
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 80.618 - PR (2017/0019629-0)
  

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
RECORRENTE : CLAUDIA CORDEIRO CRUZ 
ADVOGADOS : IGOR SANT'ANA TAMASAUSKAS  - SP173163 
   PIERPAOLO CRUZ BOTTINI  - SP163657 
   CLÁUDIA VARA SAN JUAN ARAÚJO  - SP298126 
   STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES  - SP330869 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EMENTA

OPERAÇÃO LAVA-JATO. RECURSO EM HABEAS CORPUS 
OBJETIVANDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES DE LAVAGEM 
DE DINHEIRO E EVASÃO DE DIVISAS, COM USO DE CONTAS NO 
EXTERIOR. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA ORIUNDA DA SUÍÇA, 
POR IRREGULARIDADES NA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL: 
INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 
PARA AÇÃO PENAL. REQUISITOS PARA A DENÚNCIA DEVIDAMENTE 
PREENCHIDOS, E LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EVIDENCIADO, 
AUTORIZANDO O PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE (ART. 5º CAPUT, CP), ANTE 
ALEGAÇÃO DE QUE OS CRIMES TERIAM SIDO PRATICADOS NO 
EXTERIOR. CASO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
EXTRATERRITORIALIDADE, ANTE INDÍCIOS DE QUE OS VALORES 
ESPÚRIOS SÃO PRODUTO DE CRIME PRATICADO CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL BRASILEIRA (ART. 7º, I, "B", DO CP). 
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA APURAR VALOR DO DANO 
CAUSADO PELO CRIME. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DA 
QUESTÃO PELA VIA DO HABEAS CORPUS. 

I - A transferência de investigação criminal inicialmente aberta na Suíça 
para o Brasil, com concordância das autoridades respectivas de ambos os Países, sem 
ressalvas, encontra respaldo em convenções internacionais de cooperação jurídica 
das quais o Brasil é signatário, pois há previsão de ampla cooperação entre os 
países. 

II - Havendo descrição na Denúncia de que os valores existentes em conta 
no exterior são oriundos da prática de crimes, e existindo elementos probatórios 
mínimos a embasar tal imputação, não há que se falar em falta de justa causa para a 
Ação Penal ou inépcia da denúncia por inexistência de descrição dos crimes 
antecedentes.    

III - Embora os supostos atos de lavagem de dinheiro tenham sido 
praticados no exterior, aplica-se a lei brasileira caso haja indícios de que tal lavagem 
é decorrente de crimes praticados contra a Administração Pública Brasileira, 
aplicando-se, no caso, o princípio da extraterritorialidade (art. 7º, I, "b", do CP). 
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IV - Discussões acerca do valor do dano causado pelo crime não são 
cognoscíveis pela via do Habeas Corpus, eis que tal remédio constitucional destina-se a 
tutelar o direito de ir e vir, de modo que a questão do valor do dano, por si, é estranha 
ao writ. 

V - Recurso conhecido parcialmente, e desprovido. 

 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,  por unanimidade, 

conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e 

Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. MARCIO MARTAGÃO GESTEIRA 

PALMA (P/RECTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

 
Brasília (DF), 16 de maio de 2017 (Data do Julgamento).

Ministro Felix Fischer 

Relator
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 80.618 - PR (2017/0019629-0)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus (RHC) interposto por CLAUDIA CORDEIRO CRUZ 

com base no art. 105, inciso II, "a" da CF, em face de decisão proferida pela 8ª Turma do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, através da qual foi denegada a ordem pleiteada no 

Habeas Corpus nº 5040657-85.2016.4.04.0000, no qual a Recorrente buscava o 

reconhecimento de inépcia da Denúncia e o trancamento da Ação Penal que está 

respondendo na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, acusada da prática dos crimes de lavagem 

de dinheiro (art. 1º, caput da Lei nº 9.613/98, na forma do § 4º do referido artigo, por três 

vezes) e evasão de divisas, por cinco vezes (art. 22 da Lei nº 7.492/86). 

A ementa do acórdão recorrido consta às fls. 5.086/5.088 e é a seguinte: 

"OPERAÇÃO LAVA-JATO'. HABEAS CORPUS. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ACORDO DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL. REGRA DO PAÍS DE ORIGEM. LIMITES À 
UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PELO ESTADO 
REQUERIDO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. CRIME 
ANTECEDENTE. ROL. LEI Nº 9.613/98. A PARTIR DA ALTERAÇÃO 
PROPORCIONADA PELA LEI Nº 12.683/12. REPARAÇÃO DO DANO. 
LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.

1. À prova enviada em razão de acordo de cooperação 
internacional aplica-se a regra do Estado de origem, não se havendo de 
falar em ilegalidade por ausência de decisão judicial para quebra de sigilo 
quando inexigido pela legislação estrangeira.

2. As previsões de tratados internacionais contemplam 
várias formas de colaboração, pelo qual inexiste vedação à utilização da 
integralidade do processo quando o próprio Estado remetente não limita a 
remessa integral de processos como forma de colaboração ou mesmo a 
forma de sua utilização pela autoridade brasileira. Hipótese em que 
inaplicáveis regras específicas de extradição a respeito da dupla 
incriminação. Precedente do STF.

3. Os crimes coletivos que produzam dificuldades 
investigativas na definição precisa da participação de cada um dos 
agentes envolvidos admite certo grau de generalidade na denúncia, sem 
que isso represente violação ao princípio da ampla defesa e do 
contraditório.

4. Apenas em caráter excepcional ocorre a possibilidade de 
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trancamento do inquérito policial ou da ação penal, por meio da 
impetração de habeas corpus, sem necessidade de realização de instrução 
probatória.

5. Necessária a demonstração, de plano, da ausência de 
justa causa para o inquérito ou para a ação penal, consubstanciada na 
inexistência de elementos indiciários capazes de demonstrar a autoria e a 
materialidade do delito, a atipicidade da conduta e a presença de alguma 
causa excludente da punibilidade ou, ainda, nos casos de inépcia da 
denúncia.

6. 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 forma de 
participação post delictum.

7. Não se discute ou se exige a comprovação ou condenação 
do crime anterior, mas apenas a demonstração de que o numerário que se 
busca branquear decorre de proveito criminoso.

8. A aptidão da denúncia por lavagem de dinheiro em face 
de crime antecedente de evasão de divisas (contra o sistema financeiro 
nacional) já encontrava respaldo na redação original da Lei nº 9.613/98. A 
partir da alteração proporcionada pela Lei nº 12.683/12, o rol de crimes 
antecedentes deixou de existir, dando ao branqueamento contornos mais 
amplos.

9. É inapropriado no nascedouro da ação penal exaurir-se a 
discussão a respeito da relevância da (in)existência de acréscimo 
patrimonial no crime de evasão ou mesmo as consequências jurídicas ou a 
natureza do crime como antecedente à lavagem de dinheiro. Hipótese em 
que havendo indicação na inicial acusatória de crime de corrupção 
passiva, reserva-se para a sentença a definição legal da conduta imputada 
à paciente.

10. Em se tratando de valores depositados na conta da 
paciente provenientes de propina paga a terceiros, não é possível excluir 
de plano o especial fim de agir direcionado à ocultação ou dissimulação do 
produto da infração penal.

11. Não se poderá falar em mero gasto do produto do crime 
se verificado que a paciente agiu com o dolo de ocultar ou dissimular a 
origem do dinheiro, revelando-se o processamento da ação penal 
indispensável para a aferição da intenção do agente.

12. No crime de lavagem de dinheiro, não é necessário que o 
agente tenha participado do crime antecedente, mas apenas que, de 
alguma forma, tenha ciência da origem ilícita dos valores branqueados.

13. A aquisição de bens em nome de pessoa interposta 
caracteriza-se como conduta, em tese, de ocultação ou dissimulação, 
prevista no tipo penal de 'lavagem' de dinheiro, sendo suficiente, portanto, 
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para o oferecimento da denúncia. Precedente do STJ.
14. Compete a autoridade judicial brasileira julgar os crimes 

a respeito dos quais o Brasil, como anuente de tratado ou convenção 
internacional, comprometeu-se a combater, aplicando-se o disposto no art. 
7º, I, 'b' e II, 'a' do Código Penal, independente do local em que foi 
cometido o crime antecedente, a teor do que preceitua o art. 2º, II da Lei 
nº 9.613/98.

15. Indicando a inicial acusatória reiteração delitiva ou 
participação em organização criminosa, não se mostra adequado no 
estágio inicial da ação penal o afastamento da causa de aumento do § 4º 
do art. 1º da Lei nº 9.613/98, sem prejuízo de seu afastamento no momento 
da prolação da sentença.

16. Não se presta o processo penal para realizar a liquidação 
integral do dano. O que se admite é apenas a fixação de um quantum 
mínimo indenizatório, sem prejuízo de que a parte interessada promova a 
competente ação civil de reparação, exigindo-se na denúncia relativa 
coerência entre o pedido e suas razões.

17. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e 
denegada."

Como se denota de tal acórdão, suma: a) não foi reconhecida ilegalidade nas 

provas encaminhadas pela Suíça e que embasaram a acusação; b) não se reconheceu a 

inépcia da denúncia; c) também não se reconheceu a alegada falta de justa causa para a 

Ação Penal; d) não se conheceu do Habeas Corpus em relação à alegação de violação dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa no que tange ao indeferimento de prova 

pericial requerida pela defesa para fixar o valor do dano causado pelo crime.   

Segundo a Recorrente, porém, a ilegalidade na denegação do HC impetrado 

perante o TRF é flagrante, eis que:

a) houve ilicitude da prova indiciária oriunda da Suíça, decorrente de 

irregularidades na cooperação internacional com o Brasil, já que não existe previsão legal para 

a transferência de processos/investigações entre os Países; 

b) não havendo previsão legal, devem ser aplicadas as mesmas regras 

aplicáveis à extradição, sendo que dentre tais regras tem-se a dupla tipicidade (princípio 

norteador da cooperação internacional, instituído para evitar que um país coopere com a 

persecução a uma conduta que não prevê como criminosa). Como a evasão de divisas não 

é crime na Suíça, a prova não pode ser utilizada no Brasil; 
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c) há ilicitude da prova vinda da Suíça por ausência de quebra de sigilo 

bancário prévio, pois embora não se exija, em tal país, quebra do sigilo bancário por ordem 

judicial, ao se utilizar essa prova no Brasil deveria ter havido autorização judicial de quebra de 

tal sigilo, pois aqui há tal exigência;  

d) em relação à lavagem de dinheiro oriunda da suposta corrupção 

relacionada à exploração de Petróleo em Benin, na África, não há justa causa para a 

Ação Penal porque os valores provenientes desse fato jamais foram transferidos para a conta 

de titularidade da Recorrente (Köpek), o que é facilmente identificável por meio de uma 

singela análise dos extratos bancários respectivos.

Além disso, há atipicidade da conduta por inexistência de 

ocultação/dissimulação, já que a conta é de titularidade da Recorrente e não houve a prática 

de nenhum ato que possa caracterizar ocultação/dissimulação;

e) já em relação à suposta lavagem de dinheiro pelo recebimento de outros 

valores (oriundos dos trusts Orion SP e Triumph), há inépcia da denúncia porque 

imputa-se à Recorrente nada além do que receber valores de trusts dos quais seu 

companheiro é beneficiário, sem qualquer elemento que indique a ilicitude desses recursos 

(ausência de descrição dos crimes antecedentes). 

Além disso, não há justa causa porque tais valores não se configuram 

como depósitos de seu companheiro no exterior, de modo que não precisavam ser 

declarados ao Banco Central, não se caracterizando, portanto, o crime do art. 22 da Lei 

nº 7.492/86. No mais, a evasão de divisas não gera produto passível de lavagem de dinheiro, 

e não é punível na Suíça.  

f) o delito de lavagem supostamente praticado pela Recorrente ocorreu no 

exterior, uma vez que sua conta foi aberta na Suíça e os valores foram transferidos de trusts 

sediados no exterior, de modo que a lei brasileira não se aplica, ante o princípio da 

territorialidade; 

g) quanto à lavagem de dinheiro decorrente do uso de valores, novamente 

há falta de justa causa, pois não existe crime antecedente que macule os recursos na conta 

da Recorrente, e mesmo que a origem fosse ilícita, o ato de gastar os recursos ou 
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consumi-los com pagamento da escola dos filhos ou compra de objetos pessoais não 

caracteriza o crime, pois o pressuposto para tanto é a transformação do produto ilícito em 

ativos negociáveis, o que não ocorre no caso em tela; 

h) há excesso de acusação ante o não cabimento da causa de aumento 

prevista no § 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98 (cometimento do crime de forma reiterada 

ou por meio de organização criminosa); 

i) houve violação do princípio do contraditório e da ampla defesa ante o 

indeferimento de perícia requerida para apurar o valor dos supostos danos decorrentes 

dos crimes, sendo que a perícia é essencial ao deslinde dos fatos; 

A Recorrente requer em liminar o imediato sobrestamento da Ação Penal, e no 

mérito solicita o trancamento da referida Ação. 

O pedido liminar formulado pela Recorrente foi denegado (fls. 5.284-5.294). 

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial conhecimento e 

desprovimento do Recurso (fls. 5.301-5.329).  

É o relatório. 
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 80.618 - PR (2017/0019629-0)
EMENTA

OPERAÇÃO LAVA-JATO. RECURSO EM 
HABEAS CORPUS OBJETIVANDO 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES 
DE LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO DE 
DIVISAS, COM USO DE CONTAS NO 
EXTERIOR. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA 
PROVA ORIUNDA DA SUÍÇA, POR 
IRREGULARIDADES NA COOPERAÇÃO 
JURÍDICA INTERNACIONAL: INEXISTÊNCIA. 
INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. 
REQUISITOS PARA A DENÚNCIA 
DEVIDAMENTE PREENCHIDOS, E LASTRO 
PROBATÓRIO MÍNIMO EVIDENCIADO, 
AUTORIZANDO O PROCESSAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
TERRITORIALIDADE (ART. 5º CAPUT, CP), 
ANTE ALEGAÇÃO DE QUE OS CRIMES 
TERIAM SIDO PRATICADOS NO EXTERIOR. 
CASO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
EXTRATERRITORIALIDADE, ANTE INDÍCIOS 
DE QUE OS VALORES ESPÚRIOS SÃO 
PRODUTO DE CRIME PRATICADO CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 
BRASILEIRA (ART. 7º, I, "B", DO CP). 
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA 
APURAR VALOR DO DANO CAUSADO PELO 
CRIME. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA 
AMPLA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DA 
QUESTÃO PELA VIA DO HABEAS CORPUS. 

I - A transferência de investigação criminal 
inicialmente aberta na Suíça para o Brasil, com 
concordância das autoridades respectivas de ambos os 
Países, sem ressalvas, encontra respaldo em 
convenções internacionais de cooperação jurídica 
das quais o Brasil é signatário, pois há previsão de 
ampla cooperação entre os países. 

II - Havendo descrição na Denúncia de que os 
valores existentes em conta no exterior são 
oriundos da prática de crimes, e existindo elementos 
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probatórios mínimos a embasar tal imputação, não há 
que se falar em falta de justa causa para a Ação Penal 
ou inépcia da denúncia por inexistência de descrição 
dos crimes antecedentes.    

III - Embora os supostos atos de lavagem de 
dinheiro tenham sido praticados no exterior, 
aplica-se a lei brasileira caso haja indícios de que tal 
lavagem é decorrente de crimes praticados contra a 
Administração Pública Brasileira, aplicando-se, no 
caso, o princípio da extraterritorialidade (art. 7º, I, 
"b", do CP). 

IV - Discussões acerca do valor do dano 
causado pelo crime não são cognoscíveis pela via do 
Habeas Corpus, eis que tal remédio constitucional 
destina-se a tutelar o direito de ir e vir, de modo que a 
questão do valor do dano, por si, é estranha ao writ. 

V - Recurso conhecido parcialmente, e 
desprovido. 

  
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: O presente Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus foi interposto tempestivamente e com base no art. 105, inciso II, 

"a" da CF, objetivando modificar acórdão denegatório da ordem solicitada em Habeas Corpus 

impetrado perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Está a ensejar, pois, 

conhecimento (embora parcial, como se demonstrará adiante). 

O objetivo deste recurso é obter o reconhecimento da inépcia da Denúncia 

(parcial - fato 06 descrito em tal peça) e o trancamento da Ação Penal que a Recorrente está 

respondendo perante a 13ª Vara Federal de Curitiba. 

Mostra-se oportuno, portanto, de início, descrever sucintamente qual é a 

acusação que pesa em desfavor da Recorrente perante tal Juízo. 

A imputação contra a Recorrente
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A Denúncia consta às fls. 72-106 dos autos e versa sobre fatos envolvendo a 

aquisição (fraudulenta), pela Petrobras, de um campo de exploração de petróleo na República 

de Benin, na África, e a lavagem de dinheiro desses ativos (muito embora descreva também 

que os valores espúrios objeto da lavagem de dinheiro foram obtidos pela prática de outros 

crimes, mencionados na Denúncia mas que não são objeto da imputação).  

Segundo a Denúncia, nesta transação, o companheiro da Recorrente, 

EDUARDO CUNHA, teria sido beneficiado com o recebimento de vantagem indevida no 

valor de CHF 1.311.750,00 (um milhão, trezentos e onze mil e setecentos e cinquenta 

francos suíços), através de cinco transferências, efetivadas entre 30/05/2011 e 

23/06/2011, da conta da offshore ACONA, pertencente a JOÃO AUGUSTO REZENDE 

HENRIQUES (que também foi denunciado), para a conta ORION (aberta na Suíca), cujo 

beneficiário era EDUARDO CUNHA. 

Na sequência, em 11 de abril de 2014, EDUARDO CUNHA, tendo como 

propósito distanciar o dinheiro sujo de sua origem criminosa (valores provenientes de crime 

contra o sistema financeiro nacional - consistente na manutenção de valores não declarados no 

exterior; de crimes praticados pela organização criminosa que se instalou na Petrobras, e 

especialmente dos crimes de corrupção passiva por si praticado), fez duas transferências 

bancárias da conta ORION SP para a conta oculta NETHERTON (aberta em 

Cingapura), também pertencente a EDUARDO CUNHA (nos valores de CHF 970.261,34 e 

EUR 22.608,37). 

Segundo a acusação, os recursos transferidos tem como origem os valores 

ilegais depositados pela conta ACONA, oriundos da Petrobras. 

CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ, ora Recorrente, teria se beneficiado 

dolosamente dos crimes praticados por seu companheiro, sendo acusada da prática do 

crime de lavagem de dinheiro, por três vezes (fatos 05, 06 e 07 da Denúncia), e do 

crime de evasão de divisas, por cinco vezes (fato 09 da Denúncia). 

Isto porque em 04/08/2014, com o propósito de distanciar o dinheiro sujo de 

sua origem criminosa (valores provenientes de crime contra o sistema financeiro nacional - 

consistente na manutenção de valores não declarados no exterior; de crimes praticados pela 
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organização criminosa que se instalou na Petrobras, e especialmente crimes de corrupção 

passiva praticados por EDUARDO CUNHA), CLÁUDIA CRUZ recebeu em sua conta 

oculta (offshore KÖMPEK), transferência bancária no valor de 165 mil dólares, 

oriunda da conta NETHERTON  (fato 05 da Denúncia). 

De acordo com a acusação, esta conta (KÖPEK) teria por finalidade a 

liquidação de contas de cartão de crédito em benefício da Recorrente, de EDUARDO 

CUNHA, e de DANIELLE DYTZ DA CUNHA (filha de EDUARDO CUNHA), e quase a 

totalidade do dinheiro nela depositado (99,7%) teve origem nas contas TRIUMPH SP, 

NETHERTON, e ORION SP, todas pertencentes e EDUARDO CUNHA e utilizadas para 

os recebimentos e movimentações do produto de crimes contra a administração pública 

praticados por EDUARDO CUNHA,  que não possuía outras atividades lícitas conhecidas, 

além do cargo de deputado federal. 

A denúncia afirma que CLÁUDIA CRUZ tinha plena consciência da 

origem criminosa dos recursos que recebeu na conta KÖPEK. 

Ainda de acordo com a Denúncia, entre 25/03/2008 e 16/01/2014, 

CLÁUDIA CRUZ, continuando com o propósito de distanciar o dinheiro sujo de sua 

origem (valores provenientes de crime contra o sistema financeiro nacional - consistente na 

manutenção de valores não declarados no exterior; de crimes praticados pela organização 

criminosa que se instalou na Petrobras, e especialmente crimes de corrupção passiva 

praticados por EDUARDO CUNHA), recebeu em sua conta KÖPEK a quantia de um 

milhão, cento e dez mil dólares,  por intermédio de 13 transferências bancárias das 

contas ocultas dos trusts TRIUMPH e ORION SP, de titularidade de EDUARDO 

CUNHA (fato 06 da Denúncia). 

Na acusação, consta expressamente que além dos fatos objeto da 

Denúncia, EDUARDO CUNHA encontra-se respondendo à Ação Penal pelo 

recebimento de vantagem indevida de pelo menos 5 milhões de dólares na contratação 

dos navios-sonda PETROBRAS 10.000 e VITÓRIA 10.000 (afora outras ações penais e 

inquéritos, todos pela prática de crimes contra a Administração Pública), sendo que 

esta operação também envolveu a utilização de contas no exterior. A respeito disso, o 
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Ministério Público juntou na presente imputação, como anexos, essa outra acusação, e 

pediu que faça parte integrante da denúncia, visando demonstrar amplamente os 

crimes antecedentes de lavagem.  

Já em relação ao fato 07 da Denúncia, a acusação é de lavagem de dinheiro 

por ter CLÁUDIA CRUZ, por inúmeras vezes, entre 20/01/2008 e 02/04/2015, 

convertido em ativos lícitos o produto de crimes contra o sistema financeiro nacional - 

consistente na manutenção de valores não declarados no exterior, de crimes praticados em 

desfavor da Petrobrás, especialmente delito de corrupção passiva praticado por seu marido 

EDUARDO CUNHA. Tal conversão deu-se mediante a aquisição de bens de luxo em lojas 

de grife espalhadas pelas cidades de Nova Iorque, Miami, Orlando, Barcelona, Zurique, Paris, 

Roma, Lisboa e Dubai, utilizando-se, dolosamente, de valores de propina recebidos na 

conta suíça KÖPEK.  Além disso, também houve lavagem através de pagamento de 

despesas educacionais na Inglaterra (MALVERN COLLEGE) e Estados Unidos (IMG 

ACADEMIES LLP). Teriam sido beneficados a própria Recorrente, bem como EDUARDO 

CUNHA e a filha deste, DANIELLE DITZ CUNHA. 

De acordo com a Denúncia, foram lavados USD 1.079.218,31 (um milhão, 

setenta e nove mil, duzentos e dezoito dólares) e GBP 8.903,00 (oito mil novecentos e 

três libras esterlinas).  

Como a prática do crime de lavagem de dinheiro teria sido feita de maneira 

reiterada e por intermédio de organização criminosa, o Ministério Público classificou a 

conduta da Recorrente no caput do art. 1º da Lei nº 9.613/96, acrescido da majorante do 

§ 4º do referido artigo: "A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos 

nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa."

Quanto ao fato 09 da Denúncia, CLÁUDIA CRUZ é acusada da 

manutenção não declarada, no exterior (Suíça), de valores de proveniência ilícita 

superiores a 100 mil dólares (mantidos na conta KÖMPEK), durante os anos de 2009, 

2010, 2012, 2013 e 2014. 

Por fim, o Ministério Público pediu a fixação do montante mínimo para a 

reparação dos danos causados em dez milhões de dólares (36 milhões de reais). 
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Feita a descrição sucinta dos fatos contidos na Denúncia, passo a apreciar as 

teses levantadas pela Recorrente no presente Recurso de Habeas Corpus. Convém registrar 

que, em suma, a Recorrente busca: a) o reconhecimento da ilegalidade das provas que 

embasaram a acusação, obtidas em sede de cooperação jurídica internacional entre o Brasil e 

a Suíça; b) seja reconhecida a inépcia da Denúncia; c) seja reconhecida a falta de justa 

causa para a Ação Penal; d) seja reconhecida violação aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa em virtude do indeferimento de perícia indispensável para apurar o 

suposto dano decorrente dos crimes descritos na Denúncia. 

Mostra-se oportuno analisar as teses defensivas de maneira separada.  

Das provas obtidas por meio de cooperação jurídica internacional entre 

Brasil e Suíça

Analisando-se detidamente os autos (especialmente o Inq. nº 4146 do Supremo 

Tribunal Federal, constante às fls. 4124/4974), constata-se o seguinte: na Suíça, foi 

instaurada investigação por suspeita de lavagem de dinheiro contra o então Deputado 

Federal EDUARDO CUNHA, companheiro da Recorrente.  

Após troca de informações entre autoridades dos Ministérios Públicos da Suíça 

e do Brasil, por considerarem que o processo, no Brasil, teria mais chance de êxito (já que, 

como nacional, EDUARDO CUNHA não seria extraditado para a Suíça caso fosse 

condenado em tal País), houve concordância entre tais autoridades no sentido de haver 

a transferência da investigação que lá existia. A remessa de tal investigação foi feita ao 

colendo Supremo Tribunal Federal, pois na época EDUARDO CUNHA era Deputado 

Federal. Com tal remessa, instaurou-se no Supremo Tribunal Federal o Inquérito nº 

4146.  

No STF, houve o desmembramento da investigação em relação à ora 

Recorrente, pois não tem foro por prerrogativa de função. Assim, cópia da investigação foi 

remetida a 13ª Vara Federal de Curitiba. Posteriormente, em tal unidade judiciária houve 

oferecimento de Denúncia e com seu recebimento surgiu então a Ação Penal que a Recorrente 

Documento: 1602601 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/06/2017 Página  13 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

ora busca trancar. 

Já em relação a EDUARDO CUNHA a denúncia foi recebida pelo STF e 

posteriormente, ante a perda do mandado parlamentar, também acabou sendo remetida para o 

Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba.  

Segundo a Recorrente, porém, houve nulidade na obtenção das provas 

enviadas da Suíça para o Brasil pelos seguintes motivos: a) ausência de previsão legal para 

a transferência de processos entre países; b) inexistência do crime de evasão de 

divisas na Suíca, de modo que ante a necessidade de se observar, na cooperação jurídica 

internacional, as mesmas regras da extradição (por causa da falta da previsão legal de 

transferência de processos), dentre as quais tem-se o princípio da dupla tipicidade, a prova 

não poderia ter sido utilizada; c)  ilicitude da prova vinda da Suíça por ausência de 

quebra de sigilo bancário prévio, pois embora não se exija, em tal país, quebra do sigilo 

bancário por ordem judicial, ao se utilizar essa prova no Brasil deve haver a autorização 

judicial de quebra de tal sigilo, pois aqui há tal exigência.

A respeito dessas questões, o egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

entendeu que não houve ilegalidade na transferência/remessa das investigações da Suíça para o 

Brasil, seja porque não há vedação (havendo, ao contrário, previsão de ampla 

cooperação), seja porque a Suíça não fez restrições quanto ao uso das provas constantes de 

tal investigação, quando da remessa alpina.  

O TRF também não vislumbrou ilegalidade na decisão do Juízo de 

primeiro grau quanto ao uso do conteúdo da investigação em relação ao crime de 

evasão de divisas, nem tampouco quanto à ausência de decisão decretando a quebra 

de sigilo bancário quando a investigação chegou no Brasil, mencionando que o próprio 

STF chancelou a investigação remetida pela Suíça, antes de enviar a investigação 

para o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba em relação à Recorrente (que não tem 

foro por prerrogativa de função). 

Mencionou o TRF também que quanto à quebra do sigilo, deve ser observada 

a norma do país onde se decretou tal quebra. Como na Suíça não há necessidade de decisão 

judicial para tal quebra, e a prova foi enviada da Suíça para o Brasil sem tal ressalva, não havia 
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necessidade de haver quebra posterior através de decisão judicial no Brasil.  

A respeito, verifica-se que o próprio Supremo Tribunal Federal enfrentou a 

questão quando da análise do recebimento da Denúncia oferecida contra o então 

parlamentar EDUARDO CUNHA, nos autos do Inq 4146. Transcrevo abaixo parte da 

referida decisão: 

"A transferência de procedimento criminal, embora sem 
legislação específica produzida internamente, tem abrigo em convenções 
internacionais sobre cooperação jurídica, cujas normas, quando 
ratificadas, assumem status de lei federal. Além das Convenções citadas 
no precedente ("Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional" - Convenção de Palermo, promulgada no 
Brasil pelo Decreto 5.015, de 12.03.04, e "Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção" - Convenção de Mérida, de 31.10.03, promulgada 
pelo Decreto 5.687, de 31.01.06), há, relativamente à República 
Federativa do Brasil e à Confederação Suíça, o Tratado de Cooperação 
Jurídica em Matéria Penal, aprovado pelo Decreto 6.974 de 7.10.2009, 
como também a previsão do art. 4º do Tratado de Extradição entre Suíça 
e Brasil, de 23.7.1932, internalizado pelo Decreto 23.997, de 13.3.1934. 

(...). 
No caso, é legítima a providência da autoridade brasileira 

de, com base em material probatório obtido da Confederação Suíça, por 
sistema de cooperação jurídica internacional, investigar e processar o 
denunciado pelo delito de evasão de divisas, já que se trata de fato 
delituoso diretamente vinculado à persecução penal objeto da cooperação, 
que teve como foco central delitos de corrupção e lavagem de capitais. 
Registre-se que aquela autoridade estrangeira não impôs qualquer 
limitação ao alcance das informações e aos meios de prova 
compartilhados, como poderia tê-lo feito, se fosse o caso. Desse modo, 
exsurgindo do contexto investigado, mediante o material compartilhado 
pelo Estado estrangeiro, a suposta prática de várias condutas ilícitas, 
como a mencionada evasão de divisas, nada impede a utilização daquelas 
provas nas investigações produzidas no Brasil, sendo irrelevante, para esse 
efeito e nas circunstâncias do caso, qualquer questionamento sobre a 
dupla tipicidade ou o princípio da especialidade, próprios do instituto da 
extradição.

Cabe destacar que, à época da transferência do 
procedimento criminal, já havia indícios da existência de supostos grupos 
envolvidos na prática, em tese, dos delitos de corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro no âmbito das diretorias da Petrobras, mediante o pagamento 
de vantagens indevidas para agentes públicos e políticos no exterior. 
Ademais, o tema poderá ser avaliado com maior profundidade ao longo da 
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ação penal." 

Em suma, o próprio STF analisou a questão quando a investigação para lá foi 

remetida, eis que na época o marido da Recorrente, EDUARDO CUNHA, ainda era 

Deputado Federal e tinha foro por prerrogativa de função perante a excelsa Corte Suprema. A 

Recorrente, ante o vínculo entre os fatos, acabou abrangida por tal investigação. 

Destarte, quanto a este ponto não há ilegalidade a ser reconhecida, pois caso 

houvesse tem-se que o próprio STF já teria reconhecido isso quando a investigação oriunda 

da Suíça foi remetida à Corte Suprema, inclusive em relação à alegação de falta de decisão 

judicial, no Brasil, autorizando a quebra de sigilo bancário decretado na Suíça.

Em suma, se o próprio STF não vislumbrou ilegalidade alguma, tem-se 

que não é pela via estreita do Habeas Corpus que uma Corte de Justiça de instância 

inferior deverá reconhecer ilegalidade no envio da investigação da Suíça para o Brasil 

(sem prejuízo de a questão ser debatida com mais profundidade na própria Ação 

Penal, como deixou consignado a Suprema Corte).  

Vale ressaltar, ainda, que quanto à alegada ausência de quebra de sigilo no 

Brasil, há precedente desta Corte reconhecendo que se a aplica a lei do país onde o ato foi 

produzido. Trata-se do HC nº 231.633/PR, de relatoria do eminente Ministro Jorge Mussi, 

julgado pela 5ª Turma em 25/11/2014. Eis a transcrição da ementa, na parte que interessa: 

"CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 
E LAVAGEM DE DINHEIRO (ARTIGOS 16 E 22 DA LEI 7.492/1986 E 
ARTIGO 1º, INCISO VI, DA LEI 9.613/1998). VIOLAÇÃO À LEI 
COMPLEMENTAR 105/2001. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DOS 
PACIENTES NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. AUSÊNCIA DE 
AUTORIZAÇÃO DA JUSTIÇA BRASILEIRA. DESNECESSIDADE. 
MEDIDA QUE FOI IMPLEMENTADA EM INVESTIGAÇÃO EM CURSO 
EM NOVA IORQUE. COMPARTILHAMENTO DAS PROVAS OBTIDAS 
COM A JUSTIÇA BRASILEIRA MEDIANTE ACORDO DE 
COOPERAÇÃO ENTRE OS PAÍSES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
NÃO CARACTERIZADO. 

1. A competência internacional é regulada ou pelo direito 
internacional ou pelas regras internas de determinado país acerca da 
matéria, tendo por fontes os costumes, os tratados normativos e outras 
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regras de direito internacional.
2. Em matéria penal adota-se, em regra, o princípio da 

territorialidade, desenvolvendo-se na justiça pátria o processo e os 
respectivos incidentes, não se podendo olvidar, outrossim, de eventuais 
tratados ou outras normas internacionais a que o país tenha aderido, nos 
termos dos artigos 1º do Código de Processo Penal e 5º, caput, do Código 
Penal. Doutrina. 

3. No caso dos autos, inexiste qualquer ilegalidade na 
quebra do sigilo bancário dos acusados, uma vez que a medida foi 
realizada para a obtenção de provas em investigação em curso nos 
Estados Unidos da América, tendo sido implementada de acordo com as 
normas do ordenamento jurídico lá vigente, sendo certo que a 
documentação referente ao resultado da medida invasiva foi 
posteriormente compartilhada com o Brasil por meio de acordo existente 
entre os países"  (sublinhou-se). 

Da inépcia da Denúncia

Segundo a Recorrente, em relação à suposta lavagem de dinheiro pelo 

recebimento de outros valores em sua conta Köpek (oriundos dos trusts Orion SP e Triumph 

- fato 06 da Denúncia), há inépcia da denúncia porque se imputa à Recorrente nada além do 

que receber valores de trusts dos quais seu marido é beneficiário, sem qualquer elemento que 

indique a ilicitude desses recursos (ausência de descrição dos crimes antecedentes). 

A respeito, consignou o TRF (fls. 5.070-5.071):  

"À paciente são imputados os crimes de lavagem de 
dinheiro, como tipificado no art. 1º caput, c/c art. 1º § 4º da Lei 9.613/98 
(FATOS 5, 6 e 7), além de evasão de divisas por manter depósitos não 
declarados no exterior (art. 22, § único da Lei 7.492/86 - FATO 9).

Em linhas gerais, a acusatória narra que a paciente seria a 
responsável por atos de branqueamento de ativos transferidos das contas 
NETHERTON, TRIUMPH e ORION, administradas por seu companheiro, 
Eduardo Cosentino da Cunha, para a conta KÕPEK (FATOS 5 e 6). Diz, 
ainda, que a paciente seria responsável pela lavagem de ativos, 
consistente na aquisição de bens de luxo no exterior (FATO 7). Por fim, a 
acusação sustenta que a denunciada teria praticado 'por cinco vezes, o 
crime de evasão de divisas pela manutenção não declarada de valores 
superiores a USD 100 mil, nos termos do art. 22 parágrafo único da Lei nº 
7.492/86.

Pois bem, a narrativa é bastante detalhada, indica o modus 
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operandi, os agentes envolvidos, o somatório de valores branqueados ou 
evadidos, a sua origem, o grau de participação da paciente e dá a 
definição típica que o Ministério Público Federal entendeu adequada, pelo 
que não se há de falar de sua inépcia." 

Como se constata, considerou-se que não há inépcia, eis que foram 

preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do CPP.  

No mais, verifica-se da Denúncia (Fato 06 - Lavagem de Dinheiro - Triumph e 

Orion SP - Köpek) que houve sim descrição que o dinheiro era "sujo", proveniente de crimes 

praticados contra a Petrobras. Cito trecho de parte da Denúncia relativa a tais fatos (fl. 97): 

 
"Nesse contexto, há indícios suficientes de que todos os valores  

depositados nessas contas ocultas da TRIUMPH SP e ORION SP, assim como ocorreu 
na conta NETHERTON, todas no exterior, provêm direta ou indiretamente de crime 
contra o sistema financeiro nacional praticado por CLAUDIA CORDEIRO CRUZ e 
EDUARDO CUNHA, consistente na manutenção não declarada de ativos no exterior, 
como também dos delitos cometidos pela organização criminosa integrada por 
EDUARDO CUNHA, em especial o de corrupção passiva em face da PETROBRAS. 

Além dos fatos objeto desta denúncia, EDUARDO CUNHA encontra-se 
atualmente respondendo à ação penal no STF pelo recebimento de vantagem indevida 
de pelo menos USD 5 milhões provenientes da contratação dos navios-sonda 
PETROBRAS 10.000 e VITORIA 10.000 da PETROBRAS, sendo certo que esta operação 
envolveu a utilização de contas no exterior dos operadores JÚLIO CAMARGO e 
FERNANDO SOARES entre 2007 e 2010. A acusação referente àqueles fatos é 
apresentadas como anexos 35 e 36, que faz parte integrante desta denúncia como se 
aqui transcrita, demonstrando amplamente os crimes antecedentes da lavagem aqui 
imputada. 

Fora isso, EDUARDO CUNHA figura como investigado em mais seis 
inquéritos policiais em tramitação no Supremo Tribunal Federal, todos pela prática de 
crimes contra a administração pública, cujo detalhamento segue sob sigilo no STF, 
requerendo-se em cota que seja obtida cópia integral (ou, se não for possível, certidão 
detalhada de objeto e pé) para instruir estes autos.

Desse modo, ao receber na conta KÕPEK recursos criminosos 
provenientes da ORION SP e da TRIUMPH SP, CLAUDIA CORDEIRO CRUZ cometeu 
o crime de lavagem de capitais" (sublinhou-se). 

  

Como se verifica, na imputação o Ministério Público menciona 

expressamente que os valores espúrios objeto da lavagem relativa aos valores 
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transferidos para a conta da Recorrente foram obtidos de maneira criminosa, não só 

com o crime de corrupção passiva relacionado à aquisição fraudulenta pela Petrobras 

de campo de exploração de petróleo na República de Benin, mas também em relação 

a outros crimes praticados pelo marido da Recorrente contra a Administração Pública 

brasileira. 

Assim, não há que se cogitar da alegada inépcia da Denúncia, nem 

ilegalidade na decisão do TRF que não a reconheceu, eis que houve houve descrição da 

suposta origem espúria dos valores que transitaram pelas contas mencionadas, e houve 

também fundamentação adequada quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 

do CPP.     

Da ausência de justa causa para a Ação Penal

Vários são os argumentos da Recorrente relacionados à falta de justa causa. 

Convém, portanto, subdividir a análise. 

a) Falta de justa causa em relação à lavagem de dinheiro oriunda da 

suposta corrupção relacionada à exploração do campo de petróleo em Benin, na 

África. 

Segundo a Recorrente, não haveria justa causa para a Ação Penal porque os 

valores provenientes desse fato jamais foram transferidos para a conta de titularidade da 

Recorrente (Köpek), o que seria facilmente identificável por meio de uma singela análise dos 

extratos bancários respectivos. 

A alegação é inconsistente porque na Denúncia há imputação de que tais 

valores são espúrios não por proveniência apenas da corrupção passiva praticada pelo 

companheiro da Recorrente nesse caso da compra de campo de exploração de 

petróleo em Benin, mas também por conta de outros crimes praticados por ele contra 

a Administração Pública brasileira. 

Com efeito, conforme dito quando da análise da alegada inépcia da Denúncia, 
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há menção, na imputação, da existência de "indícios suficientes de que todos os valores  

depositados nessas contas ocultas da TRIUMPH SP e ORION SP, assim como ocorreu 

na conta NETHERTON, todas no exterior, provêm direta ou indiretamente de crime 

contra o sistema financeiro nacional praticado por CLAUDIA CORDEIRO CRUZ e 

EDUARDO CUNHA, consistente na manutenção não declarada de ativos no exterior, 

como também dos delitos cometidos pela organização criminosa integrada por 

EDUARDO CUNHA, em especial o de corrupção passiva em face da PETROBRAS. 

(sublinhou-se). 

Vale lembrar que a Denúncia menciona, ainda, o crime de corrupção passiva 

pelo recebimento de vantagem indevida de pelo menos USD 5 milhões provenientes da 

contratação dos navios-sonda PETROBRAS 10.000 e VITORIA 10.000 da PETROBRAS, 

tendo o Ministério Público requerido expressamente  que a acusação referente a 

esses fatos faça parte da Denúncia, em forma de anexo, com o objetivo de comprovar 

os crime de lavagem. 

Quando do oferecimento da Denúncia contra a Recorrente, requereu o 

Ministério Público, ainda, cópia integral dos demais inquéritos policiais em tramitação no 

Supremo Tribunal Federal relacionados a EDUARDO CUNHA, todos pela prática de crimes 

contra a administração pública, para instruir a Ação Penal que a Recorrente está 

respondendo, com o fim de demonstrar a origem espúria dos valores. 

No mais, devido à engenharia financeira e operacional que ocorreu em 

relação à movimentação de quantias cujos indícios demonstram ser de origem ilícita 

(uso de contas "offshore" - com impossibilidade de identificação imediata do respectivo titular; 

abertas no exterior; com sucessivas transferências), somados aos indícios de corrupção 

relacionados ao companheiro da Recorrente com a compra de exploração de campo de 

petróleo em Benin, na África, pela Petrobras, além de outros crimes praticados contra a 

Administração Pública (também mencionados na Denúncia), a via do Habeas Corpus não 

se presta para, sem análise mais aprofundada da questão, simplesmente trancar-se a 

Ação Penal.

Essa matéria deve ser debatida com profundidade nos autos da Ação Penal, 
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pois há indícios suficientes a sustentar o ajuizamento do processo criminal, mas não há como se 

aprofundar nessa questão probatória pela via estreita do writ. Não há convergência probatória 

suficiente para tanto. 

Por tais razões, não há como reconhecer a falta de justa de justa causa em 

relação a essa questão. 

b) Falta de justa causa ante inexistência do crime de lavagem porque a 

conta KÖPEK é de titularidade da Recorrente

Alega a Recorrente que não há ocultação, necessária à configuração do crime 

de lavagem, porque recebeu os valores mediante transferência bancária, em conta aberta no 

seu próprio nome (não se tratando de conta offshore, tal como mencionou o Ministério 

Público), na qual consta seu endereço residencial, sendo usada para pagamento de fatura de 

cartão de crédito de sua titularidade. 

A respeito dessa alegação, após analisar atentamente o voto do Relator 

(fls. 5.063/5.085), acolhido por unanimidade pela 8ª Turma do TRF, verifico que não 

foi analisada, muito embora tenha sido ventilada no HC originário. Neste sentido, 

deveria a Recorrente ter feito uso dos embargos de declaração, pois caso esta Corte 

analise tal tese haveria supressão de instância. Neste ponto, portanto, o recurso não 

deve ser conhecido. 

Ainda que assim não fosse, não se vislumbra, aparentemente, ofensa à 

inteligência do tipo ante a alegada falta de ocultação, pois o fato de a conta ter sido aberta no 

exterior, sem declaração às autoridades brasileiras, pode ser indicativo da intenção de ocultar. 

c) Da consunção entre evasão de divisas e lavagem de dinheiro e da 

alegada impossibilidade de haver lavagem de dinheiro decorrente de evasão de 

divisas. 

Sustenta a Recorrente que a ocultação pela não declaração dos 

depósitos no exterior não caracteriza a lavagem de dinheiro, mas o crime de evasão 
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de divisas, pelo qual a Recorrente também foi denunciada, havendo inaceitável bis in 

idem.

 Aduz a Recorrente, ainda, que a evasão de divisas não gera produto passível 

de lavagem, eis que na lavagem o objeto é aquilo que foi produzido pelo delito anterior, a na 

evasão de divisas há mera não declaração de depósitos no exterior. 

Sucede que há indícios de que o valor não declarado é também 

proveniente de crime. 

A respeito disso, verifica-se da Denúncia que o Ministério Público atribui a 

"sujeira" do dinheiro existente na conta da Recorrente a três fatos: a) crime contra a sistema 

financeiro nacional, consistente na manutenção de valores não declarados no exterior; b) 

crimes praticados pela organização criminosa que se instalou na Petrobras; c) crimes de 

corrupção passiva praticado por EDUARDO CUNHA não só contra a Petrobras, mas contra 

a Administração Pública brasileira (abrangendo a compra fraudulenta do campo de petróleo de 

Benin; a contratação dos navios-sonda PETROBRAS 10.000 e VITÓRIA 10.000; e outras 

ações penais e inquéritos, todos pela prática de crimes contra a Administração Pública). 

Assim, diante da complexidade e do intrincamento dos fatos relacionados ao 

aporte de valores na conta da Recorrente, não se mostra viável trancar-se desde logo a Ação 

Penal pela via estreita do Habeas Corpus. Como mencionou o TRF (fls. 5.074-5.075).

"O conjunto complexo de fatos, personagens e agentes exige 
que a denúncia seja examinada por completo e, nessa perspectiva, há 
referências suficientes para que seja assegurado o curso regular do 
processo, já que não é o nascimento da ação penal o momento indicado 
para se firmar a tipificação definitiva com relação aos fatos. Neste 
momento, como já referido, há apenas que se examinar a conformidade 
em relação ao art. 41 do Código de Processo Penal."  

d) Falta de justa causa em relação ao crime de evasão de divisas pelo 

recebimento de outros valores em sua conta Köpek (oriundos dos trusts Orion SP e 

Triumph) porque tais valores não se caracterizam como depósitos de seu marido no 

exterior
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Segundo a Recorrente, a não declaração das contas ORION SP, TRIUMPH, 

e NETHERTON não caracteriza o crime descrito no art. 22 da Lei nº 7.492/86 porque tais 

recursos não consistiam em depósitos de EDUARDO CUNHA no exterior, de modo que não 

precisavam ser declarados ao Banco Central. 

Isso porque, segundo alega, devido à natureza jurídica do trust (instituto 

próprio da common law), há a transferência da propriedade pelo instituidor (denominado 

settlor) a um terceiro (denominado trustee), que passa a exercer a propriedade segundo as 

regras contratualmente estipuladas. 

Assim, os valores não seriam de EDUARDO CUNHA, e sim dos trusts que 

foram instituídos. 

Inicialmente, convém registrar não haver dúvidas de que EDUARDO 

CUNHA, companheiro da Recorrente, é ao mesmo tempo instituidor e beneficiário 

dos trusts. Os documentos acostados aos autos não deixam dúvidas quanto a isso. 

Aliás, a própria defesa admite. 

Segundo consta, EDUARDO CUNHA não instituiu o trust em seu nome 

porque quando fora indagado acerca disso (em procedimento padrão para abertura de conta 

em banco suíço) disse que "desejava ter um trust para seus filhos" (ver. fl. 96 - Denúncia). 

Consta porém que o provedor dos ativos depositados na conta TRIUMPH e o 

responsável por controlar estes ativos sempre foi EDUARDO CUNHA. 

Segundo a Denúncia, trata-se de um trust revogável e cujos beneficiários 

seriam a mulher (ora Recorrente) e as filhas de EDUARDO CUNHA, sendo que todos os 

valores para a formação do trust eram provenientes de EDUARDO CUNHA.  

Neste sentido, há indícios de que todos os valores depositados nessas 

contas ocultas TRIUMPH e ORION SP provém direta ou indiretamente de crime 

contra o sistema financeiro nacional, consistente na manutenção não declarada de 

ativos no exterior, como também dos delitos cometidos pela organização criminosa 

integrada por EDUARDO CUNHA, e pelos crimes de corrupção por ele praticados 

contra a Petrobras. 

Ademais, tem-se que a via do Habeas Corpus, na qual a prova deve ser 
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pré-constituída, não é adequada para se obter o trancamento da Ação Penal sob tal 

argumento. É preciso analisar com profundidade todos os documentos, além de 

eventualmente colher-se mais provas durante a instrução, para se chegar à conclusão de que 

haveria ou não crime de evasão de divisas no caso. 

Por tais razões, não há condições de se obter o trancamento da Ação Penal por 

esse argumento neste recurso. 

e) Ausência de justa causa porque o delito de lavagem supostamente 

praticado pela Recorrente ocorreu no exterior, uma vez que sua conta foi aberta na 

Suíça e os valores foram transferidos de trusts sediados no exterior, de modo que a lei 

brasileira não se aplica, ante o princípio da territorialidade. 

A respeito desses argumentos, já analisados pela Primeira e Segunda Instâncias, 

restou mencionado que a aplicação da lei brasileira decorre da previsão contida no art. 7º, I, 

"b" do CP, que estabelece que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no exterior, 

crimes cometidos contra o patrimônio da União (no caso concreto, contra a Petrobras). 

Quanto à origem dos recursos ilícitos (se foram ou não desviados da Petrobrás 

criminosamente), é matéria justamente afeta ao mérito, mas os meros indícios, existentes no 

presente caso, são suficientes para se invocar a aplicação do princípio da extraterritorialidade.  

Enfim, não se constata ilegalidade a ser sanada pela via do Habeas Corpus. 

Essas questões, da mesma forma, precisam ser aprofundas na instrução da Ação Penal, não 

cabendo determinar-se o trancamento de tal Ação pela via estreita do writ. 

f) Ausência de justa causa no que diz respeito à lavagem de dinheiro 

decorrente do uso de valores

Segundo a Recorrente, há falta de justa causa pois não existe crime antecedente 

que macule os recursos na conta da Recorrente, e mesmo que a origem fosse ilícita, o ato de 

gastar os recursos ou consumi-los com pagamento da escola dos filhos ou compra de objetos 

pessoais não caracteriza o crime, pois o pressuposto para tanto é a transformação do produto 
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ilícito em ativos negociáveis, o que não ocorre no caso em tela. 

Como já restou mencionado, existem sim crimes antecedentes 

mencionados na Denúncia, além de haver menção expressa à ciência da Recorrente 

acerca da origem espúria dos valores que transitaram por sua conta. 

Por outro lado, em relação à alegação da defesa de que o mero gasto dos 

recursos cuja origem é tida por ilícita não configura crime de lavagem de dinheiro (compras de 

artigo de luxo no exterior e pagamentos de despesas pessoais), entendeu o egrégio Tribunal 

Regional Federal que como a Recorrente seria interposta pessoa (ou seja, não foi ela quem 

obteve diretamente os benefícios espúrios), e como a Denúncia busca fazer uma ligação entre 

os recursos depositados no exterior na conta KÖPEK (registrada em nome da Recorrente) e 

a propina recebida por seu companheiro EDUARDO CUNHA, é preciso verificar, no 

curso da Ação Penal, se restou configurado o dolo da Recorrente (especial fim de agir 

direcionado à ocultação ou dissimulação do produto da infração penal), não se 

podendo falar em mero gasto do produto do crime se verificado que a Recorrente teria 

agido com dolo de ocultar ou dissimular a origem do dinheiro.  

Neste sentido, a aquisição de bens de alto valor pode configurar a 

conversão de ativos ilícitos em lícitos (é possível vender bolsas de grife e relógios, por 

exemplo). 

Assim, entendeu o TRF que seria precoce trancar-se a Ação Penal, pois é 

preciso verificar no curso da instrução se de fato a compra de bens no exterior pela 

Recorrente seria mero proveito da propina ou constituiu crime de branqueamento de ativos. 

Embora seja preciso melhor analisar a questão no mérito da Ação Penal, não há 

ilegalidade em se admitir o recebimento da Denúncia pela aquisição de bens em nome de 

interposta pessoa como sendo conduta caracterizadora, em tese, do crime de lavagem de 

dinheiro. Inviável, assim, o trancamento da Ação Penal. 

g) Excesso de acusação pela inclusão, na Denúncia, da majorante 

prevista no § 4º do art. 1º da Lei nº 9613/98
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Não se pode afastar de plano a acusação de que houve a prática reiterada de 

crimes, já que houve descrição da prática de vários crimes pela Recorrente e, pelo que se 

percebe (conforme os respectivos fundamentos já analisados), há justa causa para a Ação 

Penal em relação a eles.   

Assim, não é possível trancar a Ação Penal no que tange à imputação da causa 

de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98 (cometimento do crime de forma 

reiterada ou por meio de organização criminosa), pois conforme mencionado no acórdão do 

TRF, a conta da Recorrente teria recebido 15 depósitos das contas TRIUMPH e 

NETHERTON, cujo beneficiário era EDUARDO CUNHA, que ultrapassam 1,2 milhões de 

dólares (fatos 05 e 06 da Denúncia). 

Além disso, de acordo com o fato 06 da Denúncia, teria havido outras 13 

transferências. Assim, não se pode rechaçar, de plano, a acusação no sentido de que houve 

reiteração delitiva, pois há justa causa a sustentar tal imputação.  

Afronta ao contraditório e à ampla defesa em virtude do indeferimento 

da prova pericial pretendida pela Defesa

Na Denúncia, o Ministério Público pediu a fixação do montante mínimo para a 

reparação dos danos causados em dez milhões de dólares (36 milhões de reais). 

A Defesa pediu perícia ao argumento de que tal valor é excessivo, sendo tal 

requerimento indeferido ao fundamento de que o objetivo da perícia é definir a 

responsabilidade civil, não se justificando, no processo penal, a realização de tal perícia, 

porque é custosa e demorada. Ademais, consignou o Juízo de origem que o critério adotado 

tem sido identificar o dano com o montante da vantagem indevida ou o objeto lavado, sendo 

desnecessária, para tanto, qualquer perícia.  

Segundo a Defesa, houve violação ao princípio do contraditório e da ampla 

defesa ante o indeferimento da perícia, pois é essencial ao deslinde dos fatos.

A respeito, constou da ementa do acórdão do TRF (item 16) que "Não se 

presta o processo penal para realizar a liquidação integral do dano. O que se admite é 

apenas a fixação de um quantum mínimo indenizatório, sem prejuízo de que a parte 
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interessada promova a competente ação civil de reparação, exigindo-se na denúncia 

relativa coerência entre o pedido e suas razões."

De fato, o Habeas Corpus se destina à tutela do direito de ir e vir. Por outro 

lado, a apuração dos danos não diz respeito ao direito de ir e vir. Assim, tenho que a matéria 

sequer deve ser conhecida no âmbito de Habeas Corpus, e consequentemente, não deve ser 

conhecida no âmbito deste recurso. 

Enfim, caso haja discordância quanto aos valores dos  supostos danos, a 

matéria deverá ser discutida em ação própria, no juízo cível. 

3. Ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial do presente Recurso de 

Habeas Corpus, e, no mérito, pelo seu desprovimento. 
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