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Réus: 
Cristiano Augusto Meurer; Nelson Meurer e Nelson Meurer Júnior 
 
Procedente em parte 
 
Decisão: 
 
Prosseguindo no julgamento do feito, quanto ao mérito, a Turma, por maioria 
julgou procedente em parte a denúncia para: 
 
i) condenar o réu Nelson Meurer como incurso nas sanções do art. 317, § 1º, 
do Código Penal (corrupção passiva), por trinta vezes, vencidos, nesse ponto, 
os Ministros Relator e Revisor que o condenavam também pelo crime de 
corrupção passiva decorrente do fato referente à doação eleitoral recebida da 
sociedade empresária Queiroz Galvão, vencido também o Ministro Ricardo 
Lewandowski que o condenava pela prática de 18 delitos de corrupção passiva 
circunscritos ao tempo em que Nelson Meurer exercia a liderança do Partido 
Progressista na Câmara dos Deputados;  
 
ii) para condenar o denunciado Nelson Meurer Júnior como incurso nas 
sanções do art. 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva), por 5 vezes, 
na forma do art. 29 da Lei Penal, vencido, nesse ponto, o Ministro Ricardo 
Lewandowski, que o condenava por 3 delitos à luz do mesmo dispositivo legal 
citado;  
 
iii) condenar o réu Cristiano Augusto Meurer como incurso nas sanções do art. 
317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva), por uma vez, vencido nesse 
ponto, o Ministro Ricardo Lewandowski, que o absolvia;  
 
iv) condenar Nelson Meurer como incurso nas sanções do art. 1º, caput, da Lei 
nº 9.613 por sete vezes, vencidos os Ministros Relator e Revisor, no ponto, 
pois o condenavam também pela lavagem de capitais em decorrência de 
doação eleitoral; e, por unanimidade, para i) absolver Nelson Meurer no tocante 
à participação em todos os crimes de corrupção passiva praticados no âmbito 
da PETROBRAS por Paulo Roberto Costa, com fundamento no inc. VII do art. 
386 do Código de Processo Penal; ii) absolver Nelson Meurer no que tange à 
participação em todos os crimes de lavagem de dinheiro praticados por Alberto 
Youssef em decorrência de contratos celebrados por empresas cartelizadas no 
âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, igualmente nos termos 
do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal; iii) absolver Nelson 
Meurer, Nelson Meurer Junior e Cristiano Augusto Meurer das imputações 
relativas aos crimes de lavagem de capitais consubstanciados nos 



recebimentos em dinheiro em espécie com fundamento no inc. III, art. 386, do 
Código de Processo Penal. Quanto à dosimetria da pena, por unanimidade, 
fixou, para Nelson Meurer, a pena de 13 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão 
em regime inicial fechado, e o pagamento de 122 dias-multa, este fixado em 3 
salários mínimos no valor vigente à época do último fato devidamente corrigido 
por ocasião do pagamento; para Nelson Meurer Junior, a pena de 4 anos, 9 
meses e 18 dias de reclusão em regime inicial semi-aberto, e o pagamento de 
31 dias-multa, este fixado em 2 salários mínimos no valor vigente à época do 
último fato, devidamente corrigido por ocasião do pagamento; e para Cristiano 
Augusto Meurer, a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 
20 dias-multa, declarando-se extinta a punibilidade, pela prescrição, com 
fundamento no inciso IV do artigo 107 do Código Penal, vencido o Ministro 
Ricardo Lewandowski, que o absolvia. Em relação aos efeitos da condenação, 
quanto aos danos materiais, a Turma, por unanimidade, fixou como valor 
mínimo indenizatório, em favor da PETROBRAS, a quantia de 5 milhões de 
reais, corrigidos monetariamente a partir da proclamação do julgamento e com 
juros de mora a partir do trânsito em julgado; quanto aos danos morais 
coletivos, por maioria, indeferiu o pedido, nos termos do voto do Ministro Dias 
Toffoli, vencidos os Ministros Relator e Revisor; quanto à perda de bens, por 
unanimidade, determinou a perda em favor da União dos bens direitos e 
valores objeto em relação aos quais foram os réus condenados, ressalvado o 
direito de lesado ou terceiro de boa-fé (inc. I, art. 7º, da Lei 9.613/98); quanto à 
interdição para o exercício de cargo ou função pública (inc. II do art. 7º da Lei 
9.613/98), também por unanimidade. 
 
 
 


