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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE 

CURITIBA - PARANÁ. 

 

 

 

 

 

JOÃO LUIZ CORREIA ARGÔLO DOS SANTOS, RG 0689103838 SSP-BA, CPF 922.281.945-49, 

brasileiro, casado, ex-Deputado Federal, filho de Manoelito Argolo dos Santos e Vera Lúcia de 

Barros Correia, nascido aos 23/06/1980, natural de Entre Rios-BA, já devidamente qualificado nos 

autos, vem, à presença de Vossas Excelências, através de seus advogados devidamente habilitados 

pelos instrumentos de procuração em anexo, com endereço profissional no rodapé desta folha de 

face, onde receberão intimações, para apresentar a presente RESPOSTA A ACUSAÇÃO, pelas 

razões de fato e de direito que passa a expor: 

 

I – DOS FATOS 

O requerente foi denunciado pelo MPF porque, em tese, teria Pincorrido na prática dos 

crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. 

Encontra-se preso preventivamente, em que pese, com o devido respeito, não estejam 

preenchidos os requisitos previstos na lei de regência, sobretudo dos princípios constitucionais 

aplicáveis à situação em exame. 

Apresenta-se, de fato, como surpreendente a quantidade de tinta utilizada para fazer 

ilações que não possuem, com o devido respeito, qualquer vínculo, seja fático ou jurídico, capaz 

de ligar o peticionário aos supostos crimes praticados no âmbito da PETROBRAS. 

O órgão acusador confunde conceitos e, claramente, parte de uma conclusão equivocada, 

dissonante da realidade, presumida, para, em afronta a todo tipo de raciocínio lógico, construir 

uma versão que “legitime” a conclusão preconcebida, formatada previamente, qual seja: onde 

houver Alberto Youssef haverá Operação Lava Jato e, consequentemente, a competência para 

processar e julgar será da 13ª Vara Federal de Curitiba. 
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O denunciado não praticou qualquer dos crimes apontados na denúncia e, ainda que 

houvesse praticado qualquer irregularidade – hipótese admitida para efeito de argumentação e 

amor ao debate - nenhuma relação teria com a operação ‘Lava Jato” .  

Ressalta-se que a compra da AERONAVE ocorreu em SALVADOR/BA, não tendo qualquer 

relação com CURITIBA/PR e a compra do equipamento não possui qualquer conexão com desvio 

de recursos de contratos com a PETROBRAS.  

Em que pese se acreditar que podemos estar diante da mais significante investigação da 

história de nossa República, não se pode colocar “na conta” da operação Lava Jato toda e qualquer 

conduta a ser investigada!  

As regras de competência estabelecidas no ordenamento jurídico pátrio não foram 

revogadas!  

 

II - DA FLAGRANTE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 

Inicialmente, não há como deixar de registrar o esforço hercúleo feito pelo egrégio MPF 

para tentar vincular o denunciado Luiz Argolo, ora peticionário, com os fatos apurados na 

operação “LAVA JATO”. 

No tocante a incompetência deste douto Juízo, tem-se que os fatos atribuídos ao paciente, 

que resultaram em três distintos inquéritos, não tem base territorial em Curitiba/PR. Havendo 

incompetência em razão do lugar e, por conseguinte, a autoridade coatora não era competente 

para determinar medidas cautelares e continua não sendo para atuar no feito. 

O argumento para a suposta competência seria a Operação Lava Jato – competência por 

conexão e/ou continência – conforme parece indicar o seguinte parágrafo constante já no decreto 

prisional exarado, a saber:  

“Esclareça-se, por fim, que a competência, em princípio, é deste 

Juízo, em decorrência da conexão e continência com os demais casos 

da Operação Lavajato (...)”;  

Sendo assim, vale lembrar que a decisão citada foi tomada após representação criminal 

formulada pelo Procurador-Geral da República, na qual requereu a reunião dos inquéritos, e 

especificamente arrolou o Paciente como investigado, requerendo inclusive que a documentação 

da delação do senhor Alberto Youssef referente ao paciente:  

“que seja requisitada à 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Paraná, em Curitiba, a devolução ao STF dos Termos de Colaboração 
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nº 26 de Paulo Roberto Costa, referente à ex-Deputada ALINE 

CORREA, bem como o Termo de Colaboração nº 56 de Alberto 

Youssef, referente ao  ex-Deputado JOÃO LUIZ ARGOLO FILHO, 

ambos enviados à Justiça Federal de Primeiro Grau de Curitiba. 

Posteriormente, o eminente Ministro Teori Zavascki,em decisão, que incluí o Paciente 

como investigado, deferiu in totum os pedidos do Procurador-Geral da República. Cita-se o trecho: 

 “Tomadas ás considerações do dominus litis nesta fase, já sublinhada 

como pré-processual, revela-se adequada a busca de esclarecimento 

conjunto dos fatos narrados. Ademais, nada impede que 

posteriormente, à vista de novas circunstâncias, O Supremo Tribunal 

Federal decida promover o desmembramento pontual do inquérito a 

ser formado.” 

Pois bem, como dito, a referida decisão do Ministro Teori Zavascki é de 06 de maio de 

2015, enquanto a decisão da prisão preventiva do paciente é de 01 de abril de 2015. Do que foi 

dito, temos duas possíveis situações que deságuam no mesmo lugar: a incompetência do Juízo da 

13ª Vara Federal de Curitiba. 

É sabido que em passo algum a Constituição se refere a “juiz natural”. No entanto, aponta-

se, porém, como consagração do princípio o disposto no artigo 5º, LIII e XXXVII: “ninguém será 

processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”; “não haverá juízo ou tribunal 

de exceção”. 

Ainda que não se explique claramente qual seria o conteúdo formal do princípio, 

indubitável que o mesmo possui um duplo conteúdo substancial: um, imediato, ligado à 

imparcialidade do juiz, e outro, mediato, ligado à igualdade das partes. 

É exatamente na igualdade jurisdicional que se encontra a mais pura essência do juízo 

natural, ou seja, se é certo que ninguém pode ser subtraído de seu Juiz constitucional, também é 

certo que ninguém poderá obter qualquer privilégio ou escolher o juízo que lhe aprouver, sob 

pena de tal atitude padecer de vício de inconstitucionalidade por violação exatamente do juízo 

natural. 

Além de proibir o juízo ou tribunal de exceção, assegura que ninguém seja processado nem 

sentenciado senão pela autoridade competente. Portanto, com base nestas premissas se chega a 

algumas conclusões, a saber: 1 – a necessidade de que o juiz seja pré-constituído pela lei e não 

indicado post factum; 2 – a inderrogabilidade e a indisponibilidade das competências; 3 – a 

proibição de juízes extraordinários ou especiais. 
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Diante do exposto, resta clara a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba 

para processar e julgar o réu, eivando de nulidade todos os atos praticados. 

O processo também é nulo ab initio em decorrência da incompetência desse d. Juízo para o 
processamento e julgamento do caso na medida em que, desde a fase inquisitorial, investigou 
detentor de foro privilegiado sem que a instância competente fosse comunicada. 

 
Não há como deixar de registrar. O denunciado era parlamentar federal eleito e estava no 

exercício do mandato eletivo que lhe foi outorgado e teve, ilegalmente, quebrado seu sigilo 
através de decisão de juiz singular de primeira instância. 

 
Não havia nenhuma dúvida que uma das pessoas cujo os mensagens foram interceptadas 

possuía foro privilegiado e, ainda assim, tentando passar a ideia de que não se sabia de quem se 
tratava a investigação continuou completamente ao arrepio da lei e dos princípios 
constitucionalmente previstos. 

 
Assim sendo, qualquer ato de investigação conduzido por Juízo de l° grau em relação a 

Parlamentares no exercício do mandato é absolutamente nulo, contaminando todos os atos 
subsequentes. 

 
 
III. A ABSOLUTA ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RELAÇÃO ÀS MENSAGENS BBM 

– FORO PRIVILEGIADO NA ÉPOCA DAS INTERCEPTAÇÕES – ÁRVORE ENVENENADA. 
 

Há uma premissa básica e elementar, decorrente da Constituição: a produção de prova em 
matéria penal envolvendo dois países pode ser regulamentada por Tratados Bilaterais, que têm 
força de Lei quando integrados ao ordenamento jurídico. 

 
A quebra do sigilo determinada, conforme Decreto n° 6.747/2009, restou desprovida de 

legitimidade e, portanto, trata-se de prova ilícita. 
 
As provas obtidas, então, são ilícitas, bem como as dela decorrentes, devendo ser 

declarada a nulidade com a extensão a todos os atos subsequentes. 
 
Não resta dúvida quando ao fato de que na atualidade, com os modernos adventos 

tecnológicos, novos meios de prova estão sendo introduzidos nos litígios, mas esses meios devem 

obedecer a certas normas e só serão permitidos desde que respeitem a legalidade, licitude e 

moralidade da prova. 

O Código de Processo Civil Brasileiro, de aplicação subsidiária no processo penal em tais 

casos, trata das provas não tipificadas, em seu art. 332, abrindo espaço para as provas legais e 

moralmente legítimas. Os indícios, presunções e provas consuetudinárias não são citadas no CPC, 
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mas entram nesse espaço aberto desde que colhidas de modo legal e moralmente legítimo. 

Vejamos o texto do art. 332 do CPC, in verbis: 

"Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda 

que não especificados neste Código, são hábeis para provar a 

verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa". 

No processo penal o objetivo é o convencimento do magistrado quanto a veracidade do 

fato demonstrado na denúncia ou queixa-crime, para chegar-se a condenação do acusado. Ao 

mesmo tempo, a defesa deverá demonstrar a falsidade do fato imputado ao acusado na denúncia 

ou queixa-crime, convencendo, desse modo, o magistrado a optar pela absolvição. Tal 

convencimento, seja de veracidade ou falsidade, deverá ser realizado durante a instrução 

processual, quanto a isto não pode pairar a menor dúvida. 

O art. 155 do Código de Processo Penal conceitua: 

"No juízo penal, somente quanto ao estado das pessoas, serão 

observadas as restrições à prova estabelecidas na lei civil". 

A Constituição Federal Brasileira em seu art. 5º, LVI, veta cabalmente a incursão no 

processo de provas obtidas ilicitamente, como vemos pelo texto infra descrito: 

"São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meio ilícitos;" 

Com a explanação do art. 5º, LVI, da Carta Magna, verificamos a inadmissibilidade das 

provas ilegítimas e ilícitas. Aquelas, vetadas pelas normas de direito processual, estas, pelas 

normas de direito material. Enfim, prova ilícita consiste na prova obtida por meios não aprovados 

pela legislação pátria ou meios que contrariam direitos zelados por alguma legislação, seja ela 

ordinária, complementar, carta magna etc. Segundo o douto JULIO FABBRINI MIRABETE, a ampla 

liberdade existente para produzir provas inonimadas, ou seja, fora do âmbito especificativo de 

nossa legislação, não autoriza as partes ultrapassarem os limites impostos pela nossa lei 

processual, lê-se art. 155 do CPP e outros, e os impostos pelo direito de defesa e a dignidade 

humana. 

Os meios probatórios incompatíveis com o direito de defesa e a dignidade humana não são 

admissíveis, pois a utilização destes acarretaria em uma afronta a vida social de um povo, regido 

genericamente pelas normas reguladoras do direito. 

São as provas ilícitas espécie das chamadas provas vedadas, porque por disposição de lei é 

que não podem ser trazidas a juízo ou invocadas como fundamento de um direito. Pelo mesmo 

motivo, enquadram-se dento das provas ilegais, ao lado das provas ilegítimas. 
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Importante lembrar a respeito do tema que, a partir de 1988 não há mais a possibilidade 

de aceitação de provas sejam ilícitas ou ilegítimas. Isto porque o Direito brasileiro não adota a 

teoria da proporcionalidade (do Direito alemão), no qual o magistrado pode considerar a prova 

ilícita após uma avaliação entre os direitos e os interesses em confronto, constitucionalmente 

assegurados, desde que o caso seja de extrema importância. 

Diante disso, como aceitar a quebra de sigilo telemático, que foi obtida mediante o 

cruzamento de uma autorização referente a outro procedimento investigativo, determinado por 

juiz singular de primeira instância e que teve como alvo detentor de foro privilegiado?! 

O acesso e a juntada aos autos se fizeram de forma moralmente ilegítima, porque ao 

contrário do que tenta fazer crer o Órgão Acusador, autor da ação, a referida prova não foi obtida 

mediante o preenchimento dos requisitos legais, mas sim, através de uma combinação de 

determinações de quebras de sigilo, que é vedado pela Constituição da República. 

A Lei n.º 9.296, dispõe sobre as interceptações telefônicas, de qualquer natureza, para a 

investigação e instrução criminal e processual penal. A possibilidade de interceptação telefônica 

condiciona-se a três requisitos, a saber: ordem judicial, finalidade para a investigação criminal ou 

instrução processual penal, e realização nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer (exemplos: 

somente quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão; quando houver 

indícios razoáveis da autoria ou participação; quando a prova não puder ser feita por outros 

meios). 

Em síntese, tendo em vista que a autorização de quebra de sigilo trata de uma restrição a 

direito fundamental, esta somente pode ser deferida judicialmente a partir da obediência de um 

somatório de requisitos estabelecidos explicitamente na lei e na Constituição, além da observância 

dos princípios (explícitos e implícitos) da Lei Maior.  

Mas, não é só! 
 
A Constituição Federal de 1988 determina que uma série de autoridades deva ser 

processada e julgada criminalmente perante Tribunais, excepcionando a regra geral segundo a 
qual o processo deve se iniciar perante Juízes singulares (primeira instância). 

Esta regra é comumente designada de prerrogativa de foro, foro privilegiado por 

prerrogativa de função ou foro privativo. A regra teria sido incluída no texto constitucional em 

virtude das implicações que processos desta natureza possam ter. Assim, a prerrogativa de foro 

determina que certas autoridades públicas só podem ser processadas e julgadas perante órgãos 

colegiados (Tribunais), geralmente compostos de magistrados mais experientes. 
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 A nossa atual Constituição Federal concede o foro por prerrogativa de função aos chefes 

do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo federal e estadual, do Poder Judiciário, do 

Ministério Público, dos Tribunais de Contas, bem como a Ministros de Estado, Comandantes das 

Forças Armadas e chefes de missão diplomática de caráter permanente. 

Passemos, pois, à análise de casos concretos de inquéritos em tramitação perante o 

Supremo Tribunal Federal para apurar notícias de crimes atribuídos a detentores de prerrogativa 

de foro. No Inquérito nº. 1504/DF (DJ 28.06.99, p.25), em trâmite perante aquela corte, o Min. 

Celso de Mello, em despacho datado de 17.06.1999, reconheceu a possibilidade de inquérito 

policial e investigação pela Polícia Judiciária em desfavor de Senador Federal, conforme se lê a 

seguir (trechos): 

“Imunidade parlamentar em sentido formal (CF, art. 53, § 1º, in fine). 

Garantia inaplicável ao Inquérito Policial. Precedente (STF) e 

doutrina. - O membro do Congresso Nacional - Deputado Federal ou 

Senador da República - pode ser submetido a investigação penal, 

mediante instauração de Inquérito Policial perante o Supremo 

Tribunal Federal, independentemente de prévia licença da respectiva 

Casa legislativa. A garantia constitucional da imunidade parlamentar 

em sentido formal somente tem incidência em juízo, depois de 

oferecida a acusação penal... Com efeito, a garantia da imunidade 

parlamentar em sentido formal não impede a instauração de 

inquérito policial contra membro do Poder Legislativo. Desse modo, o 

parlamentar - independentemente de qualquer licença congressional 

- pode ser submetido a atos de investigação criminal promovidos 

pela Polícia Judiciária, desde que tais medidas pré-processuais de 

persecução penal sejam adotadas no âmbito de procedimento 

investigatório em curso perante órgão judiciário competente: o 

Supremo Tribunal Federal, no caso de qualquer dos investigados ser 

congressista (CF, art. 102, I, "b")...” 

 
Não bastasse a ilegalidade por falta de legitimidade, convém registrar que o as mensagens 

interceptadas seriam, de acordo com a acusação, enviadas e recebidas pelo denunciado, á época 
Deputado Federal eleito e no exercício do mandato. 

 
 
IV - DA DENÚNCIA – INÉPCIA – ACUSAÇÃO DEPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA. 
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A Denúncia proposta foi formulada com elevada dose de subjetividade e, o que é pior, 

utilizando-se redação extremamente genérica, o que impede o pleno exercício do direito de 

defesa. 

De fato, na Denúncia, muito se fala, mas nada se vê de concreto em relação ao denunciado 

que o traga para as teias da operação LAVA JATO e os desvios no âmbito da PETROBRAS. 

Nada mais do que isso é possível se depreender daquela peça. Através de ilações 

desconexas onde se tenta induzir a uma conclusão forçada: que toda e qualquer relação por 

ventura existente entre o Sr. Alberto Youssef e o Sr. Luiz Argolo foi precedida dos fatos ocorridos 

no âmbito da PETROBRAS. 

Note-se ainda que a Denúncia apontar condutas desprovidas de desencadeamento lógico. 

Não explica se de fato era desvio da PETROBRAS e para financiamento da base aliada do governo 

federal porque haveria repasse para um deputado que não era mais integrante do PP?! Os valores 

apontados como recebidos pelo LUIZ ARGOLO são compatíveis com tais ilações?!  

A denúncia não consegue explicar! 

“É inepta a denúncia, assim, que não descreve pormenorizadamente 

o fato criminoso, dificultando o exercício da ampla defesa (RT 

562/427)” (GIOGIS, José Carlos Teixeira. Código de processo penal 

comentado, Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2008, p.312). 

Ora, ainda que o fosse, a Denúncia não aponta nada concreto, toda a acusação refere-se a 

ilações que tentam, sem sucesso, ligar o denunciado aos desvios da PETROBRAS, um fato que 

nunca aconteceu, e mistura uma narrativa, visando criar uma associação criminosa entre os réus, 

em total divórcio com as provas dos autos. 

Resta patente que a Denúncia misturou em uma única ação penal fatos absolutamente 

estranhos entre si, dificultando o pleno exercício do direito de defesa e criando a impressão de 

existir uma associação de pessoas voltadas para o crime. 

Resta claro que a Denúncia é inepta, bem como foi movida sem justa causa, devendo ser 

liminarmente rejeitada: 

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: 

I - for manifestamente inepta; 

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da 

ação penal; 
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III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. 

A falta dos requisitos mínimos da ação penal é patente: foi construída sobre ilações 

equivocadas, sem qualquer acervo probatório lícito a lhe dar o mínimo de suporte. 

Tem decidido o Superior Tribunal de Justiça sobre a ausência de justa causa de ações desse 

quilate, com a determinação do seu trancamento: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ORDINÁRIO. ART. 180, § 1º, DO CP. DENÚNCIA. INÉPCIA. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. 

I - É inepta a denúncia que não descreve as circunstâncias do fato 

supostamente delituoso, ex vi do art. 41 do CPP. 

II - Na hipótese, a peça exordial, embora classifique a conduta do 

paciente como crime de receptação qualificada, não descreve os 

bens que teriam sido receptados, quais seriam os crimes 

antecedentes, nem de que forma tais objetos materiais teriam sido 

adquiridos, limitando-se a promover acusação genérica e 

indeterminada. 

III - O trancamento de ação por falta de justa causa, na via estreita do 

writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a 

atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da 

punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a 

materialidade do delito. (Precedentes). 

IV - A insuficiência da descrição contida na denúncia inviabiliza a 

verificação, nesta via, das referidas hipóteses que poderiam ensejar o 

trancamento da ação penal. Ordem parcialmente concedida. 

(HC 79261 / MS,  Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ 20/08/2007 p. 301). 

Grifamos. 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL 

PENAL. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE 

JUSTA CAUSA. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE NÃO POSSIBILITA A 

DEFESA DO RÉU. INÉPCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



 
 

 

P
á

g
in

a
1

0
 

1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa, medida 

de exceção que é, somente pode ter lugar, quando o motivo legal 

invocado mostrar-se à primeira vista. 

2. Inexistindo suporte probatório a ensejar a propositura da ação 

penal, é de imposição o reconhecimento de sua inviabilidade. 

3. É inepta a denúncia que não descreve as circunstâncias do fato 

supostamente delituoso, ex vi do art. 41 do CPP. 

4. Peça exordial que, embora classifique a conduta do paciente como 

crime de receptação qualificada, não descreve os bens que teriam 

sido receptados, quais seriam os crimes antecedentes, nem de que 

forma tais objetos materiais teriam sido adquiridos, limitando-se a 

promover acusação genérica e indeterminada, sofre de inépcia. 

5. Agravo a que se nega provimento. 

(AgRg no HC 100200 / SC, Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/MG), DJe 13/10/2008 ). 

Fora dessas afirmações óbvias, resta a sensação dolorosa de que o factual foi esquecido na 

presente ação. Foram os fatos substituídos pelo realismo fantástico, pelas ilações, que servem 

bem para as telas de cinema. 

A Denúncia é vazia de respostas a essas perguntas simples e essenciais ao recebimento da 

ação penal. 

Ademais, de se frisar que as mensagens foram obtidas de forma CRUZADA, sem a 

autorização específica, e desrespeitando assim a garantia do sigilo telemático. O ora Acusado, 

nada tinha a ver com a operação que visava investigar e, mais, era detentor de foro privilegiado. 

É fato que não se comprovou a determinação judicial autorizadora da quebra de uma 

garantia constitucional! Absurda e ilegal, portanto, a utilização das mensagens como provas, uma 

vez que claramente ILÍTICAS e impossível de servir de base para uma acusação desse calibre! 

O CPP, em seu art. 41, traz os requisitos da denúncia (ou queixa). São eles: a) exposição do 

fato criminoso e suas circunstâncias (imputação); b) qualificação do acusado (ou esclarecimentos 

que possam identificá-lo); c) classificação do crime; d) quando necessário, o rol de testemunhas. 

O que não se pode permitir, dentro do atual Estado constitucional de Direito, é compensar 

o déficit investigatório com a quebra das garantias fundamentais. Para assegurar a eficiência do 

processo, não constitui meio válido a quebra de garantias. Deve-se sempre respeitar o interesse 
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público de punição dos delitos, mas na atividade persecutória não é lícito ignorar as garantias dos 

acusados. 

V. SUPOSTA PRÁTICA DOS ILÍCITOS APONTADOS NA DENUNCIA – NÃO 

ENQUADRAMENTO – NEGATIVA ESPECÍFICA. 

O requerente foi denunciado pelo MPF porque, em tese, teria Pincorrido na prática dos 

crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. 

Encontra-se preso preventivamente, em que pese, com o devido respeito, não estejam 

preenchidos os requisitos previstos na lei de regência, sobretudo dos princípios constitucionais 

aplicáveis à situação em exame. 

Apresenta-se, de fato, como surpreendente a quantidade de tinta utilizada para fazer 

ilações que não possuem, com o devido respeito, qualquer vínculo, seja fático ou jurídico, capaz 

de ligar o peticionário aos supostos crimes praticados no âmbito da PETROBRAS. 

O órgão acusador confunde conceitos e, claramente, parte de uma conclusão equivocada, 

dissonante da realidade, presumida, para, em afronta a todo tipo de raciocínio lógico, construir 

uma versão que “legitime” a conclusão preconcebida, formatada previamente, qual seja: onde 

houver Alberto Youssef haverá Operação Lava Jato e, consequentemente, a competência para 

processar e julgar será da 13ª Vara Federal de Curitiba. 

O denunciado não praticou qualquer dos crimes apontados na denúncia e, ainda que 

houvesse praticado qualquer irregularidade – hipótese admitida para efeito de argumentação e 

amor ao debate - nenhuma relação teria com a operação ‘Lava Jato” .  

Ressalta-se que a compra da AERONAVE ocorreu em SALVADOR/BA, não tendo qualquer 

relação com CURITIBA/PR e a compra do equipamento não possui qualquer conexão com desvio 

de recursos de contratos com a PETROBRAS.  

Em que pese se acreditar que podemos estar diante da mais significante investigação da 

história de nossa República, não se pode colocar “na conta” da operação Lava Jato toda e qualquer 

conduta a ser investigada!  

Melhor sorte não possui a Denúncia neste particular. Em uma narração simplicista, sem 

qualquer prova consistente. Quais são as provas que o Ministério Público apresenta dessa grave 

acusação? Mais uma vez, nenhuma. 

A Denúncia aponta diálogos dispersos, que, supostamente, teriam sido ajustes, 

combinações que indicariam, de alguma forma, transações comerciais privadas.  
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Nada além disso! 

Não é verdadeira e carente de prova nos autos a afirmação que tenha o Acusado praticado 

os crimes apontados pela acusação.  

É o ônus da prova, não é demais lembrar, é do Ministério Público. 

Ocorre, Excelências, data maxima venia, que as afirmações feitas na denúncia não refletem 

a realidade fática, pois não houve qualquer recebimento de vantagem indevida, desvio, ou 

enriquecimento ilícito por parte do acusado. 

In casu, as imputações todas carecem de elementos que importem, efetivamente, na 

concorrência do Acusado para a ocorrência dos delitos. 

O acusado refuta todas as imputações que lhe foram lançadas pelo i. órgão do MPF. 

De toda forma, provará a inocência ao longo da instrução processuaL na qual será 

indispensável ampla produção probatória para que se desconstitua a imputação, a qual é 

imprescindível à defesa. 

 

VI - DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, requer sejam acatadas as questões preliminares suscitadas, para que: 

a) seja declarada a inépcia da petição inicial, bem como a ausência de justa causa para o 

ajuizamento da ação, diante da falta de descrição precisa dos fatos imputados ao Denunciado, 

inviabilizando por completo o pleno exercício do seu direito de defesa, razão pela qual requer 

deve ser ela (a ação) de plano rejeitada; 

b) seja reconhecida a incompetência da 13ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar 

o acusado nos presentes autos, declarando a nulidade de todos os atos praticados por seus 

integrantes; 

c) seja declarada a ilicitude das provas juntadas aos autos pela acusação, quais sejam, as 

decorrentes da quebra do sigilo citada acima e de todas as demais porque dela decorrentes e 

determinado o imediato desentranhamento das mesmas; 

d) Finalmente, requer e protesta provar o alegado por meio das provas em direito 

admitidas, especialmente a produção de prova pericial, a oitiva das testemunhas arroladas e de 

outras que eventualmente sejam essenciais à defesa no decorrer da instrução, bem como a 

juntada de novos documentos, além daqueles que acompanham a presente defesa. 
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e) Requer que Este Juízo expeça Ofício à empresa de telefonia VIVO, a fim de que a mesma 
disponibilize todas as correspondências existentes sobre interceptação da linha telefônica de nº 
(61) 9996-1133. E ainda, que responda se em algum momento houve questionamento ou 
solicitação de informação sobre a identidade do titular da referida linha telefônica. 

 

Ante todo o exposto, serve ainda presente defesa para demonstrar a total improcedência 

da peça acusatória impetrada em desfavor dos acusados anteriormente qualificados, face a 

inconsistência das alegações constantes da peça inicial ministerial. Pelo que, quando do momento 

oportuno, se for o caso de não acolhimento das preliminares, seja o Acusado absolvido das 

acusações que lhe foram injustamente lançadas. 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

Maceió, 28 de Maio de 2015. 

  

SIDNEY ROCHA PEIXOTO 

OAB/AL 6.217 

 
1)  Altino Ribeiro Rocha Junior ( RG: 0492748560 - CPF 627846925-15) 
 
Av. Cássia Imperial 33, Alagoinhas. 
  
  
2) Vanilton Bezerra Pinto  (RG 1181765 SSP/PB)  
  
Quadra 2, Conjunto A/4, Bloco 3, apto. 303, Sobradinho/DF, CEP 73015-104. 
  
  
3) Aricarlos Rocha Nascimento (RG: 02124206-23) 
  
Rua das Patativas, n. 43, Imbui, Salvador/BA, CEP 41720-100. 
  
  
4) Elia Santos da Hora (RG: 0829693882 - CPF: 01112469540) 
  
Rua Augusto Fredrico Schimith, n. 156, Edf. Luiz Vina Filho, Apto. 1001, Barra, Salvador/BA, CEP 
50140-390. 
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5) Manoelito Argolo dos Santos Junior (RG: 0689103808) 
  
Faz Rancho Alegre, s/n, Sede, Entre Rios/BA. 
  
  
6)  Josias Miguel dos Santos (RG: 187926) 
  
Rua Reinaldo Andrade Souza, n. 290, Itabuna/BA, CEP 45604-107. 
  
  
7) Joao Cicero de Souza (RG 12904176 SSP/SP - CPF 00755700848) 
  
Rua Correia Dias, n. 184, Conjunto 103, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04104-000.  
  
 
8) Paulo Pereira da Silva 
  
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados, Gabinete: 217 - Anexo: IV, Brasília-DF, CEP 
70160-900. 
  
9) José Eduardo Cardozo (Ministro da Justiça) 
  
Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Edifício sede. CEP 70064-900. Brasília-DF. 
  
10) Chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. 
 
Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Edifício sede. CEP 70064-900. Brasília-DF. 
  
11) JOÃO PAULO BADARÓ  
 
Rua Doutor Luiz Migliano, n. 80, Apto. 201, Morumbi, São Paulo-SP. 
 

 


