de 2012, algumas empresas fizeram contratos comigo lá na consultoria e
eu continuei recebendo valores atrasados.
Juiz Federal:- O senhor recebeu esses atrasados, dentre essas empresas, da Engevix também?
Depoente:- Recebi.
Juiz Federal:- Isso quando o senhor já estava fora da Petrobrás?
Depoente:- Já estava fora, já estava aposentado, tinha valores pendentes da Engevix, foi assinado um
contrato com a minha empresa de consultoria com a Engevix para fazer o repasse desses valores
atrasados.

(ii) Alberto Youssef, da mesma forma, confirmou a ocorrência de pagamentos
indevidos que estavam pendentes ('propinas pendentes') nos anos de 2013 e 2014 (Evento 3,
COMP26).
(iii) Documentos dando conta de que o acusado José Dirceu de Oliveira e Silva
recebeu vantagem indevida de Milton Pascowitch durante todo o ano de 2013, sendo que os últimos
pagamento de R$ 200.000,00 e de R$ 100.000,00 ocorreram em 23/10/2013 e 13/11/2013, mediante
transferências a terceiros, conforme referido na sentença;
(iv) Depósito de 260 mil USD, de 31/01/2014, efetivado na conta da off-shore
Aquarius Partners Inc no Banco Pictec, em Genebra/Suíça, a qual era controlada por Pedro José
Barusco Filho;
(v) Nove depósitos de R$ 93.850,00 cada um, no período de 10/07/2013 a
25/03/2014, mais um de R$ 50.000,00 em 06/08/2014, da Jamp Engenheiros para a empresa D3TM
Consultoria e Participação Ltda. De acordo com a declarações do réu Milton Pascowitch, tais
depósitos referem-se à celebração de um contrato de prestação de serviços simulado entre as
referidas empresas, com o fito de viabilizar o repasse de vantagens indevidas acertadas
anteriormente entre ele e Renato de Souza Duque.
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(vi) As declarações do colaborador Pedro Barusco Filho (evento 670), nas quais
esclarece que, a despeito de ter-se desligado da Petrobrás em abril de 2011, continuou recebendo
valores atinentes a 'dívidas remanescentes':
Juiz Federal:-Depois que o senhor saiu do cargo de gerente, ainda tiveram pagamentos que o senhor
recebeu?
Interrogado:-Tiveram alguns pagamentos, mas aí também cessaram os novos acordos, quando eu saí
eu não tive mais acordo nenhum, não participava de mais nada. Mas tinha assim vamos dizer algumas
dívidas, dinheiro remanescente a receber e eu tive alguns pagamentos sim.

(vii) Conforme Relatório de Registros Correntes, Pendentes e Arquivados (Evento 3,
COMP19, fls. 51, 53 e 54), há registros de visitas do réu Roberto Marques à residência de Milton
Pascowitch nas datas de 03/04/2014, 02/10/2014, 11/09/2014 e 27/11/2014, de acordo com os
apontamentos armazenados na portaria do condomínio, o que evidencia não só o vínculo entre eles
como também que o grupo de José Dirceu continuou em atividade até então.
3.4.2. Os réus sustentam a ausência de prova para lastrear o decreto condenatório.
Os acusados, no entanto, foram responsabilizados com base em robusta prova colhida
na investigação e na instrução do processo, sendo que cada um dos agentes tinha suas atribuições
dentro da organização criminosa, conforme se analisará individualmente.
Tendo em vista que o pagamento de propinas pela Engevix Engenharia para a Diretoria
de Abastecimento da Petrobras foi objeto dos autos da ação penal conexa 508335189.2014.404.7000, em que condenados criminalmente por crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro o ora acusado Gerson de Mello Almada, como dirigente da Engevix, e os colaboradores
Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, sendo Gerson também condenado pelo crime de pertinência
à organização criminosa.
Em vista disso, não se analisará de forma individualizada a conduta dos réus aos quais
não há imputação específica de organização criminosa, apenas fazendo-se menção às suas
declarações e participação nos fatos par avaliar a responsabilidade dos demais acusados.
3.4.2.1 José Dirceu de Oliveira e Silva
Conforme exaustivamente analisado nos itens referentes à materialidade e à autoria
dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ficou demonstrado que o acusado José
Dirceu participou de esquema criminoso como destinatário de vantagens ilícitas repassadas ao
Partido dos Trabalhadores em decorrência de contratos firmados pela Engevix com a Petrobras, em
virtude de participação na indicação dos membros da Diretoria de Serviços da estatal, bem como
realizou a lavagem dos ativos recebidos a título de propina, por intermédio de Milton e José Adolfo
Pascowitch, bem como Júlio Cesar dos Santos.
Demonstram a ligação de José Dirceu com a organização criminosa, sinteticamente, os
seguintes elementos, já mencionados em maior profundidade nos itens anteriores deste voto:
(i) confirmação por parte de Milton Pascowitch e José Adolfo Pascowitch (evento 670)
acerca da intermediação de pagamentos de propinas pela Engevix Engenharia ao grupo político do
réu José Dirceu, também confirmada pelo colaborador Julio Gerin de Almeida Camargo (evento
687), em depoimentos já transcritos;
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(ii) provas materiais do repasse de propina a José Dirceu em face da participação no
esquema criminosa, notadamente: contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria,
firmado entre as empresas Jamp Engenheiros Associados Ltda e JD Assessoria e Consultoria Ltda. e
respectivas notas fiscais e transferências bancárias (evento 3, comp99 e comp116); transferência no
montante de R$ 387.000,00 da conta da Jamp Engenheiros para aquisição da sede da JD Assessoria
(evento 3 do processo 5005276-02.2015.4.04.7000); contratação, por Milton Pascowitch e José
Adolfo Pascowitch, de arquiteta e da empresa Halembeck Engenharia, para reformas em imóveis
pertencentes a José Dirceu e a seu irmão; contratos celebrados entre a empresa Engevix Engenharia
e a empresa JD Assessoria e Consultoria, e respectivas transferências bancárias (evento 3, comp107
e comp115, p. 35-37), cujos serviços não foram efetivamente prestados;
(iii) ainda que como provas indiciárias, uma vez que os fatos não estão abarcadas pelas
imputações constantes na denúncia - mas que se prestam para reforçar a convicção de que o réu José
Dirceu integrava a organização criminosa descrita na denúncia - estão os contratos com as empresas
Hope Recursos Humanos e Personal Service, bem como vários depósitos de valores expressivos na
conta da JD Assessoria por parte de outras empresas envolvidas na Operação 'Lava-Jato' (OAS,
Galvão Engenharia, UTC, Camargo Correa), conforme referido na sentença:
723. Assim, também colhidas provas, em cognição sumária, de que José Dirceu de Oliveira e Silva
teria recebido parte das propinas acertadas em contratos da Petrobrás com outras empresas, como a
Hope Recursos Humanos e a Personal Service.
724. Apesar da relevâncias desses fatos, eles ainda estão sob investigação.
725. Pelo levantamento do sigilo bancário e fiscal da JD Assessoria e Consultoria (decisão constante
no evento 4 do processo 5085623-56.2014.4.04.7000), foi ainda constatado que várias das empresas
envolvidas no esquema criminoso da Petrobrás realizaram depósitos milionários em favor da JD
Assessoria. Destaco algumas dessas transações:
a) R$ 844.650,00 depositados em cinco vezes pela Camargo Correa no ano de 2010;
b) R$ 2.057.650,00 depositados em sessenta e duas vezes pela OAS entre 09/01/2009 a 05/12/2013;
c) R$ 900.960,00 depositados em vinte e cinco vezes pela Engevix Engenharia entre 12/01/2009 a
09/03/2011;
d) R$ 703.875,00 depositados em trinta vezes pela Galvão Engenharia entre 27/07/2009 a 25/08/2010;
e
e) R$ 2.830.516,00 depositados em trinta e três vezes pela UTC Engenharia entre 29/02/2012 a
22/10/2014.

Diante do conjunto probatório exposto, não resta qualquer dúvida de que José Dirceu
integrava a organização criminosa, devendo ser mantida sua condenação.
3.4.2.2. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva
No que concerne ao apelante Luiz Eduardo, são os seguintes elementos de convicção
que demonstram sua ligação com a organização criminosa:
1) Conforme já mencionado na análise do delito de lavagem de dinheiro, o réu era
sócio da JD Assessoria e Consultoria, empresa que foi utilizada para recebimento das vantagens
indevidas advindas da Engevix Engenharia, por meio de contratos de consultoria simulados (evento
3, comp12. pp 28-35), e assinou, em nome da pessoa jurídica, o contrato de 'Prestação de Serviços
de Assessoria e Consultoria' com a Jamp Engenheiros Associados Ltda. (Evento 3, COMP116) negócio simulado visando ao repasse de propinas da empresa Engevix para o grupo político do réu
José Dirceu. Inclusive, em carta já mencionada enviada a José Adolfo Pascowitch, o acusado
solicita a realização do depósito da quantia de R$ 387.000,00 pela empresa Jamp Engenheiros em
favor da Leite e Rossetti Advogados (evento 47, p. 28, do Inquérito Policial 500515134.2015.4.04.7000).
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2) Ainda, conforme já referido, o réu é o beneficiário direto do pagamento em espécie
de aproximadamente R$ 388.366,00 feito à empresa Halembeck Engenharia por Milton Pascowicht,
para reforma de imóvel de sua propriedade (eventos 3, COMP35 e COMP132; e evento 468).
3) As declarações de Julio Camargo no sentido de que efetuou tratativas atinentes às
vantagens indevidas destinadas ao réu José Dirceu com o irmão deste, o réu Luiz Eduardo (evento
687):
'Juiz Federal:- O senhor mencionou também que o senhor teve contatos com o irmão dele, o Senhor
Luiz Eduardo.
Júlio Camargo:- Sim.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer melhor?
Júlio Camargo:- O Luiz Eduardo apareceu mais recentemente, se não falha a memória mais nessa
época quando começou o contrato com a Apolo, isso foi mais ou menos 2010 e aí eu tinha encontros
com ele mais para relatar como estava indo esse contrato, nós estávamos também performando, a
Apolo estava performando esse contrato, mas havia no horizonte um contrato muito maior, que
deveria sair lá para 2012 e que aí a Apolo tinha também grande interesse de ter uma fatia nisso.
Juiz Federal:- Mas ele ia falar com o senhor sobre esses assuntos dos comissionamentos também?
Júlio Camargo:- Sim, sem dúvida.
Juiz Federal:- Da Apolo?
Júlio Camargo:- Da Apolo. Isso não exclui, desculpe Excelência. Isso não excluía, ele algumas vezes
participou desses fechamentos junto com o Milton.
Juiz Federal:- E com o senhor presente?
Júlio Camargo:- Comigo presente.
Juiz Federal:- Do qual o fechamento desses débitos de propina, é isso?
Júlio Camargo:- Sim.'

4) Também Milton Pascowitch (evento 670), para além de identificar o grupo político
liderado pelo réu José Dirceu, informou que as 'benesses' que a ele (grupo político) se destinavam
eram tratadas especialmente com o réu Luiz Eduardo, irmão de José Dirceu:
'Juiz Federal:-O senhor mencionou 'esse grupo político', o senhor pode me especificar que grupo
político era esse?
Milton Pascowitch:-As pessoas que eu tinha contato, que representava o grupo político era Fernando
Moura e poucas vezes Sílvio Pereira, esse até o mensalão, até vir a crise do mensalão. Depois
Fernando Moura, até 2007, 2007 eu conheci o José Dirceu pessoalmente.
Juiz Federal:-Certo.
Milton Pascowitch:-A partir daí os contatos eram feitos através de (inaudível).
Juiz Federal:-Diretamente com o José Dirceu?
Milton Pascowitch:-Diretamente com o José Dirceu para discussão de alguma coisa na área política,
alguma solicitação especial, mas sempre com o Luiz Eduardo, irmão dele e o Roberto Marques, que
era assessor dele.
Juiz Federal:-Certo. E nesses contatos diretos que o senhor teve com essas pessoas, esse assunto das
comissões, das propinas eram tratados?
Milton Pascowitch:-De uma forma genérica eram, especificamente percentuais, quanto nós temos a
receber desse valor ou não, não era de conhecimento, ou seja, não tinha essa apropriação de valor.
Existia a menção que nós tínhamos um percentual bem, um montante bem razoável de valores e que
resultava na, vamos chamar assim, nas benesses que foram concedidas.
(...)
Ministério Público Federal:- Certo. Com relação a, o senhor mencionou sobre o Roberto Marques, o
vulgo 'Bob' Marques, retirava dinheiro em espécie do grupo político do José Dirceu.
Milton Pascowitch:- Sim.
Ministério Público Federal:- Esse dinheiro em espécie que ele retirava, estava vinculado também às
obras da Engevix?
Milton Pascowitch:- Estava.
Ministério Público Federal:- O Luiz Eduardo da mesma forma?
Milton Pascowitch:- Da mesma forma.
Ministério Público Federal:- Com qual periodicidade que eles retiravam esse dinheiro?
Milton Pascowitch:- Ah rezavam para chegar no final do mês.
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Ministério Público Federal:- Mensalmente?
Milton Pascowitch:- Mensalmente.

5) Suas próprias declarações prestadas nos autos de inquérito policial 500391717.2015.4.04.7000, nas quais confirma ter mantido relações com os demais acusados, bem como ter
recebido entre 2012 e 2013, mensalmente e em espécie, a quantia de R$ 30.000,00 de Milton
Pascowitch, ao singelo argumento de que 'não solicitou quaisquer valores a Milton, sendo que
começou a pagá-lo de forma espontânea, a título de ajuda para despesas variadas' (Evento 54,
arquivo inq1, fl. 11). Correta, pois, a conclusão da sentença: 'De se admitir que a explicação
apresentada para os recebimentos em espécie soa extravagante, pois qualquer pessoa normal
estranharia a generosidade desses pagamentos'.
6) Como elemento indiciário a corroborar o envolvimento de Luiz Eduardo na
organização criminosa há o documento 'confidencial' encaminhado à empresa JD Assessoria e
Consultoria, aos seus cuidados (Att: de Luiz Eduardo), no qual constam apontamentos das obras e
contratos da Petrobrás e Transpetro (Evento 51, pp. 19/21, arquivo RelfinalIPL, 500515134.2015.4.04.7000).
Portanto, plenamente demonstrado que Luiz Eduardo integrava a organização
criminosa, impondo-se a manutenção da condenação.
3.4.2.3. Roberto Marques
O réu Roberto Marques, conforme referido na sentença, é apontado como pessoa de
confiança do corréu José Dirceu, às vezes tendo atuado como seu secretário, outras como motorista.
Sua função no esquema delituoso, de acordo com os réus colaboradores, era o de receber vultosos
valores em espécie de vantagens indevidas, o que por si só já o torna partícipe das ações realizadas
pelo grupo.
De toda sorte, constam ainda os seguintes elementos de convicção em desfavor do
referido acusado:
1) Em suas declarações prestadas nos autos do inquérito policial n.º 500391717.2015.4.04.7000, o réu Roberto confirmou ter mantido relações com os demais acusados e
também ter 'retirado', durante cinco meses, a quantia de R$ 30.000,00 por mês, valor este que era
acondicionado em envelope e lhe entregue no escritório da JD Consultoria, e disponibilizado pelos
corréus José Dirceu e Luiz Eduardo (evento 54, Inq1, fls. 7-10).
2) Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 384 elaborado pela Polícia Federal
(Evento 3, comp18, pp. 59-80). Conforme referido na sentença, a partir de dados telefônicos
encontrados no terminal telefônico de Milton Pascowitch e extratos correspondentes, foram
identificadas dezenas de ligações telefônicas entre terminais utilizados por Roberto Marques e
Milton Pascowitch.
Os terminais utilizados por Roberto Marques estavam identificados na pasta de
contatos armazenada nos terminais de Milton Pascowitch que foram apreendidos em sua residência.
3) Relatório de Registros Correntes, Pendentes e Arquivados (Evento 3, COMP19, fls.
51, 53 e 54), no qual são relatados registros de visitas do réu Roberto Marques à residência de
Milton Pascowitch nas datas de 03/04/2014, 02/10/2014, 11/09/2014 e 27/11/2014, de acordo com
os registros armazenados na portaria do condomínio, evidenciando o vínculo entre eles.
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4) Como elemento indiciário, ainda que não seja objeto da denúncia, as constantes
visitas do réu Roberto Marques ao Prédio onde fica localizada a sede da empresa Hope Recursos
Humanos, em relação à qual também recaem suspeitas de pagamentos de propinas ao grupo político
do corréu José Dirceu, conforme referido na sentença:
Como adiantado, oportuno destacar que há indícios de que o grupo político de José Dirceu de
Oliveira e Silva receberia propinas em contratos da Petrobrás com outras empresas, como a Hope
Recursos Humanos. O fato não foi objeto da presente denúncia, ainda necessitando aprofundamento
das investigações. Reporto-me, a esse respeito, ao relato constante na própria decisão da decretação
da preventiva (decisão de 27/07/2015, evento 10, processo 5031859-24.2015.4.04.7000). Relevante
destacar, que, analisados os registros de acesso à portaria do Prédio no qual fica a sede da Hope
Recursos Humanos, constatada a visita constante ao local de Roberto Marques, como consta no
Relatório de Análise de Polícia Judiciária n.º 462, elaborado pela Polícia Federal (evento 68, arquivo
anexo10, do processo 5031859-24.2015.4.04.7000), o que também corrobora a afirmada relação de
Roberto Marques com os fatos delitivos.

5) As declarações dos colaboradores Milton Pascowitch e Júlio de Camargo, os quais
confirmaram que o réu Roberto Marques recebia dinheiro ilícito em nome do corréu José Dirceu:
Julio Camargo (Evento 687 da ação originária):
Juiz Federal:- Certo. O senhor pode prosseguir então, no relato?
Júlio Camargo:- Depois disso me procurou o Senhor Milton Pacowitch e disse:- 'Olha, Júlio, você
recebeu o recado do Duque?', 'Recebi o recado.', 'Bom, então vamos fazer um cronograma e, dentro
desse cronograma, eu venho apanhar algumas vezes, outras vezes virá o Roberto Marques ou outra
pessoa que a gente avise que virá buscar em nosso nome.', se não me engano, Excelência, salvo
alguma falha de memória foram só os dois que receberam esses valores, a maioria deles o próprio
Milton.
(...)
Juiz Federal:- No final eu vou lhe... Tem um ponto na denúncia... Melhor, antes disso, o senhor fez
esses pagamentos todos, a primeira parte de R$ 3 milhões o senhor mencionou que foi em espécie e o
senhor mencionou que isso foi entre 2008 e 2010, mas tinha alguma periodicidade, isso era mensal
que eles iam buscar dinheiro ou era um período maior ou menor?
Júlio Camargo:- Era basicamente foi feito um cronograma, se não me engano de 08 vezes ou 10 vezes
para liquidação desses débitos e normalmente uma das pessoas da sua assessoria, ou o Roberto
Marques, ou o Milton ou, no caso da Apolo, o Luiz Eduardo, ligavam dizendo:- 'Olha, tem essa
parcela, posso passar aí?', na verdade por telefone nunca falaram nada:- 'Eu posso passar aí para
tomar um café?', e passavam e a gente ajustava o dia exato e hora.
Juiz Federal:- E essas parcelas, esses pagamentos parcelados normalmente eram vultosos, era
dinheiro em espécie...
Júlio Camargo:- R$100 mil, R$150 mil.
(...)
Júlo Camargo:- Quando ele não estava vinha o Milton foi algumas vezes e algumas vezes foi também
o Roberto Marques também foi.

Milton Pascowitch (Evento 670 da ação originária):
Milton Pascowitch:-A partir daí os contatos eram feitos através de (inaudível).
Juiz Federal:-Diretamente com o José Dirceu?
Milton Pascowitch:-Diretamente com o José Dirceu para discussão de alguma coisa na área política,
alguma solicitação especial, mas sempre com o Luiz Eduardo, irmão dele e o Roberto Marques, que
era assessor dele.
(...)
Milton Pascowitch:-De uma forma genérica eram, especificamente percentuais, quanto nós temos a
receber desse valor ou não, não era de conhecimento, ou seja, não tinha essa apropriação de valor.
Existia a menção que nós tínhamos um percentual bem, um montante bem razoável de valores e que
resultava na, vamos chamar assim, nas benesses que foram concedidas.
Juiz Federal:-E isso foi tratado com todos esses personagens que o senhor mencionou? José Dirceu,
Luiz Eduardo...
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Interrgado:- Bob.
Juiz Federal:- E Roberto Marques, Bob?
Milton Pascowitch:-Isso.
(...)
'Ministério Público Federal:- Certo. Com relação a, o senhor mencionou sobre o Roberto Marques, o
vulgo 'Bob' Marques, retirava dinheiro em espécie do grupo político do José Dirceu.
Milton Pascowitch:- Sim.
Ministério Público Federal:- Esse dinheiro em espécie que ele retirava, estava vinculado também às
obras da Engevix?
Milton Pascowitch:- Estava.

Não procede, portanto, o argumento da defesa de que 'o simples fato de o apelante
auxiliar o réu José Dirceu em suas atividades empresariais não basta para configurar sua
participação em uma organização criminosa'. A assertiva estaria correta se fosse o caso de auxílio
em atividades lícitas. Mas como ficou amplamente demonstrado, tratava-se de intensa atividade
criminosa para um grupo associado com o propósito de receber vantagens indevidas dos contratos
da Petrobrás.
Assim, mantém-se a condenação também do réu Roberto Marques.
3.4.2.4. Júlio César dos Santos
1) O réu Júlio César também era sócio da JD Assessoria e Consultoria, tendo integrado
o quadro social desde a sua constituição, em janeiro de 1998 (Evento 3, comp12).
A conclusão da sentença foi de que ele não estaria envolvido diretamente nos crimes
de corrupção, mas que o réu José Dirceu utilizava os seus serviços para ocultação do patrimônio.
Com efeito, o envolvimento do acusado extrapola o ato de lavagem pelo qual foi
denunciado nesta ação penal, relativamente ao imóvel localizado em Vinhedo/SP, e que será
analisado em tópico específico.
2) As mensagens encontradas no endereço jcesar.tgs@hotmail.com e constantes do
Relatório nº 460 (evento 3, comp13) - algumas delas destacadas na sentença -, denotam que Júlio
Cesar prestava serviços a José Dirceu quanto aos imóveis a serem ocultados, evidenciando o ânimo
associativo, que ia além de uma ou outra operação de lavagem:
a) mensagem de 17/06/2008, de Júlio Cesar para José Dirceu de Oliveira e Silva relativamente à
negócio não esclarecido envolvendo a empresa 'Brascan' (fl. 4 do relatório);
b) mensagem de 18/06/2008, de José Dirceu de Oliveira e Silva a terceiro informando que Júlio do
Cesar Santos é o responsável por tratativas de imóveis de seu interesse (fl. 10 do relatório);
c) mensagem de 11/10/2012, de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva a Júlio do Cesar Santos solicitando
informações sobre a 'situação dos imóveis Vinhedo' (fl. 28 do relatório);
d) mensagem de 28/07/2008, de Júlio Cesar para José Dirceu de Oliveira e Silva intermediando
contato de deputado federal para discussão de 'campanha, ajudas e apoio' (fl. 36 do relatório);
e) mensagens de 21/05/2008 a 24/05/2008, entre Júlio Cesar dos Santos e José Dirceu de Oliveira e
Silva, acerca de contrato para transferência do imóvel de matrícula M. 2.548 do Registro de Imóveis
de Passa Quatro e no qual consta que teria sido adquirido pela TGS em 1988, tratando-se aqui de
venda simulada pois o imóvel, como visto no item 493, já era, desde pelo menos 2004, de José Dirceu
de Oliveira e Silva. (fls. 75-82 do relatório);
f) mensagem de 14/07/2011 de Júlio César dos Santos para Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, acerca
de contrato para transferência do imóvel de matrícula 14.831 de Vinhedo da TGS para a JD
Assessoria, com preço de R$ 110.000,00, tratando-se aqui de venda simulada pois o imóvel, como
visto no item 492, já era de José Dirceu de Oliveira e Silva. (fls. 83-87 do relatório);
g) mensagem de 15/09/2009 de Júlio César dos Santos para terceiro, acerca de contrato para
transferência do imóvel de matrícula 14.831 de Vinhedo de Floriano da Silva para a TGS, com o preço
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de R$ 500.000,00, indicando que no contrato de venda simulada da TGS para a JD Assessoria teria
havido subfaturamento (fls. 101-108 do relatório);
h) mensagem de 20/12/2006 de José Dirceu de Oliveira e Silva para Júlio César dos Santos acerca da
aquisição de imóvel em nome da filha do primeiro (fls. 265-266 do relatório).

3) No inquérito policial nº 5003917-17.2015.4.04.7000, Julio César admitiu que a
empresa da qual é proprietário, a TGS Consultoria e Assessoria em Administração Ltda., além de
adquirir a 'chácara' de Vinhedos/SP, em nome de José Dirceu, também adquiriu imóvel na cidade de
Passa Quatro/MG, na qual reside a mãe deste último, apesar de não ter sido formalizada a
transferência (Evento 54, arquivo inq1, p.4-6):
'...que a TGS possui ainda uma casa residencial em Passa Quatro/MG, adquirida aproximadamente
em 2004, onde reside a mãe de José Dirceu, por aproximadamente R$ 250.000,00; que o imóvel foi
vendido para José Dirceu ou para a JD Assessoria algum tempo depois, pelo mesmo valor; que José
Dirceu pediu para o declarante que adquirisse para não chamar atenção o fato de estar sendo
adquirida por José Dirceu, que então era Ministro de Estado, o que poderia inflacionar o valor; que o
imóvel foi pago para o declarante também com a emissão de boletos bancários em nome da TGS; que
não foi lavrada a escritura nem foi realizado o devido registro imobiliário; (...)'

Em face do tempo de permanência em nome de interposta pessoa, correta a conclusão
do juiz sentenciante:
757. Não há justificativa para aquisição e permanência por tão longo tempo de imóveis por José
Dirceu de Oliveira e Silva em nome de pessoa interposta junto ao registro imobiliário.
758. A única justificativa apresentada foi no sentido de que a utilização da TGS teria por finalidade
evitar 'inflacionar' o preço do imóvel, já que o adquirente seria José Dirceu de Oliveira e Silva.
Entretanto, os imóveis não só foram adquiridos pela TGS mas permaneceram anos registrados em
nome da TGS, o que retira credibilidade da justificativa apresentada.

4) As declarações do colaborador Milton Pascowitch também dão conta do
envolvimento do réu Júlio César nos negócios imobiliários fictícios do corréu José Dirceu (Evento
670 da ação originária):
Juiz Federal:-Júlio César dos Santos, o senhor chegou a conhecer?
Milton Pascowitch:-Conheci.
Juiz Federal:-Também tratou com ele esses assuntos de...
Milton Pascowitch:-Não, nem acho que o Júlio César estivesse envolvido nesses assuntos. O Júlio
César, que eu saiba é uma pessoa que é ligada ao José Dirceu, não sei por quanto tempo, mas eu o
conheci como uma pessoa que tinha envolvimento em algumas coisas imobiliárias do José Dirceu, ou
seja, quando nós prometemos comprar a casa da filha do José Dirceu ele apareceu como o corretor
desta venda, apesar de ser uma venda fictícia, vamos dizer assim, ou por solicitação. Quando foi para
fazer a reforma da área de Vinhedo, ele se apresentou como proprietário do terreno do imóvel de
Vinhedo. Então, eu o conheci nessa situação, eu nunca discuti absolutamente nada de PETROBRAS e
nem de negócio nenhum com ele.
(...)
Milton Pascowitch:- É eu conheci muito pouco o Júlio César, posso até tê-lo visto no escritório do
José Dirceu mais vezes, mas a minha conversa com o Júlio refere-se acho que especificamente ao
imóvel, do apartamento da Camila e a Vinhedo.
Ministério Público Federal:- Vinhedo. Ele tinha consciência de que o senhor representava a Engevix,
recebia em favor do José Dirceu?
Milton Pascowitch:- Acho que ele tinha referência que era uma pessoa ligada ao grupo político e que
provia recursos, isso eu não tenho a menor dúvida.
Ministério Público Federal:- Ele tinha conhecimento que o senhor recebia valores indevidos e
repassava para o Dirceu?
Milton Pascowitch:- Sim. Sim. Sim.'

Diante do conjunto probatório descrito, verifica-se que ficou plenamente comprovada
a participação de Júlio Cesar dos Santos na organização criminosa, uma vez que era encarregado das
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operações de lavagem de dinheiro realizadas para José Dirceu de Oliveira e Silva, tomando parte no
esquema criminoso envolvendo os corréus, conforme demonstrado pela prova oral e documental.
3.4.2.5. Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura
Conforme fundamentado na análise da autoria e da materialidade dos delitos de
corrupção passiva e lavagem de dinheiro, restou demonstrada a participação de Fernando Moura,
que confessou a prática delitiva, nos fatos narrados na denúncia, decorrentes da prova de
corroboração consistente nos depoimentos de Milton Pascowitch e José Adolfo Pascowitch, bem
como em transferências bancárias, dissimuladas por doações declaradas, que comprovam o
recebimento da propina.
Com efeito, as Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de 2010
e 2011 - e as respectivas transferências bancárias - demonstram as doações vultuosas realizadas por
Milton Pascowitch e José Adolfo Pascowitch a familiares de Fernando Moura, que buscavam
encobrir o repasse de propina (Evento 3, COMP143, p. 5, 6, 8-10, 14-16; Evento 25, OUT7, p. 04, e
OUT8, p. 04, do processo n.º 5085629-63.2014.4.04.7000; evento 3 do processo 500527602.2015.4.04.7000; Evento 9 do processo 5085629-63.2014.404.7000).
O pagamento ao réu Fernando Moura tinha como causa o fato de ele intitular-se
representante do grupo político do corréu José Dirceu, conforme referido por Milton Pascowitch
(Evento 670 da ação originária), em trecho já transcrito:
'Juiz Federal:- Por que o Fernando Moura recebia?
Milton Pascowitch:- Porque nesta altura para mim ele era o representante do grupo político do José
Dirceu, eu não sei se o recurso ficou com ele ou se ele destinou para outras pessoas, eu estava
pagando ao grupo político, não ao Fernando Moura. Da mesma forma que eu me referi de que utilizei
para Daniela, eu mantinha recursos disponíveis para dar para o Fernando, foram feitas diversas, que
fazem parte do nosso processo aí, diversos depósitos nas contas indicadas pelo Fernando, existe, isso
está na quebra de sigilo da JAMP. E esses valores depois, para dar também essa cobertura, foram
feitas as doações.

Dessa forma, resta evidente a participação do acusado na organização criminosa, com
ânimo associativo, na condição de representante do grupo político de José Dirceu, conforme
demonstrado pelo conjunto probatório explicitado.
3.4.2.6. Réus Milton Pascowitch, José Adolfo Pascowitch e Pedro Barusco
A defesa do réu MILTON PASCOWITCH, muito embora tenha interposto recurso
(Evento 1.102 da ação originária), manifestou-se posteriormente pela desistência (evento 1.205 da
ação originária), cujo pedido foi homologado pelo juízo (evento 1.213 da ação originária).
Já a defesa do réu JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH não interpôs apelação, situação
que resultou confirmada em despacho nessa instância (Evento 49).
Por fim, a defesa do réu PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO também interpôs recurso
de apelação (Evento 1086 da ação originária), mas o juiz de primeiro grau, ao entendimento de que
o processo foi suspenso por força do acordo de colaboração, não o recebeu (evento 1.116 da ação
originária).
Em vista disso, não se analisará de maneira específica a participação de cada um deles
na organização criminosa.
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3.4.2.7. Cristiano Kok
O Ministério Público Federal insurge-se contra a absolvição de CRISTIANO KOK e
JOSÉ ANTUNES SOBRINHO. De forma sucinta, o ponto de vista do Ministério Público Federal é
assim fundamentado:
Note-se que CRISTIANO KOK e JOSÉ ANTUNES, na condição de altos executivos da ENGEVIX,
tinham pleno domínio das atividades desempenhadas pela empreiteira, possuindo, portanto, papel
igualmente importante ao de GERSON ALMADA na concretização dos negócios escusos que visavam
a resguardar e a zelar pelos interesses da empresa. Demonstrou-se que, além de os acusados disporem
de grande poder de decisão, não obstante o papel de destaque desempenhado por GERSON ALMADA,
as decisões eram tomadas entre os três de pleno e comum acordo.
(...)
Dada a vultuosidade dos valores recebidos da Estatal e dos pagamentos espúrios direcionados a
agentes públicos corrompidos, não é crível que os demais sócios desconhecessem o esquema. Note-se
que os repasses da ENGEVIX para a JAMP ocorreram ao longo de mais de cinco anos, totalizando
valores que ultrapassam R$ 50 milhões. É evidente que CRISTIANO KOK, na condição de responsável
pelos setores administrativo, jurídico e financeiro da empresa, e JOSÉ ANTUNES, como acionista da
ENGEVIX, tinham conhecimento de que referidos serviços não foram prestados por MILTON
PASCOWITCH e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH, constituindo, em verdade, repasses de valores
indevidos destinados a PEDRO BARUSCO, RENATO DUQUE e ao núcleo político do Partido dos
Trabalhadores - PT'

O magistrado de primeiro grau absolveu ambos ao argumento de que apesar do juízo
de probabilidade, não foi produzida uma prova mais segura, acima de qualquer dúvida razoável, de
que os réus Cristiano Kok e José Antunes tivessem conhecimento de que os contratos celebrados no
âmbito da área dirigida por Gerson de Mello Almada foram celebrados com o propósito de
viabilizar o repasse de propinas.
Assiste razão em parte ao Ministério Público Federal, uma vez que existem elementos
probatórios robustos acerca da responsabilidade do corréu Cristiano Kok.
A responsabilização, ou não, dos administradores/gestores das talvez seja uma das
questões mais complexas no seio dos delitos praticados por intermédio de empresas e, de modo
ainda mais especial, nos diversos processos penais envolvendo a chamada 'Operação Lava-Jato'.
Como já destacado, o parâmetro probatório necessário à demonstração dos fatos e da
autoria é a 'prova acima de uma dúvida razoável'. Por isso, é do conjunto probatório que será
possível afirmar se determinado gestor/administrador tinha conhecimento do fato ilícito e agia com
ânimo sobre determinadas práticas ilícitas da empresa, ou se estas eram cometidas à sua revelia.
É fato que, em tais casos, dificilmente haverá prova direta do pagamento de valores em
favor de agentes públicos ou políticos, tampouco a partidos políticos. Quando muito, será possível
ligar diretamente alguns subalternos da organização à prática de algum ilícito, os quais acabam por
cometer materialmente os delitos, sob o comando de outrem.
No caso do apelado, há elementos de convicção suficientes demonstrando sua ligação
com a organização criminosa.
Conforme fundamentado na análise da materialidade e da autoria dos delitos de
corrupção ativa e lavagem de dinheiro, os documentos anexados no evento 03, COMP107, permitem
concluir que Cristiano Kok foi o representante da empresa Engevix nos contratos firmados em datas
de 01/03/09 (p. 25), 01/09/09 (p. 44), 02/05/10 (p. 67) e 02/11/11 (p. 86) com a empresa José Dirceu
e Associados Ltda., também assinando-os.
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Ademais, conforme bem referiu o Ministério Público, uma vez que era responsável
pela área financeira da empresa, o réu CRISTIANO KOK foi quem autorizou o pagamento, pela
ENGEVIX, das notas fiscais emitidas pela JAMP Engenheiros Associados e pela JD ASSESSORIA,
ainda que não tenham os serviços sido prestados.
Dessa forma, não é crível que o acusado, dirigente e responsável pela área
administrativa da empresa Engevix, fosse assinar contratos simulados, de valores significativos (nos
valores de R$ 120.000,00 e R$ 300.000,00) com o inusitado objeto de 'assessoria jurídica,
institucional para atuação no mercado latino americano e africano', tendo como parte 'contratada'
uma empresa do corréu José Dirceu, sem estar ciente da ilicitude.
Nessa esteira, demonstrada a atuação de Cristiano Kok no esquema criminoso, na
medida em que era ele quem assinava os contratos que conferiam aparência de licitude aos repasses
de propina pela Engevix - bem como autorizava os pagamentos indevidos -, verifico que as provas
colacionadas aos autos, bem como a inexistência de contra-indícios, permitem concluir, acima de
dúvida razoável, pelo envolvimento consciente do apelante na organização criminosa, devendo ser
reformada a sentença para condená-lo também por este fato.
3.4.2.8. José Antunes Sobrinho
Porém, a mesma conclusão não é possível de se chegar em relação ao corréu José
Antunes, como já fundamentado, uma vez que apenas a palavra de colaborador não basta para
lastrear um decreto condenatório.
Conforme já ressaltado na análise dos delitos de corrupção ativa e de lavagem de
dinheiro, de observar ainda que o princípio da presunção de não culpabilidade, expressamente
previsto no art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, é uma das principais garantias penais
atribuídas em favor do indivíduo, como forma de conferir uma maior proteção ao direito de
liberdade, a fim de que a sua restrição, quando necessária, somente seja possível após o esgotamento
de todas as oportunidades processuais.
É do Estado, no exercício do jus puniendi, o ônus de demonstrar, no decorrer do
processo, a culpabilidade do acusado pela prática da infração penal, devendo a culpabilidade ser
inequivocamente comprovada por provas produzidas dentro de um devido processo constitucional e
legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Somente após todo o desenrolar de um devido
processo constitucional e legal, restando, ao final, comprovada a culpabilidade do acusado, e, assim
mesmo, após já se ter encerrada a atividade jurisdicional pelo trânsito em julgado da decisão
condenatória, é que se afastará a sua inocência, imputando-lhe a prática criminosa de forma
definitiva.
Daí que, remanescendo dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe.
Ademais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na AP nº 470, 'a
condenação pelo delito de lavagem de dinheiro depende da comprovação de que o acusado tinha
ciência da origem ilícita dos valores' (EI-sextos, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal
Pleno, julgado em 13/03/2014, acórdão eletrônico DJe-161 publicado em 21/08/2014).
Em suma, não tendo ficado demonstrado o dolo no que concerne ao crime de
organização criminosa, consistente no conhecimento e vontade de participar ou contribuir
permanentemente para as ações do grupo, deve ser mantida, assim, a absolvição de JOSÉ
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ANTUNES da imputação do crime de organização criminosa, com fundamento no artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal, por falta de prova suficiente para a condenação.
3.4.3. Desclassificação para o delito de associação para os réu Fernando Moura e
Cristiano Kok
Conforme analisado anteriormente, há prova robusta de que o grupo de José Dirceu
permaneceu em atividade até o ano de 2014, razão pela qual se aplica a Lei 12.850/2013.
Contudo, a mesma conclusão não é possível de se chegar no tocante aos réus Fernando
Moura e Cristiano Kok, cujas participações se restringiram às datas de 02/08/2011 e 02/11/2011,
respectivamente. De fato, os últimos atos em prol do grupo ocorreram nas referidas datas. Fernando
Moura por meio de uma transferência bancária e Cristiano Kok mediante a assinatura de um
contrato com a empresa José Dirceu e Associados. Como referidos réus não estavam diretamente
atrelados ao núcleo do réu José Dirceu, resulta duvidosa as suas pertinências na organização
criminosa até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013.
Especificamente em relação ao acusado Fernando Moura, ele próprio confessou que
deixou o país em 2005 e retornou em abril de 2013, sendo que no período em que esteve fora,
depois de 06 meses passou a receber valores como uma espécie de 'cala boca' (evento 737):
Juiz Federal:- E lá fora, o senhor continuou recebendo dinheiro?
Interrogado:- Depois de 06 meses.
Juiz Federal:- Quanto o senhor recebia, aproximadamente?
Interrogado:- Eu recebia do Licínio trinta mil trimestral e do Milton Pascowitch cem mil.
Juiz Federal:- Esses pagamentos que eles faziam ao senhor...
Interrogado:- Através de doleiro ou na conta da Lilian.
Juiz Federal:- Mas o senhor mesmo usou uma expressão 'cala a boca'.
Interrogado:- Essa foi... Sentei eu, o Renato e o Milton, eu que entendi como um 'cala a boca', porque
eles definiram que iam me dar um dinheiro para eu ficar fora, iam me dar uma manutenção para mim
lá fora.
(...)
Juiz Federal:- E o senhor voltou para o país quando mesmo?
Interrogado:- Em abril de 2013, mas eu vinha constantemente.
Juiz Federal:- E depois que estourou essa investigação da PETROBRAS aqui, o senhor não pensou em
ir embora novamente?
Interrogado:- Não, senhor.
Juiz Federal:- Mas o senhor não achou que iam chegar no senhor?
Interrogado:- Tinha certeza.

Ainda assim não sereia atingido pela Lei 12.850/13, que entrou em vigor em
17/09/2013.
Procedo, portanto, a desclassificação para o delito de associação criminosa, previsto no
art. 288 do Código Penal em relação a referidos réus.
A situação dos réu José Dirceu, Luiz Eduardo, Roberto Marques e Júlio César é
distinta, pois, como visto, atuavam no mesmo núcleo e permaneceram todos na mesma atividade
criminosa até o ano de 2014, com a participação de Milton Pascowitch.
3.4.4. Dos argumentos das defesas
a) A defesa dos réus José Dirceu e Luiz Eduardo sustenta ser inconstitucional a
criminalização de condutas associativas, as quais não passam pura e simplesmente de figuras
normativas de autor.
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A tese é defendida por autores como Ferrajoli (Direito e razão, 2002, p. 383) e
Zaffaroni (Derecho penal, 2a Ed., p. 811), os quais sustentam que os delitos associativos, por
consubstanciarem-se no Direito penal de autor, deveriam ser suprimidos da legislação ou quando
muito prestar-se à caracterização de formas agravadas de outros delitos ou tentativas dos
denominados delitos comuns. Argumentam que os delitos associativos em geral são normas
'constitutivas', dirigidas não a fatos, mas diretamente a pessoas. Assim, a cominação não se afastaria
do Direito Penal de autor, ainda que um dos requisitos do tipo seja a prática concreta de crime, pois,
a razão da incriminação continuaria a ser o modo de viver do agente ou a sua periculosidade.
A doutrina majoritária, contudo, é no sentido de que o legislador, com base no
princípio da precaução, pode se antecipar e criminalizar condutas características de atos
preparatórios, nos quais se inserem os delitos associativos. De acordo com o princípio da precaução
é legítimo ao Estado se adiantar e tipificar determinadas condutas especialmente perigosas para a
manutenção da paz pública, sem ter em conta, por conseguinte, a personalidade ou a maneira pela
qual os integrantes têm conduzido sua vida. Nessa linha, observa Gracia Martin (Consideraciones
críticas sobre el actualmente denominado 'derecho penal del enemigo, p. 21) que 'ainda que se tenha
de partir da impunidade geral dos atos preparatórios, isso não supõe que o Direito Penal não possa
apenar excepcionalmente alguns atos preparatórios diferenciados por sua especial periculosidade,
como é o caso, por exemplo, da conspiração, da proposição e da provocação para delinquir'.
Ademais, decisivo é o ato de associar-se, independentemente do tipo de vida ou do
caráter do agente. Não se pode olvidar que os atos preparatórios de constituição de associação
criminosa são perturbadores, independentemente de outra consideração (per se). Efetivamente, é
perturbador o fato de pessoas se reunirem com o propósito de cometer delitos, o que legitima o
poder punitivo estatal de se antecipar e criminalizar a conduta, a fim de evitar consequências
indesejadas. Como pondera Carbonell Mateu (Derecho penal, p. 80), 'se a função do Direito penal é
a tutela de bens jurídicos, é razoável que, em ocasiões, atue preventivamente, proibindo a realização
de condutas perigosas, adiantando a barreira de proteção'.
b) A defesa dos réus José Dirceu e Luiz Eduardo sustenta, ainda, a inocorrência da
organização criminosa, uma vez que nunca houve efetivamente uma estrutura hierarquizada e
organizada com o objetivo de desvio de dinheiro dentro da Petrobrás, não havendo nem sequer
provas de uma associação entre os outros acusados no suposto esquema de pagamento de propinas
apontado.
O argumento, contudo, não condiz com o conjunto probatório colacionado aos autos.
Como dito anteriormente, as provas jungidas aos autos demonstram a forma de atuação
dos acusados e deixa clara, acima de uma dúvida razoável, a estruturação da organização criminosa
com o envolvimento de bem mais que quatro pessoas. Além da participação dos réus, o esquema
delitivo contava com a participação de 'doleiros', de executivos das demais empreiteiras e de agentes
públicos, aspectos que restaram demonstradas nas inúmeras ações penais desencadeadas na
denominada Operação Lavajato.
Tal questão foi devidamente referida na sentença:
No evento 714, foram juntadas cópias das sentenças prolatadas nas ações penais 508325829.2014.4.04.7000 (dirigentes da Camargo Correa), 5083376-05.2014.4.04.7000 (dirigentes da OAS),
5012331-04.2015.4.04.7000 (dirigentes da Mendes Júnior e da Setal Óleo e Gás), 508340118.2014.4.04.7000 (dirigentes da Mendes Júnior), e 5083360-51.2014.4.04.7000 (dirigentes da
Galvão Engenharia), nas quais houve condenação de executivos de diversas empreiteiras, além de
dirigentes da Petrobrás beneficiados e respectivos intermediários. Outras ações penais encontram-se
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em trâmite, como a 5036518-76.2015.4.04.7000 (Andrade Gutierrez) e a 5036528-23.2015.4.04.7000
(Odebrecht).
225. Relativamente aos agentes políticos, as investigações tramitam perante o Egrégio Supremo
Tribunal Federal que desmembrou as provas resultantes da colaboração premiada de Alberto Youssef
e Paulo Roberto Costa, remetendo a este Juízo o material probatório relativo aos crimes praticados
por pessoas destituídas de foro privilegiado (Petições 5.210 e 5.245 do Supremo Tribunal Federal,
com cópias no evento 775 do inquérito 5049557-14.2013.404.7000).
226. A presente ação penal abrange somente uma fração desses fatos.

Também não se discute a existência de estrutura ordenada e de divisão de tarefas, com
diferentes graus de envolvimento de cada um dos agentes, como referido em sentença:
841. Como revelado inicialmente por Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, grandes empreiteiras,
em cartel, fraudavam licitações da Petrobrás, impondo o seu preço nos contratos. O esquema era
viabilizado e tolerado por Diretores da Petrobrás, mediante pagamento de propina. Um percentual de
2% ou 3% sobre cada grande contrato era destinado a propina para os Diretores e outros empregados
da Petrobrás e ainda para agentes políticos que os sustentavam nos cargos.
842. Profissionais da lavagem encarregavam-se das transferências de valores, por condutas de
ocultação e dissimulação, das empreiteiras aos beneficiários finais.

c) A defesa dos réus José Dirceu e Luiz Eduardo aduz, também, que em momento
algum a acusação descreveu ou apontou elemento essencial para comprovar a efetiva existência de
uma organização criminosa, qual seja, a instituição de um vínculo permanente e estável dos agentes.
Novamente o argumento não encontra respaldo no farto conjunto probatório colhido
nos autos.
Só para se ter uma noção do grau de estabilidade entre os integrantes da organização
criminosa, segundo Augusto Ribeiro, ela teve início nos idos dos anos 90 e perdurou, no caso dos
autos, até o ano de 2014. Referido delator, ademais, descreveu o panorama em que se desenvolvia os
ajustes nas licitações da Petrobrás e como foram paulatinamente se solidificando (evento 464):
Augusto:- Sim, senhor. Essas reuniões começaram com um viés técnico no final dos anos 1990 entre a
associação das empresas e a Petrobrás e, na sequência, continuou entre as empresas com o intuito de
haver um pacto de não competição entre as empresas. Isso inicialmente funcionou de uma forma assim
muito precária porque o mercado era grande, muitas companhias participavam dos certames da
Petrobras, até que a partir do ano de 2004, 2005, o sistema começou a ter um grau de eficiência
maior, visto que havia uma nova diretoria na Petrobras com Renato Duque nos serviços e Paulo
Roberto no abastecimento, onde se conseguia que essa lista de convidados fosse mais restrita. Mais ou
menos ao mesmo tempo, esse número de empresas, que eram 9, foi acrescido de novas companhias que
tinham forte interesse de participar nas obras da Petrobras e durante um período aí, que foi de 2005
até 2010, esta combinação operou com uma boa assertividade.

Se isso não bastasse, como referido na sentença, o acusado Pedro José Barusco Filho,
em 05/05/2015, já havia devolvido R$ 204.845.582,11 repatriados de contas da Suíça e depositados
em conta judicial para destinação à Petrobrás (evento 715), enquanto que o acusado Paulo Roberto
Costa devolveu R$ 78.188.562,90 repatriados de contas da Suíça e depositados em conta judicial
(evento 715); Milton Pascowitcht, até 29/01/2016, havia depositado, em conta judicial, cerca de R$
30.000.000,00 para restituição aos cofres públicos (evento 715), enquanto Júlio Gerin de Almeida
Camargo, cerca de R$ 20.000.000,00 (evento 715).
Todo esse montante restituído aos cofres públicos já se prestaria para evidenciar a
existência de vínculo permanente e estável dos agentes que integravam a organização criminosa. De
todo modo, ficou demonstrado que valores expressivos em propinas foram também repassados a
políticos e funcionários da Petrobrás, como sucedeu justamente em relação ao colaborador Milton
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Pascowitch e o réu José Dirceu em relação a contratos da Engevix com a Petrobrás. A prova é farta
a respeito e já foi devidamente analisada.
d) Por fim, pugna a defesa dos réus José Dirceu e Luiz Eduardo a desclassificação do
crime de organização criminosa para o de quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal), pois o
crime de organização criminosa somente foi efetivamente tipificado com o advento da Lei
12.850/13, e os fatos tratados nos autos remontam o ano de 2005.
Tal argumento já foi devidamente analisado e refutado anteriormente. Basta referir que
o réu José Dirceu recebeu vantagens indevidas de Milton Pascowitch durante todo o ano de 2013,
sendo os últimos pagamentos de R$ 200.000,00 em 23/10/2013 e de R$ 100.000,00 em 13/11/2013,
por meio de transferências a terceiros realizadas em seu interesse. Mas há ainda prova de que o
vínculo associativo perdurou inclusive no ano de 2014, em face das visitas realizadas pelo réu
Roberto Marques a Milton Pascowitch, conforme analisado.
3.5. Da colaboração premiada
Algumas defesas sustentaram que a colaboração premiada não é meio de prova, não
sendo possível a condenação penal com suporte apenas nas declarações do colaborador ou na
denominada corroboração recíproca ou cruzada. Argumentam que os fundamentos utilizados na
sentença para a fixação da autoria são incongruentes, tratando-se de premissas de raciocínio
carregadas de preconceito de como um homem justo, correto e honesto deveria agir, algo
tecnicamente reprovável.
Sem razão.
Nestes autos, como em diversos outros que envolvem a chamada 'Operação Lava-Jato',
há réus que firmaram acordos de colaboração premiada, nos termos da Lei nº 12.850/2013.
Seja porque se trata de instrumento relativamente recente no direito processual penal
brasileiro, seja porque os colaboradores são réus no processo, a aplicação da referida lei tem gerado
grande controvérsia nos meios jurídicos nacionais.
Opiniões apaixonadas, interessadas ou desinteressadas, têm sido externadas sobre a
validade das colaborações, a sua utilidade, a constitucionalidade ou que ela seja meio indispensável
para a solução de questões complexas e intricadas. A estes argumentos, somem-se outros muito
comumente atribuídos à 'Operação Lava-Jato', de que colaboradores acham-se soltos, enquanto não
colaboradores estão presos. Ou, ainda, que pessoas são presas para que colaborações sejam feitas.
O juízo a quo refutou os questionamentos acerca da constitucionalidade da referida lei,
bem como em relação à legalidade dos termos de colaboração firmados neste processo. Todavia,
penso que algumas palavras devem ser agregadas aqueles fundamentos.
Primeiro, nenhum magistrado ignora que a colaboração é sempre feita por pessoa que
está igualmente acusada dos fatos, por ser da natureza do próprio instituto. Assim, suas afirmações
devem ser colhidas com cautela, estando sempre a depender de comprovação.
Segundo, o colaborador, antes mesmo de confessar determinados delitos, busca obter
uma vantagem processual ou penal, agindo para satisfazer interesse próprio. Não age com espírito
altruístico ou por arrependimento. Age, em geral, na persecução de ganhos pessoais que sejam
permitidos legalmente, como a redução da pena, um melhor regime de cumprimento, dentre outros
benefícios.
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Terceiro, o termo de colaboração não é firmado entre o acusado/investigado e o
Estado-juiz, mas entre aquele e os órgãos de persecução penal (artigo 4º, §2º, da Lei nº 12.850/13).
Ao magistrado cabe apenas homologar o acordo e aplicá-lo no momento processual adequado
(artigo 4º, §6º, da Lei referida). Isto, por si só, já faz cair por terra diversos argumentos de suspeição
ou impedimento contra o julgador de primeiro grau, os quais já foram rechaçados em diversos
julgados por este Tribunal e neste voto.
Quarto, diversos acordos de colaboração foram firmados em processos ou
investigações em curso perante o Supremo Tribunal Federal e homologados por aquela Corte, o que
implicitamente acarreta no reconhecimento da constitucionalidade do instituto pelo Tribunal
Excelso, bem como isenta o Ministério Público Federal e a Polícia Federal de qualquer influência na
colheita das informações, bem como qualquer interferência do juízo a quo. Isto se deu, dentre
outros, com a colaboração firmada com os acusados Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef (evento
775 do Inquérito nº 5049557-14.2013.404.7000 e evento 1, OUT73, OUT74 e OUT75 deste
processo, respectivamente).
Quinto, há colaboração firmada por acusados presos, bem como outras firmadas por
acusados soltos, o que esvazia por completo a tese do 'prende-se para obter colaboração'. Aliás, este
argumento falacioso esvai-se com as colaborações de Júlio Camargo e Augusto Mendonça, que o
fizeram quando estavam soltos, fato este que se repetiu em relação a diversos outros colaboradores.
Sexto, consoante referi em diversos votos proferidos em sede de habeas corpus no
âmbito da 'Operação Lava-Jato', o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 127.483/PR,
assentou que os acordos de delação premiada têm natureza de negócio jurídico processual, cujo
objeto insere-se dentre os direitos disponíveis, de maneira que não há como vincular a manifestação
de vontade do colaborador com eventual segregação cautelar. Tal tese defensiva vem sendo
constantemente rechaçada por este Tribunal, como demonstra o histórico de aproximadamente duas
centenas de impetrações (dentre outros, no julgamento do HC nº 5040606-11.2015.4.04.0000/PR).
3.5.1. Da não consideração da colaboração realizada pelo réu Fernando Moura
A defesa do réu Fernando Moura sustentou em suas razões de apelação a
desnecessidade de convalidação do acordo firmado entre o apelante e o Ministério Público Federal,
em face do efetivo auxílio e às autoridades.
Não é possível dar razão à defesa.
O réu Fernando Moura alterou parte importante de suas declarações para, dias depois,
se retratar. Isso retira a credibilidade necessária para que seja considerado réu colaborador e fazer
jus aos benefícios previstos em lei.
Aliás, o juiz de primeiro grau bem solveu a questão, cuja fundamentação se reproduz:
796. No caso presente, as idas e vindas dos depoimentos de Fernando Antônio Guimarães Hourneaux
de Moura, impactaram de forma irrecuperável a sua credibilidade.
797. Prestou ele depoimentos no acordo de colaboração.
798. Em Juízo, no primeiro interrogatório, retratou-se de afirmações importantes que havia exarado
nos depoimentos extrajudiciais, sugerindo ainda que os termos de seus depoimentos teriam sofrido
inserção de trechos que não refletiam o que ele havia declarado. Tais depoimentos, como adiantado,
estão assinados não só por ele, mas por seu defensor constituído.
799. Pouco mais de uma semana depois, foi reinterrogado e voltou atrás na sua retratação,
reafirmando pontos importantes de seus depoimentos extrajudiciais.
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800. Para justificar a alteração, alegou a ocorrência de uma ameaça velada.
801. Inviável fiar-se nesse episódio da ameaça pois sequer parece uma ameaça na descrição do
próprio acusado e principalmente porque no primeiro interrogatório, gravado em áudio e vídeo,
transparece claramente que o acusado Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura não
prestou depoimento sob intimidação, pelo contrário até mostrou-se jocoso ao responder perguntas
desse Juízo.
802. A principal diferença entre as versões alteradas consistem na incriminação ou não do acusado
José Dirceu de Oliveira e Silva.
803. Ainda que as declarações incriminatórias contra José Dirceu de Oliveira e Silva encontrem prova
de corroboração, disponibilizada principalmente por Milton Pascowitch e pelas quebras de sigilo
bancário e fiscal, como já analisado de forma independente nessa sentença, os depoimentos a esse
respeito de Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura devem ser descartados como elemento
probatório a ser considerado, em vista da falta de credibilidade do acusado em razão da alteração
significativa de seus depoimentos em Juízo e sem justificativa.
804. Considero os seus depoimentos, portanto, apenas como uma confissão da prática de crimes por
ele mesmo, até porque amparados nesse aspecto por prova de corroboração consistente nos
depoimentos de Milton Pascowitch e José Adolfo Pascowitch e nas transferências bancárias,
dissimuladas por doações declaradas, que comprovam o recebimento da propina.
805. Como os pagamentos de propinas destinavam-se ao grupo político do qual fazia parte, deve
responder pelos cinco crimes de corrupção passiva e, quanto aos crimes de lavagem, pelos dois
referidos que contam com sua participação direta.
806. Como um colaborador sem credibilidade nada de fato colabora, deve ser negado a ele, posição
esta também do Ministério Público Federal, qualquer benefício de redução de pena. Agregue-se que
sua colaboração consistia basicamente em seus depoimentos, pois ele não providenciou elementos
probatórios materiais de suas alegações. Como seus depoimentos não servem como elemento
probatório em decorrência de seu comportamento processual, não tem direito a qualquer benefício.
Não faz diferença a prometida indenização do dano decorrente do crime, pois até o momento, trata-se
de mera promessa, além do que ela, por si só, não autorizaria a concessão dos benefícios da
colaboração premiada.
807. Não se trata de tratamento severo, pois o colaborador que mente, além de comprometer seu
acordo, coloca em risco a integridade da Justiça e a segurança de terceiros que podem ser
incriminados indevidamente.

3.5.2. Requer a defesa do réu Roberto Marques que em relação à absolvição pelo crime
de lavagem de dinheiro o fundamento da exculpação seja modificado para o previsto no art. 386,
incisos IV e III, do Código de Processo Penal (estar provado que o réu não concorreu para a infração
penal e atipicidade da conduta, respectivamente).
A pretensão, contudo, não merece amparo. Conforme ficou devidamente analisado na
sentença, há dúvida razoável acerca do referido réu ter concorrido dolosamente para os fatos a ele
imputados. Coisa bastante distinta, portanto, de estar provada a sua inocência.
Conforme constou na sentença:
747. Como os pagamentos de propinas destinavam-se ao grupo político do qual fazia parte, poderia
talvez responder pelos cinco crimes de corrupção passiva, mas não foi por esses crimes denunciado.
Já quanto aos crimes de lavagem, considerando que a participação dele é restrita em acertos de
propina e recebimentos de valores em espécie, deve ser absolvido pois não há prova de sua
participação direta nas condutas de ocultação e dissimulação que foram consideradas crimes de
lavagem. Assim, neste processo, poderá responder apenas pelo crime associativo.

Ademais, somente há interesse recursal na alteração do fundamento da sentença
absolutória quando houver a possibilidade de se evitar repercussões na esfera cível, o que não se
verifica na hipótese em que a existência do fato resulta incontroversa.
A propósito:
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'Somente há interesse recursal na alteração do fundamento legal da sentença absolutória quando
houver possibilidade de evitar eventuais repercussões na esfera cível, o que não ocorre quando a
existência do fato resta incontroversa (artigo 66 do CPP)' (TRF4, ACR 0001298-41.2007.404.7208, 7ª
TURMA, Relator MARCELO MALUCELLI, D.E. 20/10/2015)

Nego provimento em relação ao ponto.
4. DOSIMETRIA DAS PENAS
A legislação pátria adotou o critério trifásico para fixação da pena, a teor do disposto
no art. 68, do Código Penal. A pena base atrai o exame da culpabilidade do agente (decomposta no
art. 59 do Código Penal nas circunstâncias do crime) e em critérios de prevenção. Não há, porém,
fórmula matemática ou critérios objetivos para tanto, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a
certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou
regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel.
Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012). É no juízo subjetivo de reprovação que
reside a censurabilidade que recai sobre a conduta.
Nesse sentido lecionam ZAFFARONI e PIERANGELI que a medida da pena-base
indica o grau de culpabilidade, e que as considerações preventivas permitem fixá-las abaixo desse
máximo (...). A culpabilidade abarcará tanto os motivos (é inquestionável que a motivação é
problema da culpabilidade), como as circunstâncias e conseqüências do delito (que podem compor
também o grau do injusto que, necessariamente, reflete-se no grau de culpabilidade). (...) A
personalidade do agente cumpre uma dupla função: com relação à culpabilidade, serve para
indicar - como elemento indispensável - o âmbito de autodeterminação do agente. Insistimos aqui
ser inaceitável a culpabilidade de autor. A maior ou menor 'adequação' da conduta ao autor, ou
'correspondência' com a personalidade deste, em nenhum caso pode fundamentar uma maior
culpabilidade, e, no máximo, deve servir para baixar a pena do máximo que a culpabilidade de ato
permite, que é algo diferente (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; e PIERANGELI, José Henrique.
Manual de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral. RT, p. 832/833).
Na lição de NIVALDO BRUNONI: ... a pena quando da sua determinação tem a
exclusiva função de retribuição da culpabilidade, pois ela, em essência, reflete uma reprovação'.
Arremata o autor: 'a pena deve corresponder a magnitude da culpabilidade revelada no caso
concreto, cuja aferição será realizada com base nas condições pessoais do autor e nas
circunstâncias concomitantes, dentre as quais os motivos, as conseqüências e o comportamento da
vítima. (in Princípio da culpabilidade. Curitiba: Juruá, 2008, p, 325).
Ademais, entendo que não cabe a instância recursal rever a pena quando fixada em
parâmetros legais, razoáveis e adequados pelo primeiro grau de jurisdição, substituindo a
discricionariedade do juiz pela do Tribunal. Cabe, portanto, à Corte de Apelação não a tarefa de
rever a integralidade das penas, mas somente a legalidade dos critérios e corrigir excessos ou
insuficiências manifestas.
É importante reforçar, também, que a pena traduz a medida da culpabilidade do agente.
É por ela que o julgador verifica seu comportamento e estabelece a dose de reprovação estatal. A
pena deve ser entendida como um todo, sendo as balizadoras do art. 59 do Código Penal apontes
gerais para a apreciação judicial.
Nessa perspectiva, o juízo recursal não está restrito à análise individualizada procedida
em sentença a respeito de cada um dos vetores do artigo 59 do Código Penal, cabendo a ele, por
exemplo, rever e readequar de forma fundamentada a valoração da pena-base.
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Tal proceder, mesmo que inexista recurso ministerial e desde que não acarrete o
aumento global da reprimenda, não representa reformatio in pejus. Nesse sentido, os precedentes da
4ª Seção que seguem:
REVISÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. SÚMULA 444 DO STJ. REAPRECIAÇÃO DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
READEQUAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.
(...). 3. Descrito e fundamentado pelo Magistrado singular o porquê de exasperar a pena-base, pode, a
Segunda Instância readequar as vetoriais, sem que isso acarrete reformatio in pejus.
(TRF4, REVISÃO CRIMINAL Nº 0002708-83.2014.404.0000, 4ª SEÇÃO, Juíza Federal SALISE
MONTEIRO SANCHOTENE, POR UNANIMIDADE, D.E. 08/08/2014, PUBLICAÇÃO EM
12/08/2014).
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. COMPETÊNCIA. TIPICIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTENSÃO.
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
(...). 4. Em se tratando de fatos que são considerados conjuntamente para a aplicação da pena
definitiva, seja pelo concurso formal, seja pelo agravamento de um deles com a absorção do outro, a
aferição da non reformatio in pejus deve considerar a pena final aplicada, e não aquelas
individualmente fixadas em fases anteriores da dosimetria (AgREsp 1267357, Sebastião Reis, 6ª T., j.
4.6.13; HC 181014, Sebastião Reis, 6ª T., j. 7.5.13; HC 180585, Laurita Vaz, 5ª T., j. 19.2.13; HC
189018, Og Fernandes, 6ª T., j. 18.12.12). (...).
(TRF4, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ENUL Nº 0005009-82.2006.404.7016, 4ª SEÇÃO, Juiz
Federal JOSÉ PAULO BALTAZAR JUNIOR, POR UNANIMIDADE, D.E. 05/02/2014, PUBLICAÇÃO
EM 06/02/2014)

Devolvida a matéria ao órgão recursal, é possível, por exemplo, a alteração para menor
- ou mesmo a supressão no caso de ilegalidade - de uma ou de outra vetorial e o acréscimo da
parcela subtraída equivalente a outra circunstância judicial do art. 59 do CP, desde que, repita-se,
não seja extrapolada a pena fixada em primeiro grau. Das razões de decidir do AgREsp 1267357,
extrai-se a seguinte conclusão:
Da mesma forma, não ocorreu a reformatio in pejus, unicamente porque a situação do agravante não
foi alterada para pior, ou seja, a pena fixada na origem foi mantida, apesar da alteração do
fundamento promovida pelo decisum agravado (fls. 471/479). No caso, a reformatio in pejus deve
considerar o total da pena aplicada, não se vinculando o novo juízo à pena-base adotada
anteriormente, ficando este impedido apenas de agravar a situação do réu (HC n. 181.014/DF, da
minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/5/2013).

Firmados esses pressupostos, passo ao exame dos recursos.
4.1. Do réu GERSON ALMADA
O réu Gerson Almada foi condenado pelos delitos de lavagem de dinheiro (dezesseis
vezes) e corrupção ativa (cinco vezes), o que está sendo mantido, e a dosimetria das penas foi assim
estabelecida:
902 Gerson de Mello Almada. Para os crimes de corrupção ativa: Gerson de Mello Almada não tem
antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente.
A prática do crime de corrupção envolveu o pagamento de R$ 46.412.340,00, um valor expressivo. Um
único crime de corrupção envolveu pagamento de cerca de vinte e oito milhões em propinas.
Consequências também devem ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi repassado à
Petrobrás, através da cobrança de preço superior à estimativa, aliás propiciado pela corrupção, com
o que a estatal ainda arcou com o prejuízo no valor equivalente. A corrupção com pagamento de
propina de milhões de reais e tendo por consequência prejuízo equivalente aos cofres públicos merece
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reprovação especial. Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovação, fixo, para o
crime de corrupção ativa, pena de quatro anos e seis meses de reclusão.
Reconheço a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, 'd', do CP, uma vez que, embora
relutantemente, pelo menos reconheceu, ainda que não de maneira clara, os crimes de cartel e ajuste
fraudulento de licitações que fazem parte do contexto dos fatos delitivos. Diminuo, assim, a pena em
seis meses, restando em quatro anos de reclusão.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade dos agentes da Petrobrás que
deixaram de tomar qualquer providência contra o cartel e as fraudes à licitação, aplico a causa de
aumento do parágrafo único do art. 333 do CP, elevando-a para cinco anos e quatro meses de
reclusão.
Fixo multa proporcional para a corrupção em cem dias multa.
Entre os cinco crimes de corrupção, reconheço continuidade delitiva, unificando as penas com a
majoração de 1/2, chegando elas a oito anos de reclusão e cento e cinquenta dias multa.
Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de Gerson, até
recentemente Vice-Presidente de uma das grandes empreiteiras do país, fixo o dia multa em cinco
salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (11/2013).
Para os crimes de lavagem: Gerson de Mello Almada não tem antecedentes registrados no processo.
Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima são elementos
neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu
especial sofisticação, com a realização de diversas transações subreptícias, simulação de prestação de
serviços, com diversos contratos e notas fiscais falsas, não só com a Engevix, mas também com a JD
Assessoria. 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 devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia
substancial de R$ 46.412.340,00. A lavagem de expressiva quantidade de dinheiro merece reprovação
especial a título de consequências. Considerando duas vetoriais negativas, fixo, para o crime de
lavagem de dinheiro, pena de quatro anos e seis meses de reclusão.
A operação de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitações
(art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990, e art. 90 da Lei nº 8.666/1993), tinha por finalidade propiciar o
pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prática de crime de corrupção, devendo ser
reconhecida a agravante do art. 61, II, 'b', do CP. Observo que, nas circunstâncias do caso, ela não é
inerente ao crime de lavagem, já que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu para
executar crime de corrupção.
Reconheço a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, 'd', do CP, porém, parcial, uma vez
que, embora relutantemente e de maneira não muito clara, pelo menos reconheceu os crimes de cartel
e ajuste fraudulento de licitações que fazem parte do contexto dos fatos delitivos, além dos crimes de
lavagem.
Reputo compensada a agravante com a atenuante, permanecendo a pena base de quatro anos e seis
meses de reclusão.
Fixo multa proporcional para a lavagem em sessenta dias multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva. Considerando a quantidade de
crimes, dezesseis, elevo a pena do crime mais grave em 2/3, chegando ela a sete anos e seis meses e
cem dias multa.
Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de Gerson, até
recentemente Vice-Presidente de uma das grandes empreiteiras do Brasil, fixo o dia multa em cinco
salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (12/2012).
Não há que se falar no reconhecimento da colaboração do acusado, conforme requerido pela Defesa,
pela evidente incompatibilidade do instituto com a confissão meramente parcial empreendida por
Gerson de Mello Almada.
A concessão dos benefícios da colaboração premiada exige confissão integral do colaborador, sem
reservas mentais, o que não ocorreu no presente caso. A admissão por ele de que teria feito
pagamentos a Milton Pascowitch (transcendente ao objeto da ação penal) não trata especificamente
de novidade, pois o gerente executivo da Petrobrás Pedro José Barusco Filho já havia revelado a
existência deste intermediador de propinas, o que propiciou inclusive a realização de busca e
apreensão no domicílio dele (em 05/02/2014, no processo 5085114-28.2014.404.7000), antes da
revelação feita por Gerson de Mello Almada.
Não há como conceder os benefícios do instituto a acusado que não apresentou versão completa e
consistente dos fatos. Tantas reservas mentais impedem o benefício.
Assim, deixo de reduzir a pena de Gerson de Mello Almada por reputar inexistente colaboração, mas
tão-somente confissão parcial, já considerada como atenuante na dosimetria das penas a ele
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aplicadas.
Entre os crimes de corrupção e de lavagem, há concurso material, motivo pelo qual as penas somadas
chegam a quinze anos e seis meses de reclusão, que reputo definitivas para Gerson de Mello Almada.
Quanto às multas deverão ser convertidas em valor e somadas.
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 o crime de corrupção fica, em princípio,
condicionada à reparação do dano no termos do art. 33, §4º, do CP.
Oportunamente, pelo Juízo de Execução, deve ser avaliada a possibilidade de unificação de penas
com a condenação de Gerson de Mello Almada na ação penal 5083351-89.2014.4.04.7000, a fim de
evitar apenamento excessivo.

4.1.1. Das penas aplicadas aos delitos de corrupção ativa
As penas previstas no artigo 333 do Código Penal variam entre 02 e 12 anos, além de
multa.
O magistrado fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão, considerando
como negativas as vetoriais circunstâncias e consequências do delito.
A defesa requer a reforma da sentença em tal aspecto. Aduz que: a) deve ser afastada a
negativação da vetorial circunstâncias, uma vez que utilizou de um valor presumido e global para
incrementar a sanção aplicada; b) que a vetorial consequências também deve ser afastada, pois o
próprio magistrado concluiu não ter havido sobrepreço nos contratos.
Ao contrário do que sustenta, no entanto, evidencia-se que o valor pago como propina
é aquele considerado na sentença, calcado em robusta prova testemunhal e inclusive documental,
não se tratando de mera estimativa do julgador. Ademais, os elementos probatórios demonstram,
acima qualquer dúvida razoável, que os valores acabaram sendo repassados à Petrobrás, que arcou
com o prejuízo. São, portanto, coisas distintas, que podem ser consideradas em ambas as vetoriais,
conforme bem observado no parecer da Procuradoria da República (Evento 67):
Como exposto na denúncia, o ajuste entre as empreiteiras cartelizadas levou à falsa concorrência nas
licitações elaboradas pela PETROBRÁS, culminando na formulação de propostas em condições
restritas de competitividade, ao que seguia a assinatura de diversos aditivos em valores expressivos.
Dos valores dos contratos eram extraídos os valores pagos como vantagens indevidas, cuja obrigação
era, de antemão, conhecida.

O Ministério Público Federal, por outro lado, requer o aumento da sanção inicial com
fundamento em tais vetoriais: (a) culpabilidade, diante do dolo direto e intenso do agente, que
dirigiu suas condutas à prática de diversos crimes; (b) motivos do delito, pois suas ações foram
movidas com o fim de manter o esquema ilícito; c) conduta social.
Como destacado acima, tenho que o principal vetor a nortear a pena é a culpabilidade e
a intensidade do dolo é um dos principais elementos para sua apuração. Ou, nas palavras de Aníbal
Bruno, E é natural que a grandeza da culpabilidade venha a ser um dos dados mais influentes da
mensuração da pena (Direito Penal, t. III, Forense, 1984, p 156), e isto não se modificou com a
adoção da teoria finalista da ação.
E, neste caso, a culpabilidade deve ser considerada bastante elevada, na medida em
que se trata de gestor de alto escalão, responsável por administrar uma grande empresa nacional,
movimentando bilhões de reais em contratos, sendo pessoa na qual tinha (ou deveria ter) sido
depositada elevada expectativa para não promover ataques contra o patrimônio público. Contudo,
usou o cargo que ocupava para corromper e beneficiar indevidamente a empresa que geria.
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Ademais, trata-se de pessoa com alta escolaridade e salário elevado, compreendendo
perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta, bem como tendo ampla possibilidade de comportar-se
em conformidade com o direito. Não é demasiado referir - embora pareça que a moderna doutrina
tenha esquecido do ponto - que o dolo do autor foi intenso, uma vez que seu agir consistiu em
diversas etapas, desde a associação criminosa até a corrupção de servidor público de alto escalão da
Petrobrás.
Por outro lado, o fato de se valer de sua posição profissional para o cometimento dos
ilícitos e o desejo de manter o esquema de ajustes funcionando, ao invés de fundamentarem
isoladamente a vetorial motivos do delito, como postulado pelo parquet, compreendem a análise
conjunta da intensa culpabilidade do agente.
Por fim, entendo que tampouco é possível considerar como negativa a vetorial conduta
social, uma vez que não há prova de que o réu não estivesse bem inserido na comunidade em que
vive, no contexto familiar e de trabalho.
Em suma, valendo-me da fundamentação já empreendida, a culpabilidade (juízo de
censura) - que também tem como sustentação a posição profissional do réu e o desejo de manter o
funcionamento dos ajustes - é extremamente elevada no caso concreto, pois o agente, VicePresidente da Engevix Engenharia, atuou com dolo intenso, o iter criminis é bastante complexo,
presente a capacidade de resistir ao ilícito, tendo o agente desempenhado papel relevante na
engrenagem criminosa.
Assim, dou parcial provimento à apelação do órgão ministerial para majorar a penabase para 06 (seis) anos de reclusão, em face da culpabilidade negativa e bastante acentuada.
Não devem ser consideradas quaisquer agravantes.
Com efeito, descabe a aplicação da agravante do artigo 61, II, 'b', do Código Penal,
tendo em vista que o fato de as corrupções terem objetivado assegurar a manutenção do ajuste
fraudulento às licitações já fundamenta a aplicação da causa de aumento do § único do artigo 333 do
Código Penal.
Além disso, não procede o pedido do Ministério Público para incidir a agravante
prevista no art. 62, I, do CP, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que o réu Gerson tivesse
promovido, organizado ou dirigido a atividade dos demais agentes.
Por outro lado, entendo que incide a atenuante da confissão, ainda que o réu tenha
reconhecido de forma relutante o pagamento de propina, uma vez que tal aspecto contribui para um
juízo seguro acerca da autoria. Em visto disso, reduzo a pena para o patamar de 05 (cinco) anos de
reclusão.
Na última etapa, incide a majorante do § único do art. 333 do CP, em 1/3, resultando a
pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 160 (cento e sessenta) dias-multa para cada
delito de corrupção.
Como antes fundamentado, incide na hipótese o concurso material em relação ao
conjunto de fatos relativo à corrupção (art. 69 do CP), em vista do que a pena resulta fixada em 33
(trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 800 (oitocentos) dias multa.
Mantenho o valor do dia-multa em 05 (cinco) salários mínimos, tendo em vista a
condição financeira privilegiada do acusado, acionista e Vice-Presidente de uma das maiores
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empreiteiras do Brasil, em que pese tenha declarado renda de apenas R$ 25.000,00 (Evento 667),
quando os demais dirigentes (Cristiano Kok e José Antunes) declararam receber o primeiro mais de
cem mil reais por mês e o segundo cento e vinte mil reais por mês.
4.1.2. Das penas aplicadas aos delitos de lavagem de dinheiro
Para os crimes de lavagem de dinheiro as penas variam entre 03 e 10 anos de reclusão
e multa.
Também aqui o magistrado de primeiro grau considerou negativas as vetoriais
circunstâncias e consequências.
As circunstâncias em que praticados os delitos efetivamente desbordam do que
usualmente se vê em delitos desta espécie. Não se trata, por exemplo, de simples aquisição de bem
em nome de terceiro, mas de complexa cadeia de atos, com a constituição de empresas com o claro
propósito de simular contratos. As consequências também são desfavoráveis, já que foram 'lavadas'
quantias significativas de dinheiro, conforme anteriormente referido.
Por outro lado, como já fundamentado, deve ser parcialmente provido o apelo da
acusação para considerar como negativa também a vetorial culpabilidade. Assim, aumento a penabase para 05 (cinco) anos de reclusão.
Correta a incidência da agravante do artigo 61, II, 'b', do Código Penal. Ainda que o
pagamento seja pós-fato impunível no delito de corrupção, a lavagem de dinheiro objetivou
assegurar o cometimento de tal delito, com a finalidade de dar 'ares de legalidade' aos repasses de
dinheiro, conduta que era de conhecimento de todos os agentes envolvidos.
Contudo, em face da confissão, reputo compensadas ambas as circunstâncias.
Mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão.
Na última etapa: (a) não incide a causa de aumento prevista no §4º do artigo 1º da Lei
nº 9.613/98, tendo em vista que por ocasião dos fatos o delito de organização criminosa não se
encontrava no rol dos crimes antecedentes; e (b) é cabível o aumento pela continuidade delitiva no
patamar de 2/3, uma vez que são 16 (dezesseis) o número de lavagens a que foi condenado o réu.
A pena privativa de liberdade definitiva totaliza 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão. Em razão da proporcionalidade que de haver entre ambas as sanções, a pena de multa é
fixada em 260 (duzentos e sessenta) dias-multa. O valor do dia-multa é o mesmo da corrupção.
4.1.3. Somando-se as penas impostas aos cinco delitos de corrupção ativa e aos
dezesseis atos de lavagem de dinheiro, as sanções totalizam 41 (quarenta e um) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.060 (mil e sessenta) dias-multa, à razão
unitária de 05 salários mínimos vigentes à época do último fato delitivo (11/2013 para a
corrupção e 12/2012 para a lavagem).
4.2. Réu CRISTIANO KOK
O réu Cristiano Kok foi condenado pelos delitos de lavagem de dinheiro (quatro
vezes), corrupção ativa (cinco vezes) e associação criminosa, em razão de se ter dado provimento ao
recurso do Ministério Público.
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4.2.1. Da corrupção ativa
As penas previstas no artigo 333 do Código Penal variam entre 02 e 12 anos, além de
multa.
Como o réu era um dos dirigentes da Engevix, as vetoriais que lhe são favoráveis e
desfavoráveis se assemelham às do réu Gerson Almada, anteriormente analisadas.
Assim, tenho como desfavoráveis os vetores culpabilidade, circunstâncias e
consequências do delito.
Como dito, o valor pago como propina é aquele considerado na sentença, calcado em
robusta prova testemunhal e inclusive documental, não se tratando de mera estimativa do julgador
(portanto, mais de quarenta e seis milhões de reais).
Ademais, os elementos probatórios demonstram, acima de qualquer dúvida razoável,
que os valores acabaram sendo repassados à Petrobrás, que arcou com o prejuízo. São, portanto,
coisas distintas, que podem ser consideradas em ambas as vetoriais, conforme bem observado no
parecer da Procuradoria da República (Evento 67):
Como exposto na denúncia, o ajuste entre as empreiteiras cartelizadas levou à falsa
concorrência nas licitações elaboradas pela PETROBRÁS, culminando na formulação de propostas
em condições restritas de competitividade, ao que seguia a assinatura de diversos aditivos em
valores expressivos. Dos valores dos contratos eram extraídos os valores pagos como vantagens
indevidas, cuja obrigação era, de antemão, conhecida.
Ademais, tenho que o principal vetor a nortear a pena é a culpabilidade e a intensidade
do dolo é um dos principais elementos para sua apuração. Ou, nas palavras de Aníbal Bruno, é
natural que a grandeza da culpabilidade venha a ser um dos dados mais influentes da mensuração
da pena (Direito Penal, t. III, Forense, 1984, p 156), e isto não se modificou com a adoção da teoria
finalista da ação.
E, neste caso, a culpabilidade deve ser considerada bastante elevada, na medida em
que se trata de gestor de alto escalão, responsável por administrar uma grande empresa nacional,
movimentando bilhões de reais em contratos, sendo pessoa na qual tinha (ou deveria ter) sido
depositada elevada expectativa para não promover ataques contra o patrimônio público. Contudo,
usou o cargo que ocupava para corromper e beneficiar indevidamente a empresa que geria.
Além disso, trata-se de pessoa com alta escolaridade e salário elevado, compreendendo
perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta, tendo ainda ampla possibilidade de comportar-se em
conformidade com o direito. Não é demasiado referir - embora pareça que a moderna doutrina tenha
esquecido do ponto - que o dolo do autor foi intenso, uma vez que seu agir consistiu em diversas
etapas, desde a associação criminosa até a corrupção de servidor público de alto escalão da
Petrobrás.
Por outro lado, o fato de se valer de sua posição profissional para o cometimento dos
ilícitos e o desejo de manter o esquema de ajustes funcionando, ao invés de fundamentarem
isoladamente a vetorial motivos do delito, como postulado pelo parquet, compreendem a análise
conjunta da intensa culpabilidade do agente.
Por fim, entendo que tampouco é possível considerar como negativa a vetorial conduta
social, uma vez que não há prova de que o réu não estivesse bem inserido na comunidade em que
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vive, no contexto familiar e de trabalho.
Em suma, valendo-me da fundamentação já empreendida, a culpabilidade (juízo de
censura) - que também tem como sustentação a posição profissional do réu e o desejo de manter o
funcionamento dos ajustes - é extremamente elevada no caso concreto, pois o agente, Presidente da
Engevix Engenharia, atuou com dolo intenso, o iter criminis é bastante complexo, presente a
capacidade de resistir ao ilícito, tendo desempenhado papel relevante na engrenagem criminosa.
Assim, fixo a pena-base para o delito de corrupção em 06 (seis) anos de reclusão, em
face da negativação das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências.
Não devem ser consideradas quaisquer agravantes.
Com efeito, descabe a aplicação da agravante do artigo 61, II, 'b', do Código Penal,
tendo em vista que o fato de as corrupções terem objetivado assegurar a manutenção do ajuste
fraudulento às licitações já fundamenta a aplicação da causa de aumento do § único do artigo 333 do
Código Penal.
Além disso, não procede o pedido do Ministério Público para incidir a agravante
prevista no art. 62, I, do CP, pois não ficou demonstrado nos autos que o réu Cristiano tivesse
promovido, organizado ou dirigido a atividade dos demais agentes.
Incide, porém, a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, tendo em vista que o réu
Cristiano Kok conta com mais de 70 anos (nascido em 31/07/1945, segundo consta na denúncia).
Destarte, reduzo a pena na segunda fase para 05 (cinco) anos de reclusão.
Na última etapa, incide a majorante do § único do art. 333 do CP, em 1/3 (um terço).
Destarte, a pena resulta em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 160 (cento e sessenta)
dias-multa.
Como antes fundamentado, incide na hipótese o concurso material em relação ao
conjunto de fatos atinente à corrupção. Assim, somadas, as penas totalizam 33 (trinta e três) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.
Fixo o valor do dia-multa em 05 (cinco) salários mínimos, tendo em vista a condição
financeira privilegiada do acusado, acionista e Presidente de uma das maiores empreiteiras do
Brasil, tendo declarado renda superior a cem mil reais por mês (Evento 657).
4.2.2. Dos delitos de lavagem de dinheiro
Para os crimes de lavagem de dinheiro as penas variam entre 03 e 10 anos de reclusão
e multa.
Na mesma linha da análise anterior, verifico que das vetoriais do art. 59 do CP são
desfavoráveis ao acusado a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências.
De fato, as circunstâncias em que praticados os delitos desbordam do o que
usualmente se vê em delitos desta espécie. Não se trata, por exemplo, de simples aquisição de bem
em nome de terceiro, mas de complexa cadeia de atos com a utilização de empresas com atividade
duvidosa e simulação de contratos. As consequências também são desfavoráveis, já que foram
'lavadas' quantias significativas de dinheiro.
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Por outro lado, como já fundamentado, deve ser considerada como negativa a
culpabilidade do agente. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.
Incide a agravante do artigo 61, II, 'b', do Código Penal. Ainda que o pagamento seja
pós-fato impunível no delito de corrupção, a lavagem de dinheiro objetivou assegurar o
cometimento de tal delito, com a finalidade de dar 'ares de legalidade' aos repasses de dinheiro,
conduta que era de conhecimento de todos os agentes envolvidos.
Referida causa agravante, no entanto, resulta compensada com a atenuante prevista no
art. 65, I, do Código Penal.
Na segunda fase, pois, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão.
Na última etapa, conforme consignado: (a) não incide a causa de aumento prevista no
§4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/98; e (b) é cabível o aumento pela continuidade delitiva no patamar
de 1/4, uma vez que são 04 (quatro) o número de lavagens a que foi condenado o réu.
A pena definitiva soma, por conseguinte, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.
A pena de multa é fixada em 160 (cento e sessenta) dias-multa. O valor do dia-multa é o mesmo da
corrupção.
4.2.3. Da associação criminosa
A pena do delito de associação criminosa varia entre 01 e 03 anos.
Entendo que para o delito associativo também as vetoriais culpabilidade,
circunstâncais e consequências são desfavoráveis em relação ao denunciado KoK. A culpabilidade
pelas razões anteriormente analisadas; as consequências porque a associação possibilitou um
prejuízo de milhões de reais à Petrobrás; as circunstâncias porque, em se tratando de crime de
associação e não de organização criminosa, deve-se ter em conta que o réu era administrador de uma
grande empreiteira nacional, que sabia da existência do 'Clube', da distribuição de propinas para
dirigentes da estatal e políticos e nenhuma atitude tomou, ao contrário, não só consentiu como
participou assinando contratos fictícios.
Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.
Na segunda fase incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código
Penal, uma vez que o réu é maior de 70 anos. Assim, reduzo a pena para 01 (um) ano, 05 (cinco)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual tono definitiva ante a ausência de causas de aumento ou
de diminuição de pena.
4.2.4. Somando-se as penas impostas aos cinco delitos de corrupção ativa, quatro atos
de lavagem de dinheiro e o da associação criminosa, as sanções totalizam 41 (quarenta e um) anos
e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 960 (nocentos e sessenta)
dias-multa, à razão unitária de 05 salários mínimos vigentes à época do último fato delitivo
(11/2013 para a corrupção e 12/2012 para a lavagem).
4.3. Réu José Dirceu
O réu José Dirceu foi condenado pelos delitos de organização criminosa, lavagem de
dinheiro (oito vezes) e corrupção passiva (5 vezes), o que está sendo mantido, e a dosimetria das
penas foi assim estabelecida:
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'908. José Dirceu de Oliveira e Silva
Para os crimes de corrupção passiva: José Dirceu de Oliveira e Silva tem antecedentes criminais, já
tendo sido condenado por corrupção passiva pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na Ação Penal
470 (evento 632). Conduta social, motivos, comportamento da vítima são elementos neutros.
Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A prática do crime corrupção envolveu o
recebimento de cerca de quinze milhões em propinas, considerando apenas a parte por ele recebida.
Um único crime de corrupção envolveu o recebimento de cerca de um milhão em propinas.
Consequências também devem ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi repassado à
Petrobrás, através da cobrança de preço superior à estimativa, aliás propiciado pela corrupção, com
o que a estatal ainda arcou com o prejuízo no valor equivalente. A corrupção com pagamento de
propina de quinze de milhões de reais e tendo por consequência prejuízo equivalente aos cofres
públicos merece reprovação especial. O mais perturbador, porém, em relação a José Dirceu de
Oliveira e Silva consiste no fato de que recebeu propina inclusive enquanto estava sendo julgado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal a Ação Penal 470, havendo registro de recebimentos pelo
menos até 13/11/2013. Nem o julgamento condenatório pela mais Alta Corte do País representou fator
inibidor da reiteração criminosa, embora em outro esquema ilícito. Agiu, portanto, com culpabilidade
extremada, o que também deve ser valorado negativamente. Tal vetorial também poderia ser
enquadrada como negativa a título de personalidade. Considerando quatro vetoriais negativas, de
especial reprovação, fixo, para o crime de corrupção ativa, pena de cinco anos de reclusão.
Reduzo a pena em seis meses por ter ele mais de setenta anos na presente data, para quatro anos e seis
meses de reclusão.
Não há outras atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas. Não entendo, como argumentou o
MPF, que o condenado dirigia a ação dos demais políticos desonestos, não estando claro de quem era
a liderança.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade de Renato de Souza Duque e Pedro
José Barusco Filho que deixou de tomar qualquer providência contra o cartel e as fraudes à licitação,
aplico a causa de aumento do parágrafo único do art. 333 do CP, elevando-a para seis anos de
reclusão.
Deixo de aplicar a causa de aumento do art. 327, §2º, com base no art. 68, parágrafo único, do CP.
Fixo multa proporcional para a corrupção em cem dias multa.
Entre os cinco crimes de corrupção, reconheço continuidade delitiva, unificando as penas com a
majoração de 1/2, chegando elas a nove anos de reclusão e cento e cinquenta dias multa.
Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de José Dirceu de
Oliveira e Silva ilustrada pelos valores recebidos de propina e ainda a movimentação financeira da
JD Assessoria (evento 3, comp115), fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do
último fato delitivo (11/2013).
Para os crimes de lavagem: José Dirceu de Oliveira e Silva tem antecedentes criminais, já tendo sido
condenado por corrupção passiva pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470 (evento
632). Conduta social, motivos e comportamento da vítima. Circunstâncias devem ser valoradas
negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticação, com a realização de
diversas transações subreptícias, simulação de prestação de serviços, com diversos contratos e notas
fiscais falsas, não só com a Jamp Engenheiro, mas também com a Engevix Engenharia. Valores de
propina ainda foram ocultados em reformas de imóveis realizadas no interesse do condenado, mas que
sequer estavam em seu nome. Consequências devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve
a quantia substancial de cerca de R$ 10.288.363,00. A lavagem de significativa quantidade de
dinheiro merece reprovação a título de consequências. O mais perturbador, porém, em relação a José
Dirceu de Oliveira e Silva consiste no fato de que praticou o crime inclusive enquanto estava sendo
julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470, havendo registro de
recebimento de propina até pelo menos 13/11/2013. Nem o julgamento condenatório pela mais Alta
Corte do País representou fator inibidor da reiteração criminosa, embora em outro esquema ilícito.
Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o que também deve ser valorado negativamente. Tal
vetorial também poderia ser enquadrada como negativa a título de personalidade. Considerando
quatro vetoriais negativas, de especial reprovação, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de
cinco anos de reclusão.
Reconheço a atenuante do art. 65, I, do CP, por ter ele mais de setenta anos na presente data.
A operação de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitações
(art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990, e art. 90 da Lei nº 8.666/1993), tinha por finalidade propiciar o
pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prática de crime de corrupção, devendo ser
reconhecida a agravante do art. 61, II, 'b', do CP. Observo que, nas circunstâncias do caso, ela não é
inerente ao crime de lavagem, já que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu para
executar crime de corrupção.
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Reconheço a atenuante do art. 65, I, do CP, por ter ele mais de setenta anos na presente data.
Não há outras atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas. Não entendo, como argumentou o
MPF, que o condenado dirigia a ação dos demais políticos desonestos, não estando claro de quem era
a liderança.
Compenso a agravante com a atenuante, deixando a pena base inalterada nesta fase.
Fixo multa proporcional para a lavagem em cem dias multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva. Considerando a quantidade de
crimes, pelo menos oito, elevo a pena do crime mais grave em 2/3, chegando ela a oito anos e quatro
meses de reclusão e cento e sessenta dias multa.
Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de José Dirceu de
Oliveira e Silva ilustrada pelos valores recebidos de propina e ainda a movimentação financeira da
JD Assessoria (evento 3, comp115), fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do
último fato delitivo (11/2013).
Para o crime de pertinência à organização criminosa: José Dirceu de Oliveira e Silva tem
antecedentes criminais, já tendo sido condenado por corrupção passiva pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal na Ação Penal 470 (evento 632).. Personalidade, culpabilidade, conduta social,
motivos, comportamento da vítima são elementos neutros. Considerando que não se trata de grupo
criminoso organizado de tipo mafioso, ou seja, com estrutura rígida e hierarquizada, o que significa
menor complexidade, circunstâncias e consequências não devem ser valoradas negativamente. As
demais vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos e comportamento das vítimas são neutras.
Motivos de lucro são inerentes às organização criminosas, não cabendo reprovação especial. Fixo
pena um pouco acima do mínimo legal, de três anos e seis meses de reclusão.
Reconheço a atenuante do art. 65, I, do CP, por ter ele mais de setenta anos na presente data, motivo
pelo qual reduzo a pena para três anos de reclusão.
Não reconheço José Dirceu de Oliveira e Silva como o comandante do grupo criminoso, pelo menos
considerando-o em toda a sua integralidade (empresários, intermediários, agentes públicos e
políticos), motivo pelo qual deixo de aplicar a agravante do art. 2º, §3º, da Lei n.º 12.850/2013.
Não há outras atenuantes ou agravantes.
É aplicável a causa de aumento do §4º, II, do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013. Renato de Souza Duque e
Pedro José Barusco Filho, cooptados pelo grupo eram funcionário público no sentido do art. 327 do
CP. Elevo as penas em 1/6 pela causa de aumento, fixando elas em três anos e seis meses de reclusão.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinência à organização criminosa de trinta e cinco dias
multa.
Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de José Dirceu de
Oliveira e Silva ilustrada pelos valores recebidos de propina e ainda a movimentação financeira da
JD Assessoria (evento 3, comp115), fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do
último fato delitivo (11/2013).
Entre os crimes de corrupção, de lavagem e de pertinência à organização criminosa, há concurso
material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a vinte anos e dez meses de reclusão, que reputo
definitivas para José Dirceu de Oliveira e Silva. Quanto às multas, devem ser convertidas em valor e
somadas.
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 reparação do dano nos termos do art. 33, §4º, do CP.'

4.3.1. A pena prevista no artigo 317 do Código Penal varia entre 02 e 12 anos, além de
multa.
O magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, considerando como
negativas as vetoriais circunstâncias, consequências, antecedentes e culpabilidade.
A defesa requer a reforma da sentença em tal aspecto. Ao contrário do que sustenta, no
entanto, evidencia-se que o valor pago como propina é aquele considerado pelo magistrado de
primeiro grau, uma vez que calcado em robusta prova documental e testemunhal, não se tratando de
mera estimativa do julgador.
Ademais, os elementos probatórios demonstram, acima qualquer dúvida razoável, que
os valores acabaram sendo repassados à Petrobrás, que arcou com o prejuízo. São, portanto, coisas
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=41… 167/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

distintas, que podem ser consideradas em ambas as vetoriais, conforme bem observado no parecer
da Procuradoria da República (Evento 67):
Como exposto na denúncia, o ajuste entre as empreiteiras cartelizadas levou à falsa concorrência nas
licitações elaboradas pela PETROBRÁS, culminando na formulação de propostas em condições
restritas de competitividade, ao que seguia a assinatura de diversos aditivos em valores expressivos.
Dos valores dos contratos eram extraídos os valores pagos como vantagens indevidas, cuja obrigação
era, de antemão, conhecida

Além disso, valendo-me da fundamentação já empreendida, a culpabilidade (juízo de
censura) - que também tem como sustentação a posição profissional do réu e o desejo de manter o
funcionamento dos ajustes - é extremamente elevada no caso concreto, pois o réu, que chegou a
exercer o cargo de Ministro da Casa Civil, atuou com dolo intenso, o iter criminis é bastante
complexo, presente a capacidade de resistir ao ilícito, tendo desempenhado papel relevante na
engrenagem criminosa. Além disso, correta a avaliação do juiz de primeiro grau de que o fato de ter
respondido a ação penal perante a mais alta corte do país não serviu de fator inibidor:
O mais perturbador, porém, em relação a José Dirceu de Oliveira e Silva consiste no fato de que
recebeu propina inclusive enquanto estava sendo julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
a Ação Penal 470, havendo registro de recebimentos pelo menos até 13/11/2013. Nem o julgamento
condenatório pela mais Alta Corte do País representou fator inibidor da reiteração criminosa, embora
em outro esquema ilícito. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o que também deve ser
valorado negativamente.

Ademais, como já referido, tenho que o principal vetor a nortear a pena é a
culpabilidade e a intensidade do dolo é um dos principais elementos para sua apuração. Ou, nas
palavras de Aníbal Bruno, é natural que a grandeza da culpabilidade venha a ser um dos dados
mais influentes da mensuração da pena (Direito Penal, t. III, Forense, 1984, p 156), e isto não se
modificou com a adoção da teoria finalista da ação.
E, neste caso, a culpabilidade deve ser considerada bastante elevada, na medida em
que se trata de pessoa que exerceu cargos importantes, parlamentar e Ministro de Estado, sendo
pessoa na qual tinha (ou deveria ter) sido depositada elevada expectativa para não promover ataques
contra o patrimônio público. Contudo, usou o cargo que ocupava para corromper e beneficiar-se
indevidamente por meio da empresa que geria.
Além disso, tratava-se de pessoa com alta escolaridade e ganhos bastante razoáveis,
compreendendo perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta, tendo ainda ampla possibilidade de
comportar-se em conformidade com o direito. Não é demasiado referir - embora pareça que a
moderna doutrina tenha esquecido do ponto - que o dolo do autor foi intenso, uma vez que seu agir
consistiu em diversas etapas, desde a associação criminosa até a corrupção de servidor público de
alto escalão da Petrobrás.
Por outro lado, o fato de se valer de sua posição profissional para o cometimento dos
ilícitos e o desejo de manter o esquema de ajustes funcionando, ao invés de fundamentarem
isoladamente a vetorial motivos do delito, como postulado pelo parquet, compreendem a análise
conjunta da intensa culpabilidade do agente.
Porém, pairando dúvida acerca do efetivo trânsito em julgado da condenação, uma vez
que o documento referido pelo magistrado a quo não explicita, afasto a negativação do vetor
antecedentes.
Por fim, entendo que tampouco é possível considerar como negativa a vetorial conduta
social, uma vez que não há prova de que o réu não estivesse bem inserido na comunidade em que
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vive, no contexto familiar e de trabalho.
Em suma, valendo-me da fundamentação já empreendida, a culpabilidade (juízo de
censura) - que também tem como sustentação a posição do réu e o desejo de manter o
funcionamento dos ajustes e repasse de valores - é extremamente elevada no caso concreto, pois o
réu, homem público, atuou com dolo intenso, o iter criminis é bastante complexo, presente a
capacidade de resistir ao ilícito, tendo desempenhado papel relevante na engrenagem criminosa.
Destarte, como não há recurso específico do Ministério Público para que seja
redimensionado o percentual de aumento conferido a cada vetorial e tendo em conta que foi afastada
uma delas (antecedentes), a pena-base deve ser reduzida para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão.
Na segunda fase, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a incidência da
atenuante prevista no art. 65, I, do CP (ser o agente maior de 70 anos na data da sentença). A pena
resulta fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
Não devem ser consideradas quaisquer outras atenuantes ou agravantes. Como bem
referiu o juiz de primeiro grau, não há como aumentar a pena ao argumento de que o apelante dirigia
a ação dos demais políticos desonestos, pois não ficou claro de quem era a liderança.
Na última etapa, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço) em razão da incidência
da majorante prevista no § 1º do art. 317 do CP, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 100
(cem) dias-multa para cada delito de corrupção.
Como antes fundamentado, incide na hipótese o concurso material em relação ao
conjunto de fatos atinente à corrupção. Somadas, as penas totalizam 30 (trinta) anos de reclusão,
e 500 (quinhentos) dias-multa.
Fixo o valor do dia-multa em 03 (três) salários mínimos, tendo em vista que a
condição financeira do acusado, conforme informações do Evento 3 - COMP115 da ação penal,
embora razoável, não pode ser equiparada a dos réus Gerson e Cristiano.
4.3.2. Dos delitos de lavagem de dinheiro
Para os crimes de lavagem de dinheiro as penas variam entre 03 e 10 anos de reclusão
e multa.
Na mesma linha da análise anterior, verifico que das vetoriais do art. 59 do CP são
desfavoráveis ao acusado a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências.
De fato, as circunstâncias em que praticados os delitos desbordam do o que
usualmente se vê em delitos desta espécie. Não se trata, por exemplo, de simples aquisição de bem
em nome de terceiro, mas de complexa cadeia de atos com a utilização de empresas com atividade
duvidosa e simulação de contratos. Como bem referido pelo juiz de primeiro grau, 'a lavagem, no
presente caso, envolveu especial sofisticação, com a realização de diversas transações subreptícias,
simulação de prestação de serviços, com diversos contratos e notas fiscais falsas, não só com a
Jamp Engenheiro, mas também com a Engevix Engenharia. Valores de propina ainda foram
ocultados em reformas de imóveis realizadas no interesse do condenado, mas que sequer estavam
em seu nome'.
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As consequências também são desfavoráveis, já que foram 'lavadas' quantias
significativas de dinheiro (R$ 10.288.363,00).
Por outro lado, como já fundamentado, deve ser considerada como negativa a
culpabilidade do agente.
Destarte, como não há recurso específico do Ministério Público para que seja
redimensionado o percentual de aumento conferido a cada vetorial e tendo em conta que foi afastada
uma delas (antecedentes), a pena-base deve ser reduzida para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão.
Incide a agravante do artigo 61, II, 'b', do Código Penal. Ainda que o pagamento seja
pós-fato impunível no delito de corrupção, a lavagem de dinheiro objetivou assegurar o
cometimento de tal delito, com a finalidade de dar 'ares de legalidade' aos repasses de dinheiro,
conduta que era de conhecimento de todos os agentes envolvidos.
Contudo, resulta referida agravante compensada com a prevista no art. 65, I, do CP.
Assim, mantém-se a pena provisória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão.
Na última etapa, conforme consignado: (a) não incide a causa de aumento prevista no
§4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/98; e (b) é cabível o aumento pela continuidade delitiva no patamar
de 2/3, uma vez que são oito o número de lavagens a que foi condenado o réu.
A pena definitiva soma, por conseguinte, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
A pena de multa é mantida em 160 (cento e sessenta) dias-multa, ante a vedação da reformatio in
pejus. O valor do dia-multa é o mesmo da corrupção.
4.3.3. Da organização criminosa
A pena do delito de organização criminosa varia entre 03 e 08 anos, além de multa (art.
2º da Lei n.º 12.850/2013).
O magistrado de primeiro, neste caso, fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão, entendendo como desfavorável exclusivamente a vetorial antecedentes,
que, como visto anteriormente, foi afastada.
Entendo, porém, que para o delito associativo as vetoriais culpabilidade e
consequências são desfavoráveis. A culpabilidade pelas razões anteriormente analisadas. As
consequências porque devido a atuação do grupo criminoso a Petrobrás sofreu prejuízo de mais de
quarenta e seis milhões de reais, dos quais quinze milhões foram direcionados ao núcleo do réu José
Dirceu.
Assim, dou provimento ao recurso do Ministério Público no ponto e fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão, considerando com fator preponderante a elevada censurabilidade
da conduta do acusado.
Na segunda fase incide a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, razão pela qual reduzo
a pena em 1/6, resultando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
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Apela o Ministério Público para que seja o réu José Dirceu considerado o comandante
do grupo criminoso. Contudo, conforme consignado pelo juiz de primeiro grau, considerando-o em
toda a sua integralidade (empresários, intermediários, agentes públicos e políticos), não se pode
afirmar que tenha sido referido réu quem comandava o grupo criminoso, razão pela qual deixo de
aplicar a agravante do art. 2º, §3º, da Lei n.º 12.850/2013.
Tampouco incidem as causas de aumento previstas no art. 2º, § 4º, incisos III e V da
Lei 12.850/13. Primeiro porque não há prova segura de que o produto ou proveito da infração penal
destinava-se, no todo ou em parte, ao exterior. Depois porque tampouco as circunstâncias do fato
evidenciam a transnacionalidade da organização.
Na terceira fase, por conseguinte, apenas aumento a pena em 1/6 (um sexto), tendo em
vista o disposto no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, uma vez que houve o concurso de
funcionário público e a organização criminosa valeu-se dessa condição para a prática das infrações
penais. Em vista disso, a pena resulta fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão.
Em atenção à regra da proporcionalidade, a multa é fixada em 60 (sessenta) diasmulta. O valor do dia-multa é o mesmo da organização criminosa.
4.3.4. Somando-se as penas impostas aos cinco delitos de corrupção ativa, oito atos de
lavagem de dinheiro e o da organização criminosa, as sanções totalizam 41 (quarenta e um) anos,
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 720
(setecentos e vinte) dias-multa, à razão unitária de 03 (três) salários mínimos vigentes à época
do último fato delitivo (11/2013 para a corrupção, 12/2012 para a lavagem e 11/2013 para a
organização criminosa).
4.4 Réu João Vaccari
O réu João Vaccari Neto foi condenado apenas pelo crime de corrupção passiva, a
título de participação, pelo direcionamento ao grupo político de José Dirceu de Oliveira e Silva de
parte da vantagem indevida destinada à Diretoria de Serviços e Engenharia da Petrobrás e que foi
acertada com o Diretor Renato Duque em decorrência de seu cargo como Diretor na Petrobrás (art.
317 do CP), o que está sendo mantido, e a dosimetria das penas foi assim estabelecida:
905. João Vaccari Neto
Para os crimes de corrupção passiva: João Vaccari Neto não tem antecedentes registrados no
processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima são
elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A prática do crime de
corrupção envolveu o pagamento de R$ 46.412.340,00, um valor expressivo. Um único crime de
corrupção envolveu pagamento de cerca de vinte e oito milhões em propinas. Mesmo considerando
que João Vaccari Neto não recebeu esses valores, os acertos se faziam com sua participação.
Consequências também devem ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi repassado à
Petrobrás, através da cobrança de preço superior à estimativa, aliás propiciado pela corrupção, com
o que a estatal ainda arcou com o prejuízo no valor equivalente. A corrupção com pagamento de
propina de milhões de reais e tendo por consequência prejuízo equivalente aos cofres públicos merece
reprovação especial. Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovação, fixo, para o
crime de corrupção passiva, pena de quatro anos e seis meses de reclusão.
Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Tendo o acerto da vantagem indevida comprado a lealdade de Renato de Souza Duque e de Pedro
Barusco que deixaram de tomar qualquer providência contra o cartel e as fraudes à licitação, aplico a
causa de aumento do parágrafo único do art. 317, §1º, do CP, elevando-a para seis anos de reclusão.
Deixo de aplicar a causa de aumento do art. 327, §2º, com base no art. 68, parágrafo único, do CP.
Fixo multa proporcional para a corrupção em cem dias multa.
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Entre os cinco crimes de corrupção, reconheço continuidade delitiva, unificando as penas com a
majoração de 1/2, chegando elas a nove anos de reclusão e cento e cinquenta dias multa.
Considerando a falta de melhores informações sobre a renda e patrimônio de João Vaccari Neto, levo
em consideração apenas o declarado por ele no temo de audiência (renda mensal de R$ 2.800,00),
motivo pelo qual fixo o dia multa em um salário mínimo vigente ao tempo do último fato delitivo
(11/2013).
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 reparação do dano nos termos do art. 33, §4º, do CP.
Oportunamente, pelo Juízo de Execução, deve ser avaliada a possibilidade de unificação de penas
com a condenação de João Vaccari Neto na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, a fim de evitar
apenamento excessivo.

4.4.1. A pena prevista no artigo 317 do Código Penal varia entre 02 e 12 anos, além de
multa.
O magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
considerando como negativas as vetoriais circunstâncias e consequências.
De fato, como já aqui referido, evidencia-se que o valor pago como propina é aquele
considerado pelo magistrado de primeiro, uma vez que calcado em robusta prova documental e
testemunhal, não se tratando de mera estimativa do julgador.
Ademais, os elementos probatórios demonstram, acima qualquer dúvida razoável, que
os valores acabaram sendo repassados à Petrobrás, que arcou com o prejuízo. São, portanto, coisas
distintas, que podem ser consideradas em ambas as vetoriais, conforme bem observado no parecer
da Procuradoria da República (Evento 67):
Como exposto na denúncia, o ajuste entre as empreiteiras cartelizadas levou à falsa concorrência nas
licitações elaboradas pela PETROBRÁS, culminando na formulação de propostas em condições
restritas de competitividade, ao que seguia a assinatura de diversos aditivos em valores expressivos.
Dos valores dos contratos eram extraídos os valores pagos como vantagens indevidas, cuja obrigação
era, de antemão, conhecida

Além disso, valendo-me da fundamentação já empreendida, entendo que a
culpabilidade (juízo de censura) - que também tem como sustentação a posição profissional do réu e
o desejo de manter o funcionamento dos ajustes - é extremamente elevada no caso concreto, pois o
agente, que chegou a exercer o cargo de Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, atuou com dolo
intenso, o iter criminis é bastante complexo, presente a capacidade de resistir ao ilícito, tendo
desempenhado papel relevante na engrenagem criminosa.
Tenho que o principal vetor a nortear a pena é a culpabilidade e a intensidade do dolo é
um dos principais elementos para sua apuração. Ou, nas palavras de Aníbal Bruno, é natural que a
grandeza da culpabilidade venha a ser um dos dados mais influentes da mensuração da pena
(Direito Penal, t. III, Forense, 1984, p 156), e isto não se modificou com a adoção da teoria finalista
da ação.
E, neste caso, a culpabilidade deve ser considerada bastante elevada, na medida em
que se trata de pessoa que exerceu papel relevante dentro do Partido que elegeu os governantes de
nosso país por vários anos, sendo pessoa na qual tinha (ou deveria ter) sido depositada elevada
expectativa para não promover ataques contra o patrimônio público. Contudo, usou o cargo que
ocupava para participar ativamente da corrupção e beneficiar indevidamente o Partido a que servia.
Além disso, trata-se de pessoa com curso superior (formado em relações
internacionais) e ganhos à época razoáveis, compreendendo perfeitamente o caráter ilícito de sua
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conduta, tendo ainda ampla possibilidade de comportar-se em conformidade com o direito. Não é
demasiado referir - embora pareça que a moderna doutrina tenha esquecido do ponto - que o dolo do
autor foi intenso, uma vez que seu agir consistiu em diversas etapas, desde a associação criminosa
(embora tenha respondido por tal delito em outra ação penal) até a participação na corrupção de
servidor público de alto escalão da Petrobrás.
Por outro lado, o fato de se valer de sua posição profissional para o cometimento dos
ilícitos e o desejo de manter o esquema de ajustes funcionando, ao invés de fundamentarem
isoladamente a vetorial motivos do delito, como postulado pelo parquet, compreendem a análise
conjunta da intensa culpabilidade do agente.
Por fim, entendo que tampouco é possível considerar como negativa a vetorial conduta
social, uma vez que não há prova de que o réu não estivesse bem inserido na comunidade em que
vive, no contexto familiar e de trabalho.
Em suma, valendo-me da fundamentação já empreendida, a culpabilidade (juízo de
censura) - que também tem como sustentação a posição do réu e o desejo de manter o
funcionamento dos ajustes e repasse de valores a partido político - é extremamente elevada no caso
concreto, pois atuou com dolo intenso, o iter criminis é bastante complexo, presente a capacidade de
resistir ao ilícito, tendo o agente desempenhado papel relevante na engrenagem criminosa.
Assim, dou provimento ao recuso do Ministério Público e fixo a pena-base para o
delito de corrupção em 06 anos de reclusão, em face da negativação das vetoriais culpabilidade,
circunstâncias e consequências.
Na segunda fase, não devem ser consideradas quaisquer agravantes. Mantém-se,
assim, a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão.
Na última etapa, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço) em razão da incidência
da majorante prevista no § 1º do art. 317 do CP, pois o acerto das vantagens indevidas comprou a
lealdade de Renato de Souza Duque e de Pedro Barusco, que deixaram de tomar qualquer
providência contra o cartel e às fraudes à licitação, resultando em uma pena de 08 (oito) anos de
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa.
Como antes fundamentado, incide na hipótese o concurso material em relação ao
conjunto de fatos atinente à corrupção. Assim, somadas, as penas totalizam 40 (quarenta) anos de
reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.
Fixo o valor do dia-multa em metade (1/2) do salário mínimo vigente ao tempo do
último fato (11/2013), tendo em conta a renda declarada pelo acusado (R$ 2.800,00) e a falta de
maiores informações a respeito.
No mais, mantém-se o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em
vista o disposto no art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.
4.5. Réu Renato Duque
O réu Renato de Souza Duque foi condenado apenas pelo crime de corrupção passiva,
por cinco vezes, pelo recebimento de vantagem indevida em razão de seu cargo como Diretor na
Petrobrás e o pagamento, por sua solicitação, de vantagem indevida ao grupo político dirigido por
José Dirceu de Oliveira e Silva (art. 317 do CP), o que está sendo mantido, e a dosimetria das penas
foi assim estabelecida:
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Para os crimes de corrupção passiva: Renato de Souza Duque não tem antecedentes registrados no
processo. As provas colacionadas neste mesmo feito indicam que passou a dedicar-se à prática
sistemática de crimes no exercício do cargo de Diretor da Petrobás, visando seu próprio
enriquecimento ilícito e de terceiros, o que deve ser valorado negativamente a título de personalidade
ou culpabilidade. Conduta social, motivos, comportamento da vítima são elementos neutros.
Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A prática do crime de corrupção envolveu o
pagamento de R$ 46.412.340,00, um valor expressivo. Um único crime de corrupção envolveu
pagamento de cerca de vinte e oito milhões em propinas. Mesmo considerando que Renato de Souza
Duque recebia uma parcela desses valores, os acertos se faziam com sua participação. Consequências
também devem ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi repassado à Petrobrás,
através da cobrança de preço superior à estimativa, aliás propiciado pela corrupção, com o que a
estatal ainda arcou com o prejuízo no valor equivalente. A corrupção com pagamento de propina
de dezenas de milhões de reais e tendo por consequência prejuízo equivalente aos cofres públicos
merece reprovação especial. Considerando três vetoriais negativas, de especial reprovação, fixo, para
o crime de corrupção passiva, pena de cinco anos de reclusão.
Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade de Renato de Souza Duque que deixou
de tomar qualquer providência contra o cartel e as fraudes à licitação, aplico a causa de aumento do
parágrafo único do art. 317, §1º, do CP, elevando-a para seis anos e oito meses de reclusão.
Deixo de aplicar a causa de aumento do art. 327, §2º, com base no art. 68, parágrafo único, do CP.
Fixo multa proporcional para a corrupção em cento e quarenta dias multa.
Entre os cinco crimes de corrupção, reconheço continuidade delitiva, unificando as penas com a
majoração de 1/2, chegando elas a dez anos de reclusão e duzentos e dez dias multa.
Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de Renato de Souza
Duque, com contas no exterior com saldo de vinte milhões de euros, além de ex-Diretor da Petrobrás,
fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (11/2013).
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 reparação do dano nos termos do art. 33, §4º, do CP.
Oportunamente, pelo Juízo de Execução, deve ser avaliada a possibilidade de unificação de penas
com a condenação de Renato de Souza Duque na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, a fim de
evitar apenamento excessivo.

4.5.1. A pena prevista no artigo 317 do Código Penal varia entre 02 e 12 anos, além de
multa.
O magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, considerando como
negativas as vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências.
De fato, como já referido aqui, evidencia-se que o valor pago como propina é aquele
considerado pelo magistrado de primeiro, uma vez que calcado em robusta prova documental e
testemunhal, não se tratando de mera estimativa do julgador.
Ademais, os elementos probatórios demonstram, acima qualquer dúvida razoável, que
os valores acabaram sendo repassados à Petrobrás, que arcou com o prejuízo. São, portanto, coisas
distintas, que podem ser consideradas em ambas as vetoriais, conforme bem observado no parecer
da Procuradoria da República (Evento 67):
Como exposto na denúncia, o ajuste entre as empreiteiras cartelizadas levou à falsa concorrência nas
licitações elaboradas pela PETROBRÁS, culminando na formulação de propostas em condições
restritas de competitividade, ao que seguia a assinatura de diversos aditivos em valores expressivos.
Dos valores dos contratos eram extraídos os valores pagos como vantagens indevidas, cuja obrigação
era, de antemão, conhecida

Além disso, valendo-me da fundamentação já empreendida, entendo que a
culpabilidade (juízo de censura) - que também tem como sustentação a posição profissional do réu e
o desejo de manter o funcionamento dos ajustes - é extremamente elevada no caso concreto, pois o
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agente, que chegou a exercer o cargo Diretor da Petrobrás, atuou com dolo intenso, o iter criminis é
bastante complexo, presente a capacidade de resistir ao ilícito, tendo o agente desempenhado papel
relevante na engrenagem criminosa.
Tenho que o principal vetor a nortear a pena é a culpabilidade e a intensidade do dolo é
um dos principais elementos para sua apuração. Ou, nas palavras de Aníbal Bruno, é natural que a
grandeza da culpabilidade venha a ser um dos dados mais influentes da mensuração da pena
(Direito Penal, t. III, Forense, 1984, p 156), e isto não se modificou com a adoção da teoria finalista
da ação.
E, neste caso, a culpabilidade deve ser considerada bastante elevada, na medida em
que se trata de pessoa que exerceu papel relevante dentro da Petrobrás, sendo pessoa na qual tinha
(ou deveria ter) sido depositada elevada expectativa para não promover ataques contra o patrimônio
público. Contudo, usou o cargo que ocupava para participar ativamente da corrupção e beneficiar
indevidamente políticos e partidos políticos e também a si próprio.
Além disso, trata-se de pessoa com curso superior e ganhos à época significativos,
compreendendo perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta, tendo ainda ampla possibilidade de
comportar-se em conformidade com o direito. Não é demasiado referir - embora pareça que a
moderna doutrina tenha esquecido do ponto - que o dolo do autor foi intenso, uma vez que seu agir
consistiu em diversas etapas, desde a associação criminosa (embora tenha respondido por tal delito
em outra ação penal) até a participação na corrupção de servidor público de alto escalão da
Petrobrás.
Por outro lado, o fato de valer-se de sua posição profissional para o cometimento dos
ilícitos e o desejo de manter o esquema de ajustes funcionando, ao invés de fundamentarem
isoladamente a vetorial motivos do delito, como postulado pelo parquet, compreendem a análise
conjunta da intensa culpabilidade do agente.
Por fim, entendo que tampouco é possível considerar como negativa a vetorial conduta
social, uma vez que não há prova de que o réu não estivesse bem inserido na comunidade em que
vive, no contexto familiar e de trabalho.
Em suma, valendo-me da fundamentação já empreendida, a culpabilidade (juízo de
censura) - que também tem como sustentação a posição do réu na Petrobrás e o desejo de manter o
funcionamento dos ajustes e repasses de valores a políticos, partidos políticos e para si próprio - é
extremamente elevada no caso concreto, pois atuou com dolo intenso, o iter criminis é bastante
complexo, presente a capacidade de resistir ao ilícito, tendo o agente desempenhado papel relevante
na engrenagem criminosa.
Destarte, como não há recurso específico do Ministério Público para que seja
redimensionado o percentual de aumento conferido a cada vetorial, a pena-base deve ser mantida em
05 (cinco) anos de reclusão, ante a negativação das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e
consequências.
Na segunda fase, não devem ser consideradas quaisquer agravantes ou atenuantes.
Mantém-se, assim, a pena provisória em 05 cinco) anos de reclusão.
Na última etapa, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço) em razão da incidência
da majorante prevista no § 1º do art. 317 do CP, pois em razão do acerto das vantagens indevidas
Renato de Souza Duque deixou de tomar qualquer providência contra o cartel e às fraudes à
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licitação, resultando em uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 140 (cento e
quarenta) dias-multa.
Como antes fundamentado, incide na hipótese o concurso material em relação ao
conjunto de fatos atinente à corrupção. Assim, somadas, as penas totalizam 33 (trinta e três) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Fixo o valor do dia-multa em 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo do último
fato (11/2013), tendo em conta capacidade econômica do réu Renato de Souza Duque, que mantinha
contas no exterior com saldo de vinte milhões de euros, além de ex-Diretor da Petrobrás.
No mais, mantém-se o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em
vista o disposto no art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.
4. 6. Réu Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura
O réu Fernando Moura foi condenado pelos delitos de associação criminosa, lavagem
de dinheiro (duas vezes) e corrupção passiva (5 vezes), o que está sendo mantido, e a dosimetria das
penas foi assim estabelecida:
Para os crimes de corrupção passiva: Fernando Antônio Hourneaux de Moura não tem antecedentes
criminais registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente.
A prática do crime corrupção envolveu o recebimento de cerca de cinco milhões de reais em propinas,
considerando apenas a parte por ele recebida. Consequências também devem ser valoradas
negativamente, pois o custo da propina foi repassado à Petrobrás, através da cobrança de preço
superior à estimativa, aliás propiciado pela corrupção, com o que a estatal ainda arcou com o
prejuízo no valor equivalente. A corrupção com pagamento de propina de cinco de milhões de reais e
tendo por consequência prejuízo equivalente aos cofres públicos merece reprovação especial.
Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovação, fixo, para o crime de corrupção ativa,
pena de quatro anos e seis meses de reclusão.
Reconheço a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, 'd', do CP, uma vez que, apesar das
idas e vindas do condenado em seus depoimentos, ele reconheceu a sua responsabilidade criminal com
clareza no último depoimento, motivo pelo qual reduzo a pena para quatro anos de reclusão.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade de Renato de Souza Duque e Pedro
José Barusco Filho que deixou de tomar qualquer providência contra o cartel e as fraudes à licitação,
aplico a causa de aumento do parágrafo único do art. 333 do CP, elevando-a para cinco anos e quatro
meses de reclusão.
Fixo multa proporcional para a corrupção em cem dias multa.
Entre os cinco crimes de corrupção, reconheço continuidade delitiva, unificando as penas com a
majoração de 1/2, chegando elas a oito anos de reclusão e cento e cinquenta dias multa.
Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de Fernando Antônio
Hourneaux de Moura, ilustrada pelo montante recebido de propinas, fixo o dia multa em cinco
salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (11/2013).
Para os crimes de lavagem: Fernando Antônio Hourneaux de Moura não tem antecedentes criminais
registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da
vítima são elementos neutros. Circunstâncias são normais, pois os atos de lavagem imputados ao
condenado, ocultação e dissimulação por meio de doações declaradas, não se revestem de especial
complexidade. Consequências devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia
substancial de cerca de cinco milhões de reais. A lavagem de significativa quantidade de dinheiro
merece reprovação a título de consequências. Considerando uma vetorial negativa, de especial
reprovação, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro anos de reclusão.
A operação de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitações
(art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990, e art. 90 da Lei nº 8.666/1993), tinha por finalidade propiciar o
pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prática de crime de corrupção, devendo ser
reconhecida a agravante do art. 61, II, 'b', do CP. Observo que, nas circunstâncias do caso, ela não é
inerente ao crime de lavagem, já que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu para
executar crime de corrupção.
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Reconheço a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, 'd', do CP, uma vez que, apesar das
idas e vindas do condenado em seus depoimentos, ele reconheceu a sua responsabilidade criminal com
clareza no último depoimento, motivo pelo qual reduzo a pena para quatro anos de reclusão.
Reputo compensada a agravante com a atenuante, sem alteração da pena nessa fase.
Fixo multa proporcional para a lavagem em sessenta dias multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva. Considerando a quantidade de
crimes, pelo menos dois, elevo a pena do crime mais grave em 1/6, chegando ela a quatro anos e oito
meses de reclusão e setenta dias multa.
Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de Fernando Antônio
Hourneaux de Moura, ilustrada pelo montante recebido de propinas, fixo o dia multa em cinco
salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (12/2012).
Para o crime de pertinência à organização criminosa: Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de
Moura não tem antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social,
motivos, comportamento da vítima são elementos neutros. Considerando que não se trata de grupo
criminoso organizado de tipo mafioso, ou seja, com estrutura rígida e hierarquizada, o que significa
menor complexidade, circunstâncias e consequências não devem ser valoradas negativamente. As
demais vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos e comportamento das vítimas são neutras.
Motivos de lucro são inerentes às organização criminosas, não cabendo reprovação especial. Fixo
pena no mínimo de três anos de reclusão.
Reconheço a atenuante da confissão, art. 65, III, 'd', do CP, sem reflexo, porém, na pena já que fixada
no mínimo legal.
É aplicável a causa de aumento do §4º, II, do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013. Renato de Souza Duque
e Pedro José Barusco Filho, cooptados pelo grupo eram funcionário público no sentido do art. 327 do
CP. Elevo as penas em 1/6 pela causa de aumento, fixando elas em três anos e seis meses de reclusão.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinência à organização criminosa de trinta e cinco dias
multa.
Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de Fernando Antônio
Hourneaux de Moura, ilustrada pelo montante recebido de propinas, fixo o dia multa em cinco
salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (11/2013).
Entre os crimes de corrupção, lavagem e pertinência à organização criminosa, há concurso material,
motivo pelo qual as penas somadas chegam a dezesseis anos e dois meses de reclusão, para Fernando
Antônio Guimarães Hourneaux de Moura. Quanto às multas deverão ser convertidas em valor e
somadas.
Fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena considerando as regras do art. 33
do Código Penal. A progressão de regime para a pena de corrupção fica, em princípio, condicionada
à reparação do dano nos termos do art. 33, §4º, do CP.
Como já fundamentado nos itens 773-807, não cabe a concessão, sendo esta também a posição do
MPF, de benefícios ao condenado por conta do acordo de colaboração violado.
Ao ali argumentado, agrego que apesar dos aparentes esforços do condenado, sequer até o momento
foi depositado em Juízo o valor acordado para indenização cível. De todo modo, isso, por si só, não
seria suficiente para relevar a violação do acordo ou conceder os benefícios nele previstos.

4.6.1. A pena prevista no artigo 317 do Código Penal varia entre 02 e 12 anos, além de
multa.
O magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
considerando como negativas as vetoriais circunstâncias e consequências.
De fato, evidencia-se que o valor pago como propina é aquele considerado pelo
magistrado de primeiro grau, uma vez que calcado em robusta prova documental e testemunhal, não
se tratando de mera estimativa do julgador.
Ademais, os elementos probatórios demonstram, acima qualquer dúvida razoável, que
os valores acabaram sendo repassados à Petrobrás, que arcou com o prejuízo. São, portanto, coisas
distintas, que podem ser consideradas em ambas as vetoriais, conforme bem observado no parecer
da Procuradoria da República (Evento 67):
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Como exposto na denúncia, o ajuste entre as empreiteiras cartelizadas levou à falsa concorrência nas
licitações elaboradas pela PETROBRÁS, culminando na formulação de propostas em condições
restritas de competitividade, ao que seguia a assinatura de diversos aditivos em valores expressivos.
Dos valores dos contratos eram extraídos os valores pagos como vantagens indevidas, cuja obrigação
era, de antemão, conhecida

Além disso, valendo-me da fundamentação já empreendida, a culpabilidade (juízo de
censura) - que também tem como sustentação a posição profissional do réu e o desejo de manter o
funcionamento dos ajustes - é extremamente elevada no caso concreto, pois o agente, que chegou
viver no exterior por meio de valores consideráveis de propinas, atuou com dolo intenso, o iter
criminis é bastante complexo, presente a capacidade de resistir ao ilícito, tendo o agente
desempenhado papel relevante na engrenagem criminosa.
Tenho que o principal vetor a nortear a pena é a culpabilidade e a intensidade do dolo é
um dos principais elementos para sua apuração. Ou, nas palavras de Aníbal Bruno, é natural que a
grandeza da culpabilidade venha a ser um dos dados mais influentes da mensuração da pena
(Direito Penal, t. III, Forense, 1984, p 156), e isto não se modificou com a adoção da teoria finalista
da ação.
E, neste caso, a culpabilidade deve ser considerada bastante elevada, na medida em
que se tratava de empresário ligado a políticos do ato escalão do governo, sendo pessoa na qual
tinha (ou deveria ter) sido depositada elevada expectativa para não promover ataques contra o
patrimônio público. Contudo, usou da influência para participar da corrupção e beneficiar-se
indevidamente por meio, inclusive, de familiares.
Além disso, tratava-se de pessoa com alta escolaridade e ganhos bastante razoáveis,
compreendendo perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta, tendo ainda ampla possibilidade de
comportar-se em conformidade com o direito. Não é demasiado referir - embora pareça que a
moderna doutrina tenha esquecido do ponto - que o dolo do autor foi intenso, uma vez que seu agir
consistiu em diversas etapas, desde a associação criminosa até a corrupção de servidor público de
alto escalão da Petrobrás.
Por outro lado, o fato de se valer de sua posição profissional para o cometimento dos
ilícitos e o desejo de manter o esquema de ajustes funcionando, ao invés de fundamentarem
isoladamente a vetorial motivos do delito, como postulado pelo parquet, compreendem a análise
conjunta da intensa culpabilidade do agente.
Por fim, entendo que tampouco é possível considerar como negativa a vetorial conduta
social, uma vez que não há prova de que o réu não estivesse bem inserido na comunidade em que
vive, no contexto familiar e de trabalho.
Em suma, valendo-me da fundamentação já empreendida, a culpabilidade (juízo de
censura) - que também tem como sustentação a posição do réu e o desejo de manter o
funcionamento dos ajustes e repasses de valores - é extremamente elevada no caso concreto, pois o
agente, empresário influente, atuou com dolo intenso, o iter criminis é bastante complexo, presente a
capacidade de resistir ao ilícito, tendo desempenhado papel relevante na engrenagem criminosa.
Assim, fixo a pena-base para o delito de corrupção em 06 anos de reclusão, em face da
negativação das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências.
Na segunda fase, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a incidência da
atenuante da confissão. A pena resulta fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.
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Não devem ser consideradas quaisquer outras atenuantes ou agravantes.
Na última etapa, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço) em razão da incidência
da majorante prevista no § 1º do art. 317 do CP, resultando em uma pena de 06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.
Como antes fundamentado, incide na hipótese o concurso material em relação ao
conjunto de fatos atinente à corrupção. Assim, somadas, as penas totalizam 33 (trinta e três) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.
Fixo o valor do dia-multa em 05 (cinco) salários mínimos vigentes ao tempo do último
fato delitivo (11/2013), considerando a capacidade econômica do réu Fernando Moura, que, como
bem referiu o juiz de primeiro grau, é ilustrada pelo montante recebido de propinas (mais de cinco
milhões de reais).
4.6.2. Dos delitos de lavagem de dinheiro
Para os crimes de lavagem de dinheiro as penas variam entre 03 e 10 anos de reclusão
e multa.
Na mesma linha da análise anterior, verifico que das vetoriais do art. 59 do CP são
desfavoráveis ao acusado a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências.
De fato, as circunstâncias em que praticados os delitos desbordam do o que
usualmente se vê em delitos desta espécie. Não se trata, por exemplo, de simples aquisição de bem
em nome de terceiro, mas de complexa cadeia de atos com a utilização, inclusive, de familiares para
a consecução dos objetivos ilícitos. As consequências também são desfavoráveis, já que foram
'lavadas' quantias significativas de dinheiro.
Por outro lado, como já fundamentado, deve ser considerada como negativa a
culpabilidade do agente. Assim, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão.
Incide a agravante do artigo 61, II, 'b', do Código Penal. Ainda que o pagamento seja
pós-fato impunível no delito de corrupção, a lavagem de dinheiro objetivou assegurar o
cometimento de tal delito, com a finalidade de dar 'ares de legalidade' aos repasses de dinheiro,
conduta que era de conhecimento de todos os agentes envolvidos.
Contudo, resulta referida agravante compensada com a circunstância atenuante da
confissão.
Assim, mantém-se a pena provisória em 05 anos de reclusão.
Na última etapa, conforme consignado: (a) não incide a causa de aumento prevista no
§4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/98; e (b) é cabível o aumento pela continuidade delitiva no patamar
de 1/6, uma vez que são dois o número de lavagens a que foi condenado o réu.
A pena definitiva soma, por conseguinte, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
A pena de multa é fixada em 140 (cento e quarenta) dias-multa. O valor do dia-multa é o mesmo da
corrupção.
4.6.3. Da associação criminosa
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A pena do delito de associação criminosa varia entre 01 e 03 anos.
Entendo que para o delito associativo apenas as vetoriais culpabilidade e
consequências são desfavoráveis. A culpabilidade pelas razões anteriormente analisadas. As
consequências porque devido a atuação do grupo criminoso a Petrobrás sofreu prejuízo de mais de
quarenta e seis milhões de reais, dos quais cinco milhões foram direcionados ao apelante.
Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase incide a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena para 01
ano e (três) meses de reclusão.
Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela
qual torna a pena acima fixa definitiva.
Em vista da pena fixada para o crime de associação criminosa, resulta extinta
a pretensão punitiva pela ocorrência da prescrição. Com efeito, o último ato considerado foi o de
data de 02/08/11. A denúncia foi recebida em 15.09.15. Assim, verifica-se que transcorreu lapso
temporal superior a quatro anos (art. 109, V, do CP).
4.6.4. Somando-se as penas impostas aos cinco delitos de corrupção ativa e dois atos
de lavagem de dinheiro as sanções totalizam 39 (trinta e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, à razão unitária de
05 (cinco) salários mínimos vigentes à época do último fato delitivo (11/2013 para a corrupção
e 12/2012 para a lavagem).
4..7 Réu Luiz Eduardo de Oliveira e Silva
O réu Luiz Eduardo foi condenado pelos delitos de organização criminosa e lavagem
de dinheiro (duas vezes), o que está sendo mantido, e a dosimetria das penas foi assim estabelecida:
Para os crimes de lavagem: Luiz Eduardo de Oliveira e Silva não tem antecedentes criminais
registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da
vítima são elementos neutros. Circunstâncias são normais, pois os atos de lavagem imputados ao
condenado, ocultação e dissimulação por meio de um contrato simulado e pagamento subreptício do
preço de um imóvel. não se revestem de especial complexidade. Consequências devem ser valoradas
negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de mais de um milhão de reais. A lavagem de
significativa quantidade de dinheiro merece reprovação a título de consequências. Considerando uma
vetorial negativa, de especial reprovação, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro
anos de reclusão.
A operação de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitações
(art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990, e art. 90 da Lei nº 8.666/1993), tinha por finalidade propiciar o
pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prática de crime de corrupção, devendo ser
reconhecida a agravante do art. 61, II, 'b', do CP. Observo que, nas circunstâncias do caso, ela não é
inerente ao crime de lavagem, já que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu para
executar crime de corrupção. Elevo a pena em seis meses.
Não há outras agravantes ou atenuantes.
Fixo multa proporcional para a lavagem em sessenta dias multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva. Considerando a quantidade de
crimes, pelo menos dois, elevo a pena do crime mais grave em 1/6, chegando ela a cinco anos e três
meses de reclusão e setenta dias multa.
Considerando a falta de melhores informações sobre a situação econômica de Luiz Eduardo de
Oliveira e Silva, mas considerando a movimentação financeira da JD Assessoria, da qual é sócio, fixo
o dia multa em dois salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (11/2013).
Para o crime de pertinência à organização criminosa: Luiz Eduardo de Oliveira e Silva não tem
antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
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comportamento da vítima são elementos neutros. Considerando que não se trata de grupo criminoso
organizado de tipo mafioso, ou seja, com estrutura rígida e hierarquizada, o que significa menor
complexidade, circunstâncias e consequências não devem ser valoradas negativamente. As demais
vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos e comportamento das vítimas são neutras. Motivos de
lucro são inerentes às organização criminosas, não cabendo reprovação especial. Fixo pena no
mínimo de três anos de reclusão.
Não há atenuantes ou agravantes.
É aplicável a causa de aumento do §4º, II, do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013. Renato de Souza Duque e
Pedro José Barusco Filho, cooptados pelo grupo eram funcionário público no sentido do art. 327 do
CP. Elevo as penas em 1/6 pela causa de aumento, fixando elas em três anos e seis meses de reclusão.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinência à organização criminosa de trinta e cinco dias
multa.
Considerando a falta de melhores informações sobre a situação econômica de Luiz Eduardo de
Oliveira e Silva, mas considerando a movimentação financeira da JD Assessoria, da qual é sócio, fixo
o dia multa em dois salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (11/2013).
Entre os crimes de lavagem e de pertinência à organização criminosa, há concurso material, motivo
pelo qual as penas somadas chegam a oito anos e nove meses de reclusão, que reputo definitivas para
Luiz Eduardo de Oliveira e Silva. Quanto à multa, devem ser convertidas em valor e somadas.
Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de
cumprimento da pena.

4.7.1. Dos delitos de lavagem de dinheiro
Para os crimes de lavagem de dinheiro a pena varia entre 03 e 10 anos de reclusão, e
multa.
Verifico que das vetoriais do art. 59 do CP são desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade e as consequências.
De fato, as consequências são desfavoráveis, já que foram 'lavadas' quantias
significativas de dinheiro, conforme referido pelo juiz de primeiro grau.
Em relação à vetorial circunstâncias, verifico que assiste razão ao juiz de primeiro
grau em considerá-la normal, pois a ocultação e dissimulação por meio de um contrato simulado e
pagamento subreptício do preço de um imóvel não se revestem de especial complexidade.
Além disso, valendo-me da fundamentação já empreendida, a culpabilidade (juízo de
censura) - que também tem como sustentação a posição profissional do réu e o desejo de manter o
funcionamento dos ajustes - é extremamente elevada no caso concreto, pois o agente, empresário e
irmão de um político que ocupou cargos elevados, atuou com dolo intenso, o iter criminis é bastante
complexo, presente a capacidade de resistir ao ilícito, tendo o agente desempenhado papel relevante
na engrenagem criminosa.
Tenho que o principal vetor a nortear a pena é a culpabilidade e a intensidade do dolo é
um dos principais elementos para sua apuração. Ou, nas palavras de Aníbal Bruno, é natural que a
grandeza da culpabilidade venha a ser um dos dados mais influentes da mensuração da pena
(Direito Penal, t. III, Forense, 1984, p 156), e isto não se modificou com a adoção da teoria finalista
da ação.
E, neste caso, a culpabilidade deve ser considerada bastante elevada, na medida em
que se tratava de empresário irmão de político influente, sendo pessoa na qual tinha (ou deveria ter)
sido depositada elevada expectativa para não promover ataques contra o patrimônio público.
Contudo, usou da influência para participar da corrupção e beneficiar indevidamente ao irmão e a si
próprio.
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Além disso, tratava-se de pessoa com nível elevado e ganhos bastante razoáveis,
compreendendo perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta, tendo ainda ampla possibilidade de
comportar-se em conformidade com o direito. Não é demasiado referir - embora pareça que a
moderna doutrina tenha esquecido do ponto - que o dolo do autor foi intenso, uma vez que seu agir
consistiu em diversas etapas, desde a associação criminosa até ao auxílio em lavagem de valores
significativos.
Em suma, valendo-me da fundamentação já empreendida, a culpabilidade (juízo de
censura) - que também tem como sustentação a posição do réu e o desejo de manter o
funcionamento dos ajustes e repasses de valores - é extremamente elevada no caso concreto, pois o
agente, empresário influente, atuou com dolo intenso, o iter criminis é bastante complexo, presente a
capacidade de resistir ao ilícito, tendo desempenhado papel relevante na engrenagem criminosa.
Por outro lado, o fato de se valer de sua posição profissional para o cometimento dos
ilícitos e o desejo de manter o esquema de ajustes funcionando, ao invés de fundamentarem
isoladamente a vetorial motivos do delito, como postulado pelo parquet, compreendem a análise
conjunta da intensa culpabilidade do agente.
Por fim, entendo que tampouco é possível considerar como negativa a vetorial conduta
social, uma vez que não há prova de que o réu não estivesse bem inserido na comunidade em que
vive, no contexto familiar e de trabalho.
Em vista disso, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Incide a agravante do artigo 61, II, 'b', do Código Penal. Ainda que o pagamento seja
pós-fato impunível no delito de corrupção, a lavagem de dinheiro objetivou assegurar o
cometimento de tal delito, com a finalidade de dar 'ares de legalidade' aos repasses de dinheiro,
conduta que era de conhecimento de todos os agentes envolvidos.
Assim, a pena provisória é fixada em 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.
Na última etapa, conforme consignado: (a) não incide a causa de aumento prevista no
§4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/98; e (b) é cabível o aumento pela continuidade delitiva no patamar
de 1/6, uma vez que são dois o número de lavagens a que foi condenado o réu.
A pena definitiva soma, por conseguinte, 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e
três) dias de reclusão. A pena de multa é fixada em 130 (cento e trinta) dias-multa. O valor do diamulta é fixado em 02 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do último fato (11/2013), pois,
apesar de ter declarado ser aposentado e receber atualmente R$ 2.500,00 reais por mês (Evento
657), é sócio da empresa JD Assessoria, que revelou ter movimentação financeira significativa.
4.7.2. Da organização criminosa
A pena do delito de organização criminosa varia entre 03 e 08 anos, além de multa (art.
2º da Lei n.º 12.850/2013).
Entendo que para o delito associativo apenas as vetoriais culpabilidade e
consequências são desfavoráveis. A culpabilidade pelas razões anteriormente analisadas. As
consequências porque devido a atuação do grupo criminoso a Petrobrás sofreu prejuízo de mais de
quarenta e seis milhões de reais, dos quais quinze milhões foram direcionados ao núcleo de José
Dirceu.
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Assim, aumento a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão.
Na segunda fase não incide qualquer circunstância.
Na terceira fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista o disposto no art.
2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, uma vez que houve o concurso de funcionário público e a
organização criminosa valeu-se dessa condição para a prática das infrações penais. Em vista disso, a
pena resulta fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
A multa é fixada, proporcionalmente, em 80 (oitenta) dias-multa. O valor do dia-multa
é o mesmo da lavagem.
4.7.3. Somando-se as penas impostas aos dois atos de lavagem de dinheiro e o da
organização criminosa, as sanções totalizam 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias
de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, à razão
unitária de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do último fato delitivo (11/2013 tanto
para a lavagem como para a organização criminosa).
4.8. Réu Júlio César dos Santos
O réu Júlio César foi condenado pelos delitos de organização criminosa e lavagem de
dinheiro (uma vez), e a dosimetria das penas foi assim estabelecida:
Para o crime de lavagem: Júlio César dos Santos não tem antecedentes criminais registrados no
processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima são
elementos neutros. Circunstâncias são normais, pois o ato de lavagem imputados ao condenado,
ocultação e dissimulação por meio de repasse de valores para reforma de um imóvel colocado em
nome de pessoa interposta, não se revestem de especial complexidade. Consequências devem ser
valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de mais de um milhão de reais. A
lavagem de significativa quantidade de dinheiro merece reprovação a título de consequências.
Considerando uma vetorial negativa, de especial reprovação, fixo, para o crime de lavagem de
dinheiro, pena de quatro anos de reclusão.
A operação de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitações
(art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990, e art. 90 da Lei nº 8.666/1993), tinha por finalidade propiciar o
pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prática de crime de corrupção, devendo ser
reconhecida a agravante do art. 61, II, 'b', do CP. Observo que, nas circunstâncias do caso, ela não é
inerente ao crime de lavagem, já que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu para
executar crime de corrupção. Elevo a pena em seis meses.
Não há outras agravantes ou atenuantes.
Fixo multa proporcional para a lavagem em sessenta dias multa.
Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a renda econômica declarada de Júlio César
dos Santos no termo de audiência, fixo o dia multa em dois salários mínimos vigentes ao tempo do
último fato delitivo (11/2013).
Para o crime de pertinência à organização criminosa: Júlio César dos Santos não tem antecedentes
registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da
vítima são elementos neutros. Considerando que não se trata de grupo criminoso organizado de tipo
mafioso, ou seja, com estrutura rígida e hierarquizada, o que significa menor complexidade,
circunstâncias e consequências não devem ser valoradas negativamente. As demais vetoriais,
culpabilidade, conduta social, motivos e comportamento das vítimas são neutras. Motivos de lucro são
inerentes às organização criminosas, não cabendo reprovação especial. Fixo pena no mínimo de três
anos de reclusão.
Não há atenuantes ou agravantes.
É aplicável a causa de aumento do §4º, II, do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013. Renato de Souza Duque e
Pedro José Barusco Filho, cooptados pelo grupo eram funcionário público no sentido do art. 327 do
CP. Elevo as penas em 1/6 pela causa de aumento, fixando elas em três anos e seis meses de reclusão.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinência à organização criminosa de trinta e cinco dias
multa.
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Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a renda econômica declarada de Júlio César
dos Santos no termo de audiência, fixo o dia multa em dois salários mínimos vigentes ao tempo do
último fato delitivo (11/2013).
Entre os crimes de lavagem e de pertinência à organização criminosa, há concurso material, motivo
pelo qual as penas somadas chegam a oito anos de reclusão, que reputo definitivas para Júlio César
dos Santos. Quanto à multa, devem ser convertidas em valor e somadas.
Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o regime semi-aberto para o início de
cumprimento da pena.

4.8.1. Dos delitos de lavagem de dinheiro
Para os crimes de lavagem de dinheiro a pena varia entre 03 e 10 anos de reclusão, e
multa.
Verifico que das vetoriais do art. 59 do CP são desfavoráveis culpabilidade e
consequências. Isso porque houve reforma da sentença para ampliar o número de atos de lavagem
para 03 (três):
a) como partícipe no repasse de R$ 1.814.546,00 à arquiteta DANIELA FACCHINI,
no período entre 02/05/2012 e 23/12/2014, em contraprestação aos serviços de reforma por ela
prestados no imóvel designado como Chácara nº 1, da Gleba N, no lugar denominado 'Parque do
Vale da Santa Fé', Vinhedo/SP, conjuntamente com os réus José Dirceu, Milton Pascowitch e José
Adolfo Pascowitch; b) como partícipe em relação à transferência de R$ 750.000,00 da conta da
empresa Jamp Engenheiros Associados para Camila Ramos, filha do réu José Dirceu, no período
entre 25/05/2012 e 30/07/2012, sob o pretexto de adquirir o imóvel localizado na Rua Assungui, nº
971, Saúde, São Paulo/SP, matrícula 22.249 do 14º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP;
c) como partícipe no tocante ao valor de R$ 387.000,00 depositados pela empresa Jamp Engenheiros
Associados na conta-corrente do Escritório Leite & Rosseti, em 27/12/2011, com a finalidade de
efetuar o pagamento parcial do preço do imóvel da sede da JD Assessoria.
Como se vê, as consequências são desfavoráveis, já que foram 'lavadas' quantias
significativas de dinheiro com a participação do acusado (em torno de R$ 2.900,000,00).
Mesmo sendo em número de três os atos de lavagem, entendo que assiste razão ao juiz
de primeiro ao não considerar desfavorável o vetor circunstâncias, uma vez que os atos relacionados
ao apelante não se revestem de especial complexidade.
Ademais, tenho que o principal vetor a nortear a pena é a culpabilidade e a intensidade
do dolo é um dos principais elementos para sua apuração. Ou, nas palavras de Aníbal Bruno, é
natural que a grandeza da culpabilidade venha a ser um dos dados mais influentes da mensuração
da pena (Direito Penal, t. III, Forense, 1984, p 156), e isto não se modificou com a adoção da teoria
finalista da ação.
E, neste caso, a culpabilidade deve ser considerada bastante elevada, na medida em
que se trata de pessoa com curso superior e de boa condição financeira, tendo totais condições de
pautar sua conduta conforme o direito e não promover ataques contra o patrimônio público.
Contudo, empreendeu energia considerável para lavar dinheiro em favor de si próprio e do grupo de
José Dirceu.
Não é demasiado referir - embora pareça que a moderna doutrina tenha esquecido do
ponto - que o dolo do réu foi intenso, uma vez que seu agir consistiu em diversas etapas, desde a
associação criminosa até a lavagem de valores significativos por meio de interpostas pessoas.
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Por outro lado, o fato de se valer de sua posição profissional para o cometimento dos
ilícitos e o desejo de manter o esquema de ajustes funcionando, ao invés de fundamentarem
isoladamente a vetorial motivos do delito, como postulado pelo parquet, compreendem a análise
conjunta da intensa culpabilidade do agente.
Por fim, entendo que tampouco é possível considerar como negativa a vetorial conduta
social, uma vez que não há prova de que o réu não estivesse bem inserido na comunidade em que
vive, no contexto familiar e de trabalho.
Em suma, valendo-me da fundamentação já empreendida, a culpabilidade (juízo de
censura) - que também tem como sustentação a posição profissional do réu e o desejo de manter o
funcionamento dos ajustes - é extremamente elevada no caso concreto, pois o agente, pessoa com
curso superior e boa condição financeira, atuou com dolo intenso, presente a capacidade de resistir
ao ilícito, tendo o agente desempenhado papel relevante na engrenagem criminosa.
Assim, fixo a pena-base para o delito de lavagem de dinheiro em 04 (quatro) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em face da negativação das vetoriais culpabilidade e consequências.
Incide a agravante do artigo 61, II, 'b', do Código Penal. Ainda que o pagamento seja
pós-fato impunível no delito de corrupção, a lavagem de dinheiro objetivou assegurar o
cometimento de tal delito, com a finalidade de dar 'ares de legalidade' aos repasses de dinheiro,
conduta que era de conhecimento de todos os agentes envolvidos.
Assim, a pena provisória é fixada em 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.
Na última etapa, conforme consignado: (a) não incide a causa de aumento prevista no
§4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/98; e (b) é cabível o aumento pela continuidade delitiva no patamar
de 1/5, uma vez que são três o número de lavagens a que foi condenado o réu, conforme
fundamentação constante no item 3.3.6 'c' do presente voto.
A pena definitiva soma, por conseguinte, 06 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão.
A pena de multa é fixada em 150 (cento e cinquenta) dias-multa. O valor do dia-multa
é fixado em 1/2 (metade) do salário mínimo vigente ao tempo do último fato (11/2013), uma vez que
declarou renda de R$ 3.600,00 e não há maiores informações acerca de sua condição econômica
(Evento 651).
4.8.2. Da organização criminosa
A pena do delito de organização criminosa varia entre 03 e 08 anos, além de multa (art.
2º da Lei n.º 12.850/2013).
Entendo que para o delito associativo as vetoriais culpabilidade e consequências são
desfavoráveis. A culpabilidade pelas razões anteriormente analisadas. As consequências porque
devido a atuação do grupo criminoso a Petrobrás sofreu prejuízo de mais de quarenta e seis milhões
de reais, dos quais quinze milhões foram direcionados ao núcleo de José Dirceu
Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.
Na segunda fase não incide qualquer circunstância.
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Na terceira fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista o disposto no art.
2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, uma vez que houve o concurso de funcionário público e a
organização criminosa valeu-se dessa condição para a prática das infrações penais. Em vista disso, a
pena resulta fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
A multa é fixada, proporcionalmente, em 80 (oitenta) dias-multa. O valor do dia-multa
é o mesmo da lavagem.
4.8.3. Somando-se as penas impostas aos três atos de lavagem de dinheiro e o da
organização criminosa, as sanções totalizam 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 230 (duzentos e trinta) dias-multa, à razão
unitária de 1/2 (metade) salário mínimo vigente à época do último fato delitivo (11/2013 tanto
para a lavagem quanto para a organização criminosa).
4.9. Réu Roberto Marques
O réu Roberto Marque foi condenado apenas pelo delito de organização criminosa, e a
dosimetria das penas foi assim estabelecida:
Para o crime de pertinência à organização criminosa: Roberto Marques não tem antecedentes
registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da
vítima são elementos neutros. Considerando que não se trata de grupo criminoso organizado de tipo
mafioso, ou seja, com estrutura rígida e hierarquizada, o que significa menor complexidade,
circunstâncias e consequências não devem ser valoradas negativamente. As demais vetoriais,
culpabilidade, conduta social, motivos e comportamento das vítimas são neutras. Motivos de lucro são
inerentes às organização criminosas, não cabendo reprovação especial. Fixo pena no mínimo de três
anos de reclusão.
Não há atenuantes ou agravantes.
É aplicável a causa de aumento do §4º, II, do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013. Renato de Souza Duque e
Pedro José Barusco Filho, cooptados pelo grupo eram funcionário público no sentido do art. 327 do
CP. Elevo as penas em 1/6 pela causa de aumento, fixando elas em três anos e seis meses de reclusão.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinência à organização criminosa de trinta e cinco dias
multa.
Considerando a renda declarada de Roberto Marques em audiência (R$ 13.000,00), fixo o dia multa
em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (11/2013).
Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o regime aberto para o início de
cumprimento da pena.
Considerando o disposto no art. 44, incisos I e III, e § 2.º, do Código Penal, e o art. 1º, §5º, da Lei n.º
9.613/1998 substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviço à comunidade e em prestação pecuniária. A pena de prestação de serviços à
comunidade deverá ser cumprida, junto à entidade assistencial ou pública, à razão de uma hora de
tarefa por dia de condenação, ou de sete horas por semana, de modo a não prejudicar a jornada de
trabalho do condenado, e durante o período da pena substituída, ou seja, três anos e seis meses. A
pena de prestação pecuniária consistirá no pagamento do total de cinco salários mínimos a entidade
assistencial ou pública como forma de compensar a sociedade pela prática do crime. Caberá ao Juízo
da execução o detalhamento das penas, bem como a indicação das entidades assistenciais. Justifico as
escolhas, a prestação de serviço pelo seu elevado potencial de ressocialização, a prestação pecuniária
porque, de certa forma, compensa a sociedade, vítima do crime.

A pena do delito de organização criminosa varia entre 03 e 08 anos, além de multa (art.
2º da Lei n.º 12.850/2013).
Entendo que em relação ao réu Roberto Marques apenas a vetorial consequências é
desfavorável. Como dito anteriormente, em face da atuação do grupo criminoso a Petrobrás sofreu
prejuízo de mais de quarenta e seis milhões de reais, dos quais quinze milhões foram direcionados
ao núcleo de José Dirceu. Dou provimento, assim, ao apelo do Ministério Público no ponto.
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Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos e (06) seis meses de reclusão.
Na segunda fase não incide qualquer circunstância.
Na terceira fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista o disposto no art.
2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, uma vez que houve o concurso de funcionário público e a
organização criminosa valeu-se dessa condição para a prática das infrações penais. Em vista disso, a
pena resulta fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.
A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º,
inciso II, da Lei nº 12.850/2013, ao argumento de não se pode pressupor que soubesse da
participação de funcionário público no grupo. Contudo, como ficou evidenciado no momento
oportuno, não é crível que o réu Roberto não tivesse conhecimento do envolvimento de funcionários
da Petrobrás no esquema criminoso, dado que mantinha constantes contatos com Milton Pascowitch
e foi referido por vários outros colaboradores.
Tampouco há falar em participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), pois
para tanto seria mister reconhecer que o aporte realizado pelo acusado é em termos de causalidade
inexpressivo, o que não corresponde com a realidade jungida aos autos. Como visto no momento
oportuno (análise da autoria no crime de organização criminosa), sua função no esquema delituoso,
de acordo com os réus colaboradores, era o de receber vultosos valores em espécie de vantagens
indevidas, algo que não pode ser considerado como de menor importância.
A multa é fixada, proporcionalmente, em 70 (setenta) dias-multa.
Fixo o valor do dia-multa em 02 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do último
fato delitivo (11/2013), tendo em conta a renda declarada (Evento 651) por Roberto Marques (R$
13.000,00).
4.8.1. Fica, portanto, definitivamente apenado o Réu Roberto Marques em 04 (quatro)
anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, à
razão unitária de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do último fato delitivo (11/2013).
5. REPARAÇÃO DO DANO
5.1. Alega a defesa do réu Gerson Almada que descabe a aplicação de sanção
pecuniária e/ou de dano mínimo para cada acusado, tendo em vista que o valor fixado pelo juiz
sentenciante não guarda qualquer relação com a prova dos autos e, fosse o caso, deveria
corresponder àquilo que ficou devidamente apurado nos autos, ou seja, R$ 6.288,363,00.
O argumento, contudo, não merece prosperar.
Sobre a reparação mínima dos danos, fixou a sentença:
935. Com base no art. 387, IV, do CPP, fixo em R$ 46.412.340,00 o valor mínimo necessário para
indenização dos danos decorrentes dos crimes, a serem pagos à Petrobras, o que corresponde ao
montante pago em propina à Diretoria de Serviços e Engenharia e que, incluído como custo das obras
no contrato, foi suportado pela Petrobrás. É certo que parte menor desse valor também remunerou
serviços técnicos de Milton Pascowitch, mas sendo utilizados os contratos de consultoria como
veículos para propina, tornou-se inviável a discriminação dos valores. O valor deverá ser corrigido
monetariamente até o pagamento. Os condenados respondem na medida de sua participação nos
delitos, segundo detalhes constantes na fundamentação e dispositivo.
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=41… 187/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

936. É certo que os crimes também afetaram a lisura das licitações , impondo à Petrobrás um prejuízo
nos contratos com a Engevix Engenharia ainda não dimensionado, já que, por exemplo, com
concorrência real, os valores dos contratos poderiam ficar mais próximos à estimativa de preço e não
cerca de até 16% mais caros.
937. Não vislumbro, porém, a título de indenização mínima, condições, pelas limitações da ação
penal, de fixar outro valor além das propinas direcionadas aos agentes da Petrobrás, isso sem prejuízo
de que a Petrobrás ou o MPF persiga indenização adicional na esfera cível.
938. Esta condenação pela indenização mínima não se aplica aos condenados colaboradores, sujeitos
a indenizações específicas previstas nos acordos de colaboração.
939. Do valor fixado para indenização poderão ser abatido os bens confiscados ou as indenizações
dos colaboradores, caso não fiquem comprometidos também por confisco em outros processos.

Como referido pelo juiz sentenciante, a quantia de R$ 46.412.340,00 resultou
evidenciada pelo amplo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelos contratos de
consultoria e assessoria (evento 3, arquivos comp95, comp96, comp97, comp98, comp100,
comp101), que correspondem à prova documental dos repasses de vantagens indevidas da Engevix
Engenharia aos agentes da Diretoria de Engenharia e de Serviços da Petrobrás e ao grupo político
dirigido por José Dirceu de Oliveira e Silva, com intermediação de Milton Pascowitch.
Cumpre observar que os crimes relativos à lei de licitações não foram imputados nesta
ação penal em desfavor dos denunciados, não podendo este fundamento justificar o valor de
reparação mínima dos danos. Aliás, se isto fosse possível, tratando-se de fraude à licitação desde sua
origem, a nulidade ocorreria em todo o contrato e o valor mínimo de reparação corresponderia à
integralidade do contrato ilícito, na esteira dos ensinamentos de Mário Sérgio de Albuquerque
Schirmer (Dano indireto para fins do artigo 10 da Lei nº 8429/92, in Aspectos Controvertidos da Lei
de Improbidade Administrativa. Org. Claudio Smime Diniz, Mauro Sérgio Rocha e Renato de Lima
Castro. Del Rey editora: Belo Horizonte, 2016, pgs. 169/194).
Todavia, os danos não decorreram exclusivamente das fraudes nos processo
licitatórios, mas também da prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
E, neste caso, havendo pedido expresso do Ministério Público Federal para
condenação de ressarcimento do prejuízo, este deve ser arbitrado de modo a garantir, ainda que
minimamente, a reparação do patrimônio desfalcado, de acordo com os elementos probatórios
carreados aos autos.
5.2. Ao contrário do que sustenta a defesa do réu Gerson Almada, não se trata de valor
estimado. Como já referido, o conjunto probatório indica que o montante de propina nos contratos
objeto do presente feito foi de R$ 46.412.340,00, estabelecido para a reparação do dano.
Ademais, a Quarta Seção deste Tribunal já decidiu acerca da aplicabilidade da regra
contida no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, mesmo que os fatos sejam
anteriores à alteração trazida pela Lei nº 11.719/2008:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ARTIGO 387,
INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALTERAÇÕES DA LEI 11.719/2008. NATUREZA
PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO
DO DANO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXECUÇÃO FISCAL. 1. Ambas as
turmas do Superior Tribunal de Justiça sedimentaram o entendimento no sentido de que a Lei
11.719/2008 possui natureza jurídica processual no ponto atinente à fixação de um 'valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração' na sentença condenatória. Por conseqüência, a
inovação normativa trazida pelo inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal segue a regra
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geral tempus regit actum, ou seja, goza de aplicabilidade imediata, atingindo todas as ações penais
em curso, independentemente de o delito ter ocorrido antes da entrada em vigor da Lei 11.719/2008.
2. Em face das consequências na esfera patrimonial do réu, a aplicação do artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal pressupõe a observância do princípio do devido processo legal,
possibilitando à defesa, ante o conteúdo do pedido formal de indenização formulado pela vítima ou
Ministério Público, a chance de debater os critérios a serem empregados pelo juízo na fixação do
valor mínimo a ser pago. 3. A reparação do dano sempre foi prevista na sentença penal condenatória,
possibilitando que o ofendido ou seus sucessores possam promover-lhe a liquidação e execução no
Juízo cível, nos termos dos artigos 91, I, do Código Penal e 63 do Código de Processo Penal.
Entretanto, não há razão em que a sentença fixe tal valor, se a União possui corpo próprio capacitado
para buscar a reparação mediante execução fiscal. (TRF4, EINUL nº 0040329-38.2006.404.7100, Rel.
Des. Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, por unanimidade, D.E. 10/01/2013, publicação em
11/01/2013)

De mais a mais, os atos referentes ao crime de lavagem de dinheiro são, inclusive,
posteriores à introdução do dispositivo na legislação.
5.3. Sustenta a defesa do réu José Dirceu ser inconstitucional e indevida a reparação do
dano como condição para a progressão de regime, conforme dispõe o art. 33, § 4º, do Código Penal.
O magistrado aplicou a medida para os acusados com fundamento no artigo 33, §4º, do
Código de Processo Penal, que assim dispõe:
O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime
do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto
do ilícito praticado, com os acréscimos legais.
O réu José Dirceu foi condenado pelo crime de corrupção passiva em face de sua
participação no recebimento de propinas por funcionários da Petrobras, empresa estatal integrante
da Administração Pública indireta, para que ele facilitasse as atividades do grupo criminoso,
especialmente para garantir efetividade aos ajustes existentes entre as empreiteiras.
O montante pago como propina era incluído como parte do custo das obras, sendo
arcado pela Petrobrás, de modo indireto. Equivale dizer, era seu cofre que era desfalcado para que os
recursos fossem desviados para as diversas finalidades ilícitas, gerando prejuízos à estatal de, no
mínimo, 1% do valor dos contratos objeto deste processo.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a
constitucionalidade do dispositivo, em acórdão assim ementado:
Execução Penal. Progressão de Regime. Crime contra a Administração Pública. Devolução do
produto do ilícito. 1. É constitucional o art. 33, § 4º, do código penal, que condiciona a progressão
de regime, no caso de crime contra a administração pública, à reparação do dano ou à devolução do
produto do ilícito. 2. Tendo o acórdão condenatório fixado expressamente o valor a ser devolvido, não
há como se afirmar não se tratar de quantia líquida. 3. A alegação de falta de recursos para devolver
o dinheiro desviado não paralisa a incidência do art. 33, § 4º, do Código Penal. O sentenciado é
devedor solidário do valor integral da condenação. 4. Na hipótese de celebração de ajuste com a
União para pagamento parcelado da obrigação, estará satisfeita a exigência do art. 33, § 4º, enquanto
as parcelas estiverem sendo regularmente quitadas. 5. Agravo regimental desprovido. (EP 22
ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015) (destaquei)

Descabida, portanto, a tese defensiva.
5.4. Pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua vez, a destinação aos
órgãos de persecução penal da quantia equivalente ao valor da corrupção, porquanto representaria o
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produto do crime a ser perdido, ao passo que deveria ser fixada, adicionalmente, a título de dano
mínimo, a obrigação de pagamento no montante de idêntico valor, equivalente ao valor líquido dos
repasses entre a ENGEVIX ENGENHARIA e a JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS.
Sem razão, todavia.
É certo que os valores arbitrados como dano, ao que tudo indica, eram bem superiores,
porque os diversos contratos firmados com as empresas fantasmas atingiam montantes mais
elevados. Porém, tendo em vista o limite da pretensão ministerial, o valor há que se quedar em R$
46.412.340,00, cabendo a sua reparação em favor da Petrobrás.
A questão é decidir sobre a possibilidade de acumulação de tal reparação com o
perdimento do Código Penal ou do artigo 7º da Lei nº 9.613/98.
A dicção legal sinaliza para a acumulação, uma vez que expressamente refere a
imposição do perdimento dos bens e valores decorrentes da lavagem de dinheiro em favor da União
como efeito da condenação, independentemente daquelas fixadas no Código Penal. Este, por sua
vez, no artigo 91, II, 'a', também estabelece o perdimento em favor da União do produto do crime ou
de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato
criminoso.
A solução para o aparente conflito de normas, no entanto, a meu ver, reside numa
expressão repetida em ambos os diplomas legais: ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé (sublinhei).
Ora, o perdimento dos valores, em qualquer dos casos, dar-se-á na hipótese de não
haver ressarcimento ao lesado. Neste caso, o produto do crime deverá servir para ressarci-lo.
Não há, como parece pretender o Parquet, duplo efeito da condenação, um consistente
na reparação do dano e outro no perdimento dos valores. Este último ocorrerá apenas se não se tratar
de hipótese de reparação de dano, como, por exemplo, com o produto do crime decorrente do tráfico
de drogas. O branqueamento do capital decorrente do tráfico não ensejará a reparação de danos a
outrem, motivo pelo qual os valores deverão ser vertidos aos cofres públicos. Diversa é a situação
quando se trata de crime patrimonial, em que a vítima tem o direito de ver-se ressarcida dos
prejuízos decorrentes do ilícito.
Assim, correta a sentença ao determinar a reparação do dano, sendo que igualmente
escorreita quando deixa de destinar o produto do crime, ou seu correspondente valor em dinheiro,
em favor de ente público, visto que servirá para indenizar a vítima.
5.5. A PETROBRAS, na qualidade de assistente de acusação, pleiteou a necessidade
de incidência de juros moratórios no cálculo do valor mínimo de reparação do dano, desde o ato
ilícito (evento 1.141).
O artigo 387, IV, do CPP, determina que a sentença condenatória, em sendo o caso,
arbitre desde logo um valor mínimo a ser condenado o réu a título de reparação de danos,
considerando os prejuízos causados ao ofendido.
Poder-se-ia argumentar que, em se tratando de valor mínimo, desnecessária e indevida
a fixação de encargos na sentença penal.
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Todavia, esta não é a melhor compreensão da novidade introduzida pela Lei nº
11.719/2008 ao artigo 387 do CPP.
Ao tratar de valor mínimo, buscou o legislador salvaguardar o direito de a vítima
buscar eventuais outros prejuízos, diretos ou indiretos, que não foram objeto do processo penal. Mas
isto não equivale dizer que o magistrado não possa, desde logo, valorar os prejuízos causados à
vítima, determinando a recomposição de seu patrimônio da melhor forma possível. E esta
recomposição, como determina nossa legislação civil, deve ser composta não apenas de atualização
monetária, mas, também, pela incidência de juros. Aliás, se fosse necessário à vítima socorrer-se das
vias judiciais apropriadas para recompor seu patrimônio, este seria reconstituído com a incidência
dos juros.
Por isso, merece provimento o recurso da assistente de acusação, para determinar a
incidência de juros moratórios a partir de cada evento danoso (Súmula 54 do STJ), na proporção da
taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, nos
termos do art. 398 c/c art. 406 do Código Civil, a partir dos pagamentos feitos pela vítima em favor
das contratadas.
Aliás, há recente julgado da 4ª Seção a respeito da incidência de correção monetária e
juros moratórios sobre a indenização mínima:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. 'OPERAÇÃO LAVA JATO'. NOVO
INTERROGATÓRIO. ARTIGO 616 DO CPP. PONTO PRELIMINAR REJEITADO. DOSIMETRIA DA
PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO.
QUANTIDADE DE CRIMES. AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR
MÁXIMO. REPARAÇÃO DOS DANOS. JUROS DE MORA. CABIMENTO. 8. Ainda que a lei trate de
valor mínimo, a recomposição dos prejuízos causados visa a adequada reparação dos danos sofridos
pela vítima dos crimes, devendo, para tanto, ser composta não apenas de atualização monetária, mas,
também, da incidência de juros, nos termos da legislação civil. (TRF4, EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE Nº 5083376-05.2014.404.7000, 4ª SEÇÃO, Des. Federal JOÃO PEDRO GEBRAN
NETO, POR MAIORIA, JUNTADO AOS AUTOS EM 16/06/2017).

Considera-se, para este fim, a data do evento danoso o dia em que a vítima promoveu
cada pagamento em favor do consórcio ou da empreiteira Engevix, em cada um dos contratos em
que esta figurava (como contratada ou integrante do consórcio), em relação às obras da RPBCCubatão e RLAM.
6. DA EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS
A questão da execução das penas, tão logo concluído o julgamento em segundo grau
de jurisdição era tranquila na jurisprudência nacional, até o advento do julgamento do HC nº
84.078/MG, pelo egrégio Supremo Tribnal Federal. Dizia a jurisprudência precedente:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. FALTA DE JUSTA CAUSA.
I - Em se tratando de ação penal instaurada diante da prática de crimes contra a ordem tributária, a
existência de justa causa impõe o esgotamento da esfera administrativa.
II - Não existe nulidade do processo penal quando, em hipótese de crime contra a ordem tributária, a
condenação é amparada em crédito tributário definitivamente constituído.
III - O recurso especial e o recurso extraordinário não possuem efeitos suspensivos, razão pela qual
não impedem a execução provisória da pena.
IV - Ordem denegada.
(HC 85616, Primeira Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJ 17/11/2006)
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PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. I. Execução penal provisória e presunção de não
culpabilidade. A jurisprudência assente do Tribunal é no sentido de que a presunção constitucional de
não culpabilidade - que o leva a vedar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados - não inibe,
porém, a execução penal provisória da sentença condenatória sujeita a recursos despidos de efeito
suspensivo, quais o especial e o extraordinário: aplicação da orientação majoritária, com ressalva da
firme convicção em contrário do relator.
II. Jurisprudência e coerência: legitimidade da observância da jurisprudência sedimentada, não
obstante a convicção pessoal em contrário do juiz. A crítica ao relator que aplica a jurisprudência do
Tribunal, com ressalva de sua firme convicção pessoal em contrário trai a confusão recorrente entre
os tribunais e as academias: é próprio das últimas a eternização das controvérsias; a Justiça, contudo,
é um serviço público, em favor de cuja eficiência - sobretudo em tempos de congestionamento, como o
que vivemos -, a convicção vencida tem muitas vezes de ceder a vez ao imperativo de poupar o pouco
tempo disponível para as questões ainda à espera de solução.
(HC 82490, Primeira Turma, Relator Min. Sepúlveda Pertence, DJ 29/11/2002)

A partir do julgamento do referido habeas corpus (Rel. Min. Eros Grau, DJE
26/02/2010, DJE nº 35, divulgado em 25/02/2010, passou-se a interpretar que somente seria possível
dar início à execução após o trânsito em julgado, como se colhe da ementa:
HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA 'EXECUÇÃO ANTECIPADA DA
PENA'. ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART.
1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.O art. 637 do CPP estabelece que '[o] recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez
arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para a
execução da sentença'. A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de
liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu,
em seu art. 5º, inciso LVII, que 'ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória'.
2.Daí que os preceitos veiculados pela Lei n. 7.210/84, além de adequados à ordem constitucional
vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP.
3.A prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar.
4.A ampla defesa, não se a pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases processuais,
inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por isso a execução da sentença após o julgamento
do recurso de apelação significa, também, restrição do direito de defesa, caracterizando desequilíbrio
entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito, do acusado, de elidir essa pretensão.
5.Prisão temporária, restrição dos efeitos da interposição de recursos em matéria penal e punição
exemplar, sem qualquer contemplação, nos 'crimes hediondos' exprimem muito bem o sentimento que
EVANDRO LINS sintetizou na seguinte assertiva: 'Na realidade, quem está desejando punir demais,
no fundo, no fundo, está querendo fazer o mal, se equipara um pouco ao próprio delinqüente'.
6.A antecipação da execução penal, ademais de incompatível com o texto da Constituição, apenas
poderia ser justificada em nome da conveniência dos magistrados --- não do processo penal. A
prestigiar-se o princípio constitucional, dizem, os tribunais [leia-se STJ e STF] serão inundados por
recursos especiais e extraordinários e subseqüentes agravos e embargos, além do que 'ninguém mais
será preso'. Eis o que poderia ser apontado como incitação à 'jurisprudência defensiva', que, no
extremo, reduz a amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade, a melhor
operacionalidade de funcionamento do STF não pode ser lograda a esse preço.
7.No RE 482.006, relator o Ministro Lewandowski, quando foi debatida a constitucionalidade de
preceito de lei estadual mineira que impõe a redução de vencimentos de servidores públicos afastados
de suas funções por responderem a processo penal em razão da suposta prática de crime funcional
[art. 2º da Lei n. 2.364/61, que deu nova redação à Lei n. 869/52], o STF afirmou, por unanimidade,
que o preceito implica flagrante violação do disposto no inciso LVII do art. 5º da Constituição do
Brasil. Isso porque --- disse o relator --- 'a se admitir a redução da remuneração dos servidores em
tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, sem que esta tenha sido
precedida do devido processo legal, e antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que
haja previsão de devolução das diferenças, em caso de absolvição'. Daí porque a Corte decidiu, por
unanimidade, sonoramente, no sentido do não recebimento do preceito da lei estadual pela
Constituição de 1.988, afirmando de modo unânime a impossibilidade de antecipação de qualquer
efeito afeto à propriedade anteriormente ao seu trânsito em julgado. A Corte que vigorosamente
prestigia o disposto no preceito constitucional em nome da garantia da propriedade não a deve negar
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quando se trate da garantia da liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a ver com as elites; a
ameaça às liberdades alcança de modo efetivo as classes subalternas.
8.Nas democracias mesmo os criminosos são sujeitos de direitos. Não perdem essa qualidade, para se
transformarem em objetos processuais. São pessoas, inseridas entre aquelas beneficiadas pela
afirmação constitucional da sua dignidade (art. 1º, III, da Constituição do Brasil). É inadmissível a
sua exclusão social, sem que sejam consideradas, em quaisquer circunstâncias, as singularidades de
cada infração penal, o que somente se pode apurar plenamente quando transitada em julgado a
condenação de cada qual
Ordem concedida.

Este julgado, que tinha sido proferido por apertada maioria, foi revisto recentemente
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 126.292/SP, em
decisão proferida no dia 17/02/2016, assim sumariada:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, denegou a ordem, com a
conseqüente revogação da liminar, vencidos os Ministros Rosa Weber, Marco Aurélio, Celso de Mello
e Ricardo Lewandowski (Presidente). Falou, pelo Ministério Público Federal, o Dr. Rodrigo Janot
Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República. Plenário, 17.02.2016.

A respeito da referida decisão, foi publicada, em 17/02/2016, na página do Supremo
Tribunal Federal, na internet, a seguinte notícia:
Pena pode ser cumprida após decisão de segunda instância, decide STF
Ao negar o Habeas Corpus (HC) 126292 na sessão desta quarta-feira (17), por maioria de votos, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que a possibilidade de início da execução da
pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio
constitucional da presunção da inocência. Para o relator do caso, ministro Teori Zavascki, a
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de fatos e provas que
assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início da execução da pena.
A decisão indica mudança no entendimento da Corte, que desde 2009, no julgamento da HC 84078,
condicionava a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação, mas ressalvava a
possibilidade de prisão preventiva. Até 2009, o STF entendia que a presunção da inocência não
impedia a execução de pena confirmada em segunda instância.
O habeas corpus foi impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o
pedido de liminar em HC lá apresentado. A defesa buscava afastar mandado de prisão expedido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).
O caso envolve um ajudante-geral condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de
roubo qualificado. Depois da condenação em primeiro grau, a defesa recorreu ao TJ-SP, que negou
provimento ao recurso e determinou a expedição de mandado de prisão.
Para a defesa, a determinação da expedição de mandado de prisão sem o trânsito em julgado da
decisão condenatória representaria afronta à jurisprudência do Supremo e ao princípio da presunção
da inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).
Relator
O relator do caso, ministro Teori Zavascki, ressaltou em seu voto que, até que seja prolatada a
sentença penal, confirmada em segundo grau, deve-se presumir a inocência do réu. Mas, após esse
momento, exaure-se o princípio da não culpabilidade, até porque os recursos cabíveis da decisão de
segundo grau, ao STJ ou STF, não se prestam a discutir fatos e provas, mas apenas matéria de direito.
'Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é no âmbito das instâncias ordinárias que se exaure a
possibilidade de exame dos fatos e das provas, e, sob esse aspecto, a própria fixação da
responsabilidade criminal do acusado', afirmou.
Como exemplo, o ministro lembrou que a Lei Complementar 135/2010, conhecida como Lei da Ficha
Limpa, expressamente consagra como causa de inelegibilidade a existência de sentença condenatória
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=41… 193/199

03/10/2017

Evento 113 - VOTO2

proferida por órgão colegiado. 'A presunção da inocência não impede que, mesmo antes do trânsito
em julgado, o acórdão condenatório produza efeitos contra o acusado'.
No tocante ao direito internacional, o ministro citou manifestação da ministra Ellen Gracie
(aposentada) no julgamento do HC 85886, quando salientou que 'em país nenhum do mundo, depois
de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa aguardando
referendo da Suprema Corte'.
Sobre a possibilidade de se cometerem equívocos, o ministro lembrou que existem instrumentos
possíveis, como medidas cautelares e mesmo o habeas corpus. Além disso, depois da entrada em vigor
da Emenda Constitucional 45/2004, os recursos extraordinários só podem ser conhecidos e julgados
pelo STF se, além de tratarem de matéria eminentemente constitucional, apresentarem repercussão
geral, extrapolando os interesses das partes.
O relator votou pelo indeferimento do pleito, acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Luís
Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.
Divergência
A ministra Rosa Weber e os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski,
presidente da Corte, ficaram vencidos. Eles votaram pela manutenção da jurisprudência do Tribunal
que exige o trânsito em julgado para cumprimento de pena e concluíram pela concessão do habeas
corpus.

Portanto, embora o acórdão respectivo ainda não haja sido publicado, é público e
notório que o Plenário do Supremo Tribunal Federal alterou sua orientação, a respeito do tema.
É de saudar a retomada da posição original da Suprema Corte. Antes mesmo da giro
paradigmático referido, esta 8ª Turma, por maioria, já sinalizava a necessidade de mudança,
consoante voto que proferi em alguns julgamentos, a cujos fundamentos me reporto:
PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÂNIMO DEFINITIVO E PERMANENTE.
ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006. COMPROVAÇÃO DA
TRANSNACIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
(...)8. Entende o Supremo Tribunal Federal ser indispensável o trânsito em julgado para o início da
execução da pena, à luz do princípio da presunção de inocência. No entanto, recentes manifestações
da própria Corte Constitucional apontam para a necessidade de revisitar o tema, no sentido de
estabelecer o início da execução a partir da decisão condenatória de segundo grau.
9. A legislação brasileira não veda expressamente a execução provisória da reprimenda penal, sendo
compatível com o nosso sistema constitucional o início do cumprimento quando pendentes de
julgamento apenas os recursos excepcionais e sem efeito suspensivo. Nesse sentido era a orientação
do próprio STF e do STJ, que editou a Súmula nº 267.
(TRF4, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5008572-31.2012.404.7002, 8ª TURMA, Des. Federal JOÃO
PEDRO GEBRAN NETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 26/08/2015)

Esta decisão restou ratificada, no ponto, pela e. Quarta Seção no julgamento dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5008572-31.2012.4.04.7002/PR, no dia 10 de março de
2016, que restou assim ementado:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO
TEMPORAL PARA SEU RECONHECIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA
DA LIBERDADE. POSSIBILIDADE, QUANDO COMPLETADO O JULGAMENTO EM SEGUNDO
GRAU DE JURISDIÇÃO, AINDA QUE SEJA CABÍVEL OU MESMO QUE OCORRA A
INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO. 1. Omissis. 2. No
julgamento do HC nº 126.292, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, alterando o entendimento
antes fixado no julgamento do HC n. 84.078, firmou a orientação no sentido de que, exaurido o duplo
grau de jurisdição, a execução da pena pode iniciar-se, independentemente do cabimento ou mesmo
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da interposição de eventual recurso especial ou extraordinário. 3. À luz dessa nova orientação,
verifica-se que a execução da pena pode iniciar-se: a) quando se completar o julgamento da apelação
criminal, exceto no que tange à parcela do julgado que puder dar ensejo à interposição de embargos
infringentes e de nulidade; b) quando transcorrer in albis o prazo para a interposição de embargos
infringentes e de nulidade, no que tange à parcela do julgado que poderia dar ensejo à sua
interposição; c) quando se completar o julgamento dos embargos infringentes e de nulidade
eventualmente interpostos, na porção que, impugnável por meio deles, constituir seu objeto. 4.
Ressalta-se que: a) o julgamento da apelação criminal completa-se com o julgamento dos eventuais
embargos de declaração interpostos do acórdão que a tiver julgado; b) o julgamento dos embargos
infringentes e de nulidade completa-se com o julgamento dos eventuais embargos de declaração
interpostos do acórdão que os tiver julgado; c) a eventual interposição abusiva de embargos de
declaração, uma vez reconhecida, não constituirá óbice ao imediato início da execução da pena,
quando cabível. 5. No que tange à medida a ser manejada, ela consistirá no encaminhamento de
comunicado ao juízo de origem, dando-lhe ciência do preenchimento das condições necessárias ao
início da execução da pena, e determinando-lhe que a deflagre. Além disso, quando necessário, caberá
à Secretaria do Tribunal promover a remessa, à Vara de origem, das peças necessárias à formação ou
à complementação do processo de execução penal. (Rel. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, por
unanimidade, juntado aos autos em 11/04/2016)
Assim, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou
julgado estes, deve ser oficiado à origem para dar início à execução do julgado, ou dos termos de
acordo de colaboração, conforme o caso específico de cada condenado.

7. CONCLUSÕES
7.1. A competência originária para o julgamento dos processos da 'Operação LavaJato' é da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, não havendo falar em manipulação na distribuição,
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou em ausência de delitos de competência
federal.
7.2. Ausente qualquer demonstração de parcialidade do juízo em sua atuação, tanto
externamente como na condução do processo.
7.3. A competência do deste Relator e do órgão colegiado que integra, para o
julgamento dos recursos e matérias alusivas ao segundo grau de jurisdição, no âmbito da Operação
'Lava-Jato', já foi afirmada pela Corte de Origem e pelo Superior Tribunal de Justiça.
7.4. Não há falar em inépcia da denúncia, uma vez que tal peça narra os fatos com
todas as circunstancias, individualiza a conduta de cada denunciado e aponta o tipo penal infringido,
permitindo, por conseguinte, o exercício pleno da ampla defesa. Ademais, com a superveniência de
sentença condenatória resulta preclusa a alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa
causa. Precedentes do STJ.
7.5. Não há falar em ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal, uma vez
que predomina o entendimento de que na ação penal pública vige o princípio da divisibilidade.
Precedentes do STF.
7.6. O juiz é o destinatário da prova e pode recusar a realização daquelas que se
mostrarem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme previsão do artigo 400, §1º, do
Código de Processo Penal. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento devidamente
fundamentado dos pedidos de realização de perícia-contábil nas obras, dada a sua impertinência para
o deslinde da causa.
7.7. Não há falar em colaboração informal. O acordo de colaboração exige o
cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei, não havendo cogitar do instituto simplesmente
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pelo fato de um dos acusados resolver revelar parte das imputações que lhe são dirigidas.
7.8. Não há qualquer irregularidade na utilização dos elementos probatórios
produzidos ao longo das investigações da Operação Lavajato, pois destinavam-se precisamente a
subsidiar as futuras ações penais. Só haveria nulidade caso não fossem submetidas ao crivo do
contraditório, o que não é o caso.
7.9. A perfeitamente possível que as investigações decorram de 'denúncia anônima',
sobretudo quando são realizadas diligências preliminares. Todavia, no caso dos autos há ausência de
nexo de causalidade, uma vez que as provas referidas pela defesa dizem respeito a feitos distintos.
7.10 Não ofende o princípio do promotor natural o fato de um ou mais Procurador da
República atuar na fase de inquérito, inclusive nos acordos de delações, e posteriormente oferecer
denúncia. Aplicação da Súmula 234 do STJ.
7.11. Não há falar em nulidade pelo levantamento extemporâneo do sigilo se os
elementos probatórios já se encontravam encartados aos autos e o juiz da prova não faz qualquer
referência a elementos de convicção que a defesa não teve oportunidade de refutar.
7.12. Os depoimentos dos colaboradores foram acostados aos autos tão logo possível e
em tempo suficiente para sua análise pelas defesas, sendo que, como as demais provas,
encontravam-se disponíveis às partes.
7.13. O colaborador não perde a condição de réu quando inserido no pólo passivo da
ação penal. Assim, nos termos do art. 191 do CPP, é dever do juiz proceder ao interrogatório
separadamente, a fim de evitar a combinação de versões.
7.14. Conforme o disposto no art. 222-A, § único, do CPP, a expedição de cartas
rogatórias na ação penal não suspende o seu curso. Uma vez transcorrido o prazo assinalado para a
realização do ato, o julgamento pode ser proferido, independentemente do retorno da carta e sem
prejuízo do seu retorno.
7.15. O laudo pericial juntado aos autos pela defesa de GERSON ALMADA após as
razões recursais expressamente refere a identificação de anormalidade estatística nas licitações em
que as propostas apresentadas pertenciam às empresas investigadas na 'Operação Lava-Jato', não
conduzindo à pretendida conclusão de inexistência de fraude.
7.16. Mantido o fundamento da absolvição do réu ROBERTO MARQUES em relação
à imputação de lavagem de dinheiro, pois somente há interesse recursal na sua alteração quando
houver a possibilidade de se evitar repercussões na esfera cível, o que não se verifica, uma vez que a
existência do fato resulta incontroversa;
7.17. Mantida a condenação dos réus JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, LUIZ
EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, ROBERTO MARQUES e JÚLIO CESAR DOS SANTOS
pelo delito de organização criminosa e reformada a sentença para condenar os réus CRISTIANO
KOK e FERNANDO ANTÔNIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA pelo crime de
associação criminosa;
7.18. Mantida a condenação dos réus GERSON ALMADA, JOSÉ DIRCEU DE
OLIVEIRA E SILA, LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS e
FERNANDO ANTÔNIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA pelo delito de lavagem de
dinheiro;
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7.19. Reformada a sentença para condenar o réu CRISTIANO KOK pelo delito de
lavagem de capitais, por quatro vezes, e para condenar o réu JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS pelo
mesmo delito, por mais duas vezes, agora em relação itens '4.3.2' e '4.3.5' da denúncia;
7.20. Mantida a condenação dos réus GERSON ALMADA pelo delito de corrupção
ativa e reformada a sentença para condenar o réu CRISTIANO KOK pela prática do mesmo delito,
ambos por cinco vezes;
7.21. Mantida a sentença para condenar os réus JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E
SILVA, JOÃO VACCARI NETO e FERNANDO ANTÔNIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE
MOURA pela prática do delito de corrupção passiva, por cinco vezes;
7.22. Reformada a sentença para aplicar a regra do concurso material entre os delitos
de corrupção, uma vez que ausente a unidade de desígnios entre os eventos e também o requisito da
temporalidade em relação à maioria das infrações. Aplicação da teoria objetivo-subjetiva, dominante
no STJ e STF.
7.23. Mantida a absolvição do réu JOSÉ ANTUNES ante a ausência de provas
robustas de sua participação nos fatos articulados na denúncia;
7.24. As penas de GERSON ALMADA pela prática de 05 (cinco) delitos de corrupção
ativa e de 16 (dezesseis) atos de lavagem de dinheiro, diante do parcial provimento ao apelo do
Ministério Público Federal para majorar a pena-base pela culpabilidade e para aplicar a regra do
concurso material quanto aos delitos do artigo 333 do Código Penal, resulta em 41 (quarenta e um)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.060 (mil e sessenta)
dias-multa, à razão unitária de 05 salários mínimos vigentes à época do último fato delitivo
(11/2013 para a corrupção e 12/2012 para a lavagem).
7.25. As penas de CRISTIANO KOK pela prática de 05 (cinco) delitos de corrupção
ativa, 04 (quatro) atos de lavagem de dinheiro e pelo cometimento do crime de associação
criminosa, em face do provimento ao apelo do Ministério Público Federal, resulta em 41 (quarenta
e um) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 960 (nocentos e
sessenta) dias-multa, à razão unitária de 05 salários mínimos vigentes à época do último fato
delitivo (11/2013 para a corrupção e 12/2012 para a lavagem).
7.26. As penas de JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA pela prática de 05 (cinco)
delitos de corrupção ativa, 08 (oito) atos de lavagem de dinheiro e pelo cometimento do crime de
organização criminosa, diante do parcial provimento ao apelo do Ministério Público Federal para
redimensionar a pena e aplicar o concurso material em relação aos delitos do art. 317 do Código
Penal, resulta em 41 (quarenta e um) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicialmente fechado, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, à razão unitária de 03 (três)
salários mínimos vigentes à época do último fato delitivo (11/2013 para a corrupção, 12/2012
para a lavagem e 11/2013 para a organização criminosa);
7.27. A pena de JOÃO VACCARI NETO pela prática de 05 (cinco) crimes de
corrupção passiva (art. 317 do CP), diante do parcial provimento ao apelo do Ministério Público
Federal para majorar a pena-base pela culpabilidade e aplicar a regera do concurso material resulta
em 40 (quarenta) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.050 (mil e cinquenta)
dias-multa, à razão unitária de 1/2 (metade) do salário mínimo vigente ao tempo do último
fato (11/2013);
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7.28. A pena de RENATO DUQUE pela prática de 05 (cinco) delitos de corrupção
ativa (art. 317 do CP), diante do parcial provimento ao apelo do Ministério Público Federal para
redimensionar a pena e aplicar a regra do concurso material, resulta em 33 (trinta e três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à
razão unitária de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo do último fato (11/2013);
7.29. A pena de FERNANDO ANTÔNIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE
MOURA pela prática de 05 (cinco) delitos de corrupção ativa e 02 (dois) atos de lavagem de
dinheiro, diante do parcial provimento ao apelo do Ministério Público Federal para majorar a penabase pela culpabilidade e aplicar o concurso material em relação aos delitos do art. 317 do Código
Penal, resulta em 39 (trinta e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente
fechado, e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, à razão unitária de 05 (cinco) salários
mínimos vigentes à época do último fato delitivo (11/2013 para a corrupção e 12/2012 para a
lavagem);
7.30. A pena de LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA pela prática de 02 (dois)
atos de lavagem de dinheiro e pelo cometimento do crime de organização criminosa, diante do
parcial provimento ao apelo do Ministério Público Federal para majorar a pena-base pela
culpabilidade, resulta em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em
regime inicialmente fechado, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, à razão unitária de 02 (dois)
salários mínimos vigentes à época do último fato delitivo (11/2013 tanto para a lavagem como
para a organização criminosa);
7.31. A pena de JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS pela prática de 03 (três) atos de
lavagem de dinheiro e pelo cometimento do crime de organização criminosa, diante do provimento
ao apelo do Ministério Público Federal para majorar a pena-base pela culpabilidade e condená-lo
também em relação itens '4.3.2' e '4.3.5' da denúncia, resulta em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 230 (duzentos e trinta)
dias-multa, à razão unitária de 1/2 (metade) salário mínimo vigente à época do último fato
delitivo (11/2013 tanto para a lavagem quanto para a organização criminosa);
7.32. A pena de ROBERTO MARQUES pela prática do crime de organização
criminosa, diante do parcial provimento ao apelo do Ministério Público Federal para majorar a penabase pela negativação da vetorial consequências resulta em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, à razão unitária de 02 (dois)
salários mínimos vigentes à época do último fato delitivo (11/2013).
7.33. Mantida a fixação do valor mínimo para a reparação do dano, no quantum
estabelecido em sentença, sem acumulação com a decretação do perdimento, em favor da União, do
produto dos delitos.
7.34. Preservada a reparação do dano como condição para a progressão de regime aos
réus GERSON ALMADA, CRISTIANO KOK, RENATO DUQUE, JOSÉ DIRCEU e FERNANDO
MOURA, condenados por corrupção ativa e passiva.
7.35. Reformada a sentença para determinar a incidência de juros de mora no valor
mínimo para a reparação do dano a partir de cada evento danoso (Súmula 54 do STJ), na proporção
da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional,
nos termos do art. 398 c/c art. 406 do Código Civil, a partir dos pagamentos efetuados pela vítima
em favor das contratadas.
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7.36. Considerando o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da
possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em
segundo grau, deverá ser oficiado à origem, tão logo decorridos os prazos para interposição de
recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgado estes, para dar início à execução do julgado,
ou dos termos de acordo de colaboração, conforme o caso específico de cada condenado.
8. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por (a) dar parcial provimento ao apelo do Ministério Público
Federal para condenar o réu Cristiano Kok pelas práticas dos crimes de corrupção ativa
(cinco vezes), lavagem de capitais (quatro vezes) e organização criminosa; condenar o réu
Júlio César dos Santos pelos atos de lavagem de dinheiro descritos nos itens '4.3.2' e '4.3.5' da
denúncia; aplicar a regra do concurso material entre os delitos de corrupção; para considerar
como negativa a vetorial culpabilidade em relação aos réus Gerson Almada, João Vaccari
Neto, Fernando Moura, Luiz Eduardo e Júlio César e como negativa a vetorial consequências
em relação ao réu Roberto Marques; (b) negar provimento ao recurso do réu Roberto
Marques quanto ao pedido de absolvição por fundamento diverso em relação ao crime de
lavagem de capitais, por falta de interesse de agir; (c) de negar provimento às apelações de
Renato de Souza Duque, Gerson Almada, João Vaccari Neto, Júlio César dos Santos e Roberto
Marques; d) dar parcial provimento ao apelo de Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de
Moura para desclassificar o delito de organização criminosa para o de associação criminosa;
e) declarar prescrita a pena em relação à condenação de Fernando Antônio Guimarães
Hourneaux de Moura pelo delito de associação criminosa; (e) dar parcial provimento ao apelo
de José Dirceu de Oliveira e Silva, apenas para afastar a negativação da vetorial antecedentes
e reduzir o valor do dia-multa; f) dar provimento à apelação da assistente da acusação para
determinar a incidência de juros moratórios no valor mínimo para a reparação do dano.
É o voto.
Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
Relator

Documento eletrônico assinado por Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Relator,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº
17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código
verificador 8968843v90 e, se solicitado, do código CRC D045D735.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a):
João Pedro Gebran Neto
Data e Hora:
27/09/2017 18:36

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41506605340336571039168791076&evento=41… 199/199

