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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ.  

  

  

  

  

 

 

  

Processo nº 5083258-29.2014-404.7000  

 

 

 

  

                                                                                       JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO, 

brasileiro, casado, servidor público federal, portador da carteira de identidade nº 054699137 

IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 748.527.607-72, residente e domiciliado na Rua Eduardo Guinle, 

19 – Ap. 202, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22260-090, vem, por seus advogados in fine 

assinados, estabelecidos na Avenida das Américas no 3500, Bloco 05, Sala 405, Centro Empresarial 

Le Monde Office, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, apresentar, com fulcro nos arts. 396 e 396A, 

do Código de Processo Penal, a presente 

 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

Nos termos que em linhas se aduzem: 

 

1. BREVE SÍNTESE DA EXORDIAL 

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Púbico Federal contra 10 réus a suposta 

prática de variados crimes. Ao denunciado Jayme, imputa responsabilidade por transportar 

dinheiro por determinação de Alberto Youssef, entregando a pessoas por este determinada.  
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 Pelo transporte de dinheiro, imputa ao denunciado os crimes previstos na Lei no 

12.850/2013 (art. 2o, caput c/c § 4o, II, III e V) e Lei no 9.613/98 (art. 1o c/c art. 1o, § 1o, I). 

 

2. INÉPCIA DA DENÚNCIA   

Certo é que, quando se tratar de apreciação de esqualidez da denúncia, dois são os 

parâmetros objetivos que devem orientar o exame da questão: os arts. 41 e 395 do CPP. No 

primeiro caso, detalhando-se o fato criminoso com todas as suas circunstâncias; no segundo, 

avaliando-se as condições da ação e os pressupostos processuais descritos. 

 De simples leitura da denúncia oferecida verifica-se que o denunciado Jayme está 

sendo imputado pelos crimes acima mencionados por supostamente haver “entregue dinheiro 

em espécie a mando de Youssef” (fls. 40, 66, 70 etc. da Denuncia).  

A Denúncia ofertada assim se limita, no que concerne ao Denunciado Jayme, sem 

descrever como se deu o transporte, detalhar a conduta praticada ou sequer individualizar a 

conduta do Denunciado. Jayme, juntamente com outras duas pessoas, na opinião do MP, 

transportou dinheiro. Com esse argumento o Parquet pretendeu sustentar sua Denúncia. 

 E com isso, como se instaurar a relação processual, diante do princípio da ampla 

defesa? O Denunciado Jayme tem prejudicada sua defesa, posto que se não defende de atos ou 

fatos objetivos, mas de uma acusação genérica, desprovida de fundamentação e detalhamento.  

Pretende o i. Parquet consubstanciar a peça denunciatória em dois documentos, que 

em nada se referem objetivamente ao denunciado Jayme: um Auto de Apreensão, lavrado pela 

Polícia Federal (fls. 30), onde consta uma planilha com o título Trans Careca; e uma suposta 

troca de mensagens BBM (fls. 31 e s/s), cuja origem, número telefônico, etc., o denunciado 

desconhece, posto que sequer em seu nome consta o suposto aparelho telefônico, e a ilicitude 

da interceptação desde já se requer. Nada mais existe, nenhum contato, nenhuma conversa, 

nenhum indício objetivo, apenas uma acusação genérica, infundada.  

Daí a obrigatoriedade pela rejeição da Denúncia, posto que eivada de vícios que 

impedem a instauração da relação processual. Neste sentido, leciona o mestre Eugênio Pacelli 

de Oliveira em Curso de Processo Penal: 

“ Pensamos que a matéria pode e deve ser resolvida desde logo. E pela 

mesma via: a do reconhecimento, de ofício, da nulidade do ato processual 

no qual se recebeu a denúncia. (...) Assim, e porque se cuidaria de matéria 

cujo interesse ultrapassaria, de longe, o campo de exclusividade das 

partes, revelando verdadeiro interesse público do devido processo legal, o 

juiz deveria anular de ofício o ato de recebimento da denúncia, com 

fundamento no art. 564 IV c/c art. 41, todos do CPP.  
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Nesse mesmo sentido, pronunciou-se o E. STJ, nos autos do HC 214.862/SC, 5a T, Rel. 

Min. Laurita Vaz, DJ-E 07/03/2012 

“A ausência absoluta de elementos individualizados que apontem a 
relação entre os fatos delituosos e a autoria ofende o princípio 
constitucional da ampla defesa, tornando, assim, inepta a denúncia” 
(grifamos) 

   

E, quanto ao momento processual para se admitir a inépcia da Denúncia, 
transcrevemos o também posicionamento do E. STJ, no sentido de que é absolutamente 
cabível o presente momento processual para a rejeição da peça acusatória, conforme 
pronunciamento no Recurso Especial nº 1.318.180 STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis 
Junior, julgado em 16.05.2013, publicado no DJ em 29.05.2013, discorre: 

(....) O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de 

primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, 

prevista nos arts. 396 e 396 A  do Código de Processo Penal, reconsiderar 

a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença 

de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de 

Processo Penal suscitada pela defesa. (...) 

 

3. LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - INAPLICABILIDADE 

 Duas condições objetivas precisam ser verificadas para aplicação da Lei no 12.850/13. 

A primeira, diz respeito a sua vigência: 19 de setembro de 2013; a segunda, pressupostos 

objetivos para sua aplicação: pluralidade de agentes criminosos, ilicitude da conduta, divisão 

de tarefas e permanência e estabilidade. Em nenhum dos dois casos, conforme 

demonstraremos, poder-se-ía enquadrar o Denunciado Jayme. 

 Em princípio, a Denúncia imputa o crime de participação em organização criminosa 

por supostamente haver “entregue dinheiro em espécie a mando de Youssef”  (fls. 40, 66, 70 

etc.). Não menciona o modo, a data e muito menos o período em que o Denunciado praticou a 

ação.  

Apresenta um único documento que liga o Denunciado Jayme a Alberto Youssef: o 

registro de entrada do Denunciado no escritório de Youssef, cuja última entrada ocorreu em 

01/10/2012. (fls. 31 e s/s). 

Além desse documento, a única outra suposta referencia à ligação entre o Denunciado 

e Youssef diz respeito à interceptação de mensagens BBM, cuja origem desconhecemos e 

foram transcritas de um número telefônico que não possui qualquer relação com o 

Denunciado Jayme. O i. MP afirma que quem utilizava o terminal telefônico seria o 

Denunciado, mas não apresenta qualquer indício sequer. 
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Mas deixando de lado essa questão probatória, a qual certamente diante da rejeição da 

Denúncia por V. Exa ou da absolvição sumária do ora Denunciado não se fará necessário 

aprofundar, vamos nos ater ainda à primeira condição objetiva para enquadramento do 

Denunciado no crime previsto na Lei no 12.850/13.  

Se considerássemos como lícita a interceptação BBM e como sendo o Denunciado 

Jayme interlocutor do terminal interceptado – o que faremos para efeito de argumentação, o 

último contato entre Youssef e seu interlocutor data de 05/09/2013. 

Ou seja, qualquer das duas provas utilizadas pelo MPF em sua peça denunciatória 

contra Jayme são anteriores à vigência da Lei no 12.850/13. 

Diante disso, não se aplica – in casu – a lei em comento, sob pena de afronta ao 

Princípio Constitucional da Irretroatividade Penal. 

Assim se manifesta o C. STJ:  

“ O princípio do nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, inscrito no 

art 5º XXXIX, da Carta Magna, e no art. 1º do Código Penal, consubstancia 

uma das colunas centrais do Direito Penal dos países democráticos, não se 

admitindo qualquer tolerância sob o argumento de que o fato imputado 

ao denunciado pode ser eventualmente enquadrado em outra regra 

penal. Se ao réu imputa-se um fato que somente em lei posterior veio a ser 

definido como crime, a denúncia não tem vitalidade por ferir o Princípio 

da Anterioridade, impondo-se o trancamento da ação penal” (STJ, RHC 

8.171/CE, Rel. Min. Vicente Leal, j. 2-3-1999) 

  

Como se não suficiente, também no que concerne aos pressupostos objetivos para 

aplicação da legislação em comento (pluralidade de agentes criminosos, ilicitude da conduta, 

divisão de tarefas e permanência e estabilidade) verificamos a improcedência da capitulação 

no que diz respeito ao denunciado Jayme. 

 As suposições imprecisas e sem substancias fáticas levantadas pelo i. MPF na peça 

denunciatória descrevem que o Denunciado “transportou dinheiro a mando de YOUSSEF para 

pessoas por este determinadas”.  Não é verdade. O Denunciado Jayme fora contratado em 

2012 para prestar serviço de segurança pessoal a Alberto Youssef.  

 A atividade desempenhada pelo Denunciado não possui qualquer relação com suposta 

organização criminosa; aliás, o Denunciado sequer sabia a respeito de organização ou 

qualquer outro esquema criminoso. Atuou na função de segurança pessoal até o momento em 

que Alberto Youssef foi acometido de enfermidade e, internando-se para tratamento, 

dispensou o Denunciado. Pelo serviço de segurança prestado, recebeu, a título de 

remuneração mensal - de acordo com o número de horas trabalhadas - a importância variável 

de R$1.000,00 a R$1.500,00. 



  
 

Prof. Dr. Antonio Martins             Tatiana Maia                

Rafael Moraes                                      

Viviane Martins 

              Joice Maia 

 

www.mmoraes.adv.br / juridico@mmoraes.adv.br 
Avenida das Américas, 3500 – Bloco 05 – Sala 405 - Centro Empresarial Le Monde Office 

Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – CEP 22640-102 – Tel.: 21 2210-3261 

 

     

 

 Admite-se que no período trabalhado o Denunciado Jayme possa eventualmente ter 

entregue algum valor a mando de Youssef, assim como fez com vinhos ou outros documentos. 

Porém em todas as oportunidades tratava-se de envelopes lacrados, ao qual o Denunciado 

sequer possuía conhecimento do que continha em seu interior, e muito menos quantidade de 

valores ou ao fim que se destinava. 

 Como, portanto, enquadrar o Denunciado em “crime cometido por organização 

criminosa”? A uma, porque a conduta do Denunciado é absolutamente revestida de 

atipicidade, posto que nunca agiu com dolo, sequer com culpa; a duas, porque jamais possuiu 

qualquer participação, relação ou conhecimento da existência de organização criminosa. 

Como se disse, o Denunciado prestou serviços de segurança pessoal a um então empresário, 

antigo conhecido, cujo indício de ilicitude penal não existia. 

 

4. DA INEXISTÊNCIA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO   

Da própria leitura da denúncia percebe-se a atipicidade da conduta praticada pelo 

Denunciado,  que não se subsume ao tipo penal descrito, faltando condição de ação. 

O crime de lavagem de dinheiro tem por etapas a colocação (introdução de dinheiro de 

origem ilícita dentro do circuito econômico), a circulação (como o objetivo de dificultar o 

rastreamento desses recursos ilícitos) e a integração (introdução desses valores dentro da 

economia de forma legítima).  Nenhuma das condutas tipificadas foi praticada pelo 

Denunciado.  

Até hoje não se sabe em que conduta o Denunciado Jayme poderia estar enquadrado, 

eis que o MPF não individualizou a sua participação no crime. Limitou-se a dizer que o 

Denunciado exerceu a função de transporte de valores, mas essa conduta de transportar a 

mando de outrem se não encontra tipificada nos crimes previstos na Lei 9.613/98. 

Ademais, a própria lei em comento exige o elemento subjetivo do dolo caracterizado 

pela vontade livre e consciente de omitir e dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação e propriedade de bens, direitos e valores que sejam provenientes 

de crime, ou ainda, os converte em ativos lícitos, características que, conforme demonstrado, 

também não se aplicam ao ora Denunciado. 

As atividades descritas na própria exordial supostamente praticadas pelo acusado não 

se subsumem ao tipo penal descrito no art.1º, da lei em comento. 
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4.1. DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DENUNCIADO 

Como mencionado alhures, a atuação do Denunciado junto a Alberto Youssef se 

resumia à atividade de segurança pessoal. Fato é que, na constância da atividade, pode ser que 

tenha entregue algum envelope a determinados destinatários, a pedido de Youssef, assim 

como fez com vinhos e documentos. Porém o Denunciado nunca teve acesso ao conteúdo de 

tais envelopes, eis que sempre os recebeu lacrados. 

Não há como se imputar qualquer ilicitude na conduta do Denunciado, posto que 

ausente o dolo, pressuposto objetivo para enquadramento nos crimes capitulados. E muito 

menos há o que se falar em “lavagem de dinheiro”.  

A conduta praticada pelo Denunciado é cabalmente atípica, posto que ainda que 

admitíssemos que o Denunciado tivesse realizado algum transporte de valor, o fez (1) sem 

conhecimento do objeto transportado, (2) sem a mínima noção da ilicitude do conteúdo e (3) 

sem sequer imaginar para que fins se destinava.  

Não podemos perder de vista que Alberto Youssef era considerado, na época, 

empresário bem sucedido, assim como as pessoas com quem se relacionava, que consistiam 

em  empresários ou políticos importantes no cenário nacional. Como se levantar suspeita da 

ilicitude de sua atividade profissional? 

 

5. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto requer: 

A) Seja rejeitada de plano a denúncia com fulcro nos art. 395, I e II do CPP, eis que 

objetiva a denúncia imputar responsabilidade penal sob conduta atípica e/ou 

inexistentes as condições para o exercício da ação; 

 

B) Alternativamente, seja o acusado absolvido sumariamente em conformidade com o art. 

397, III, do Código de Processo Penal; 

 
C) Caso superadas as preliminares – o que admitimos apenas por amor a argumentação – 

requer seja intimado na condição de INFORMANTE , eis que incabível atuar como testemunha, 

diante dos princípios legais e constitucionais, do também denunciado Alberto Youssef, então 

empresário para o qual o Denunciado prestou serviços de segurança pessoal. 

 
D) No mérito, requer a presente denúncia seja julgada totalmente IMPROCEDENTE. 
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Protesta provar o alegado por todos meio de provas, documental, testemunhal e demais meios 

de prova em direito admitidos. 

 

Termos em que 
Espera Deferimento 

 
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2015. 
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