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 ANTONIO PALOCCI FILHO, 

brasileiro, casado, médico e empresário, inscrito no CPF/MF 

sob no 062.605.448-63, domiciliado na Alameda Ministro 

Rocha Azevedo, nº 38, conjunto 41, São Paulo, Capital, nos 

autos DE HOMOLOGAÇÃO DE COLABORAÇÃO (DELAÇÃO) 

PREMIADA em epígrafe (Pet. 5790), em que figuram como 

réus colaboradores e beneficiados FERNANDO ANTONIO 
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FALCÃO SOARES e ALBERTO YOUSSEF, vem, por seus 

advogados que abaixo subscrevem (doc. 01), com o devido 

respeito, a Vossa Excelência para denunciar o 

descumprimento da cláusula legal de dizer a verdade por parte 

dos delatores beneficiados supra nomeados, violação esta que 

pode e deve acarretar a REVOGAÇÃO - EX OFFICIO - DOS 

BENEFÍCIOS concedidos, tudo em razão dos motivos fáticos e 

jurídicos fundamentos a seguir deduzidos: 

 

Pressuposto objetivo 

indispensável para a validade e eficácia do instituto da delação 

premiada - eufemisticamente também denominada de 

colaboração premiada ou espontânea pela lei – é o 

compromisso do delator de dizer a verdade e jamais falseá-la 

com a criação, adulteração ou omissão de fatos para se 

beneficiar. 

Trata-se, aliás, de exigência 

normativa explícita, consoante se lê no artigo 4º, § 14º, da Lei 

nº 12.850/2013, que disciplina a investigação criminal e os 

meios de coleta de prova nas hipóteses que envolvam, em 

tese, organizações criminosas, verbis: 
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§ 14. Nos depoimentos que 

prestar, o colaborador renunciará, 

na presença de seu defensor, ao 

direito ao silêncio e estará sujeito 

ao compromisso legal de dizer a 

verdade. 

(grifamos) 

 

 

 E, para que seja operada em 

consonância com a apontada diretriz normativa, os 

instrumentos de materialização da delação (“termos de 

colaboração premiada”), tão festejados nos dias atuais e tão 

amplamente divulgados pela imprensa (a despeito do sigilo de 

que são revestidos), estão a incluir, como requisito 

fundamental, a inequívoca obrigação legal de o delator 

reportar a estrita veracidade dos fatos.  

 Nesse diapasão, usual tem 

sido a inserção de cláusula expressa nessa espécie de pacto, 

que se traduz em pressuposto necessário, a proibir o delator 

de omitir fatos que saiba ou de que tenha conhecimento ou, 

ainda, faltar com a verdade a respeito de fatos que estejam 
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sob investigação, falseando-os ou adulterando-os, sob pena de 

rescisão do acordo delatório celebrado. 

 Bem fixadas essas premissas 

legais, estamos a assistir, estarrecidos, ao deturpado uso desse 

instrumento neutralizador ou mitigador de reprimenda, 

anomalia que causa inquietação aos povos civilizados, mercê 

do dilema ético que decorre de sua utilização em larga escala - 

no atacado mesmo - e em qualquer situação, máxime estando 

o pretenso delator submetido às aflições do cárcere infecto e 

psicologicamente fragilizado. É o momento que mostra azado 

para se empreender o processo de cooptação à vista do aceno 

da possibilidade de reconquista imediata de uma liberdade 

pessoal sobre a qual já não restam quaisquer outras 

esperanças... Muitas vezes, ausente o escrúpulo ético nessa 

desesperada troca de liberdade própria pela prisão alheia, vem 

a pelo o velho brocardo popular: “Orfeu, Orfeu, antes seja você 

do que seja eu”... 

 

 

...o estímulo às benesses 

enfraquece ainda mais o 

compromisso para com a verdade, 

podendo fazer com que, por 
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exemplo, aquele que nada tem a 

delatar, invente implicações 

contra um terceiro, com o fito de 

obter benefícios para si próprio. 

Aliás, noticia-se no direito italiano 

uma importante parcela de casos 

em que as informações prestadas 

resultaram falsas, causando 

imensos prejuízos processuais. 

 
(“Comentários à Lei de 

Organização Criminosa”, Cezar 

Roberto Bitencourt e outro Ed. 

Saraiva , 2014, página 137) 

 

 

Colaboração espontânea ou 

escambo de liberdades? Eis a árdua, cuidadosa e necessária 

filtragem que o instituto sugere. 

 É preciso sempre ter presente 

que nessas condições, em que o agente se acha segregado, 

privado do convívio de seus familiares, de sua atividade 

laboral, massacrado pelos noticiários apressados, prejulgado e 

condenado pela chamada opinião pública, a generosa e 
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balsâmica proposta de autoridades para “colaborar” com as 

investigações para “relatar qualquer fato de que tenha 

conhecimento” ou mesmo a indicação de “qualquer outra 

pessoa”(especialmente aquelas mais notórias, que se anseia 

por enredar), se convola em apelo quase irresistível. Fica 

muito, muito difícil não ceder aos seus suaves encantos. Nem 

Circe de Eéia se dotava de tamanho poder de sedução... 

Em tal cenário é que o aqui 

Denunciante, que nunca teve a ver com os fatos versados na 

chamada Operação Lavajato, tem tomado conhecimento 

(sempre pela imprensa) de que, por intermédio de versões 

desesperadas e abertamente conflitantes, delatores mendazes 

e já condenados, que habitam o pântano do cárcere e no 

“mundo das sombras” em que ele se constitui, tentam, por 

instância alheia, fabricar acusações contra sua pessoa (do aqui 

Denunciante) e industriar versões de seu envolvimento em 

situações delituosas que definitivamente jamais aconteceram. 

É que a vantagem oferecida em contrapartida é sedutora: a 

impunidade ou mitigação das penas cominadas ou já infligidas. 

Nessa peculiar ambiência é que foi urdida, mediante fantástica 

construção, a estória de mendaz participação do Requerente 

em fatos relacionados a uma supostamente ilícita arrecadação 
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de numerário para campanha eleitoral à Presidência da 

República Federativa do Brasil no pleito de 2010.  

 As contradições e mentiras 

que encerram os depoimentos prestados por esses detratores 

(os acima nominados) da honra e da reputação alheia 

despontam hialinos e merecem a pronta intervenção 

saneadora dessa Suprema Corte de Justiça, perante a qual se 

deu a homologação de suas “colaborações premiadas”. 

Examinemo-las. 

Conforme estrepitosamente 

divulgado pela mídia, inicialmente veiculou-se a afirmação de 

PAULO ROBERTO COSTA, então Diretor de Abastecimento da 

PETROBRÁS, no sentido de que teria recebido, no ano de 2010, 

solicitação para que fossem liberados R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais), “da quota de propina do PP”, destinados à 

campanha presidencial. O pleito lhe teria sido feito 

diretamente pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF, supostamente 

indicado para operacionalizar a transferência. A solicitação, 

mente-se, teria se originado de um dos coordenadores da 

referida campanha, ou seja, do aqui Denunciante, o que nunca 

ocorreu.  Sucedeu, porém – e como exaustivamente noticiado 

–, o doleiro ALBERTO YOUSSEF foi categórico em negar a 
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existência desse seu pedido, respondendo de forma taxativa, a 

todos que quisessem ouvir: “não conheço Antônio Palocci e ele 

nunca me fez nenhum pedido para que eu angariasse dinheiro 

para a campanha de Dilma em 2010”. 

 Com efeito, PAULO ROBERTO 

COSTA, no Termo de Colaboração nº 16, afirmou que: 

 

 

“QUE no ano de 2010, acredita 

que quando ANTONIO PALOCCI já 

não ocupava nenhum cargo no 

Governo Federal, recebeu uma 

solicitação, por meio de ALBERTO 

YOUSSEF, para que fossem 

liberados R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) do caixa do PP, 

para a campanha presidencial de 

DILMA ROUSSEF; QUE o 

declarante autorizou a referida 

entrega, sendo que YOUSSEF 

operacionalizou o pagamento 

confirmou ao declarante 

posteriormente; QUE YOUSSEF 

não esclareceu ao declarante se o 
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pedido deste valor foi feito 

pessoalmente por PALOCCI ou se 

por meio de algum assessor 

deste, apenas mencionou que era 

um pedido vindo de ANTONIO 

PALOCCI; QUE este valor sairia da 

cota de um por cento do PP.” 

 

 

 YOUSSEF, em depoimento 

prestado à CPI da PETROBRÁS em 11/5/2015, asseverou que: 

 

 

Não conheço Antônio Palocci e ele 

nunca me fez nenhum pedido para 

que eu angariasse dinheiro para a 

campanha de Dilma em 2010. E eu 

creio que Paulo Roberto esteja 

equivocado com referência a esse 

assunto. 

 
(http://g1.globo.com/pr/parana/no

ticia/2015/05/youssef-nega-

conhecer-palocci-e-ter-financiado-

1-campanha-de-dilma.html) 
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É dizer, ante a peremptória e 

incisiva negativa de ALBERTO YOUSSEF acerca da veracidade 

dessa solicitação de numerário, ruiu a tentativa inicial de se 

trazer o Requerente ao palco dos acontecimentos, à ribalta 

investigatória.  

Não se deslembre que, no ano 

de 2010 o Requerente não era o responsável pela arrecadação 

de fundos para as despesas de aludida campanha presidencial, 

mas, muito longe disso, desempenhava função que não 

guardava nenhum vínculo com atividade arrecadatória, eis que 

a ele estava afeta a coordenação política e do programa de 

governo. Aliás, e neste passo, é bom que se repita que o aqui 

Denunciante jamais, em tempo algum, participou de 

qualquer dos episódios referidos pelos delatores; são 

situações que jamais existiram. 

Não se olvide, por igual, que a 

“CPI da PETROBRÁS” realizou acareação entre ambos os 

presos, os quais mantiveram, suas respectivas, antagônicas e 

conflituosas versões na integralidade, a demonstrar realmente 

a inexistência de qualquer verossimilhança do fato sob análise. 

Senão, vejamos: 
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Paulo Roberto Costa afirmou em 

um seu acordo de delação 

premiada que, na eleição de 2010, 

Palocci o procurou pedindo a 

liberação de R$ 2 milhões para a 

campanha presidencial de Dilma. 

O dinheiro, segundo o ex-diretor da 

Petrobras, viria da cota reservada 

ao PP no esquema de corrupção 

investigado pela Lava Jato. 

Nesta terça, Costa voltou a afirmar 

que foi o doleiro quem pediu a ele 

para arrecadar dinheiro para a 

campanha de Dilma. 

"Esse assunto me veio através do 

Alberto Youssef. Eu autorizei 

repassarem os R$ 2 milhões da cota 

do PP para a campanha de 2010. Eu 

ratifico integralmente os meus 

depoimentos. Todos eles", ressaltou 

o ex-diretor da Petrobras. 

No entanto, Youssef negou diante 

do ex-dirigente da estatal e dos 

deputados que integram a CPI que 
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Palocci tenha pedido a ele qualquer 

doação para a campanha petista. 

“Eu não conheço o Palocci, não 

conheço o assessor, nem o irmão e 

ninguém [dele] fez pedido a mim 

para que eu arrebanhasse recurso 

para a campanha da Dilma de 

2010". 

 
(http://g1.globo.com/politica/notici

a/2015/08/youssef-e-costa-se-

contradizem-sobre-doacao-

campanha-de-dilma.html) 

 

 

Acresce, ainda, a significativa 

circunstância de que o próprio Procurador Geral da República, 

Dr. RODRIGO JANOT, consciente de toda a larga dimensão que 

tem a investigação denominada “Lavajato” e de seus 

desdobramentos e consectários, assoalhou, oficialmente, que 

a versão apresentada por PAULO ROBERTO COSTA veio de ser 

cabalmente desmentida por ALBERTO YOUSSEF.  

Versão despida de qualquer 

credibilidade! Quem tencionava implicar injustamente o 
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Requerente abandonou, então, esse caminho, em razão da 

comprovada fragilidade da artificial estória da verba de 

campanha presidencial (será que alguém teria embolsado tal 

soma e lançado a inexistente culpa nas costas largas da 

“campanha presidencial”? Pertinente conjectura!). 

É claro, todavia, que o 

afastamento da participação do Requerente no episódio que 

se reputa criminoso não agradou a todos. Há, ainda, aqueles 

que buscam, de qualquer forma, plotar sua pessoa nos 

acontecimentos reputados delituosos. E, com efeito, a 

superveniente prisão de FERNANDO ANTONIO FALCÃO 

SOARES, conhecido por FERNANDO BAIANO, veio a reacender 

essa espúria expectativa. 

 Após algum período de 

recalcitrância – e cada um de nós sabe o limite de sua 

resistência –, sofrendo as impublicáveis desumanidades do 

sistema carcerário, cedeu FERNANDO BAIANO à atraente 

promessa, ao canto da sereia, e aquiesceu em fazer 

“delações”. Era a alternativa de que se precisava para, tempos 

depois da frustrada tentativa inicial, ressuscitar o nome do 

Requerente no contexto investigatório. 
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 Então, como que por artes do 

Zarapelho, em uma segunda investida, mais recente, tentou-se 

“conciliar” as versões irremediavelmente conflitantes de 

PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, para se tentar 

explicar o inexplicável. Por incrível que possa parecer, passou-

se a alardear que, na verdade, YOUSSEF teria feito a solicitação 

e operado a entrega do numerário sem, todavia, saber que a 

iniciativa da solicitação teria partido do Requerente ou de 

quem quer que seja e – pasme-se – nem mesmo a identidade 

de seu efetivo recebedor. Dita verba não seria mais destinada 

a certa campanha eleitoral estadual do Estado do Maranhão, 

como houvera informado em depoimento anterior...

 Acredite quem puder...  

Não foi por outro motivo, 

aliás, que o próprio ALBERTO YOUSSEF veio a público para 

antecipar que estaria sendo construída uma nova delação, no 

dissolvente e sombrio ambiente do cárcere, para justificar e 

concertar os insuperáveis conflitos existentes entre seu 

depoimento e o de PAULO ROBERTO COSTA. Disse-o em 

sessão da CPI da Petrobras, perante o Congresso Nacional, 

com transmissão televisiva em rede nacional. Profeta de 

acontecimentos delituosos inéditos, ALBERTO YOUSSEF ali 
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anunciou o nascimento de um novo messias da delação 

premiada, que viria para pacificar a conflagração e a fricção, 

existentes entre sua versão (dele Youssef) e de Paulo Roberto 

Costa, que restavam – e restam – íntegras (as contradições, é 

claro) após a tomada de mais de uma centena de depoimentos 

de ambos e dezenas de acareações entre eles realizadas... 

 

 

Em acareação na CPI da Petrobrás 

nesta terça-feira, 25, o doleiro 

Alberto Youssef afirmou que um 

outro delator da Lava Jato vai 

esclarecer “em breve” o episódio 

envolvendo o suposto repasse de 

R$ 2 milhões da cota do PP no 

esquema ao ex-ministro da 

Fazenda Antonio Palocci (Governo 

Lula) para a campanha de Dilma 

Rousseff à Presidência em 2010. 

“Vou me reservar ao silêncio 

porque existe uma investigação 

nesse assunto do Palocci e logo vai 

ser revelado”, respondeu o doleiro 
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ao ser questionado pelo relator da 

comissão, deputado Luiz Sérgio 

(PR-RJ) sobre o episódio. O 

doleiro, contudo, negou ter 

conhecido Palocci e que o repasse 

de R$ 2 milhões foi destinado à 

campanha de Dilma. “Eu não 

conheço o Palocci, não conheço o 

assessor, nem o irmão e ninguém 

fez pedido a mim para que eu 

arrebanhasse recurso para a 

campanha da Dilma de 2010″, 

afirmou o doleiro”. 

 
(http://politica.estadao.com.br/bl

ogs/fausto-macedo/doleiro-da-

lava-jato-diz-na-cpi-que-ha-novo-

delator-na-investigacao-sobre-

pallocci/) 

 

 

E o novel protagonista 

vaticinado teve revelação semanas depois: é FERNANDO 

BAIANO, que imediatamente entra em cena. 
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Com efeito, para emprestar 

algum crédito à já desmentida versão de PAULO ROBERTO 

COSTA (que trazia o Requerente para o epicentro do episódio), 

constrói-se agora cerebrina versão, a saber: FERNANDO 

BAIANO teria se dirigido ao Comitê de campanha da então 

candidata à presidência DILMA ROUSSEF, em Brasília, para 

acertar os detalhes do repasse dos dois milhões de reais à 

campanha presidencial. Mais ainda: para dar credibilidade a 

essa inverdade, se disse estar naquela ocasião na companhia 

de terceiro personagem, qual seja, PAULO ROBERTO COSTA, 

oportunidade em que teria tratado com o Requerente desse 

tema... 

PAULO ROBERTO 

prontamente desmentiu a lorota de FERNANDO BAIANO, 

asseverando ser mentirosa tal narrativa, eis jamais esteve no 

Distrito Federal naquele endereço, na apontada data, para 

essa finalidade (ou qualquer outra), nunca falou com Antonio 

Palocci Filho sobre aludido tema, em suma, declarou ser tudo 

uma grande invencionice de FERNANDO.  

 De fato, no depoimento que 

prestou no dia 20/10/2015, reafirmou PAULO ROBERTO COSTA 

que: 
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...QUE perguntado sobre 

eventuais encontros entre o 

declarante e FERNANDO ANTONIO 

FALCÃO SOARES, também 

conhecido como "FERNANDO 

BAIANO", para tratar de assuntos 

relacionados à repasses de 

dinheiro decorrentes de contratos 

da Petrobrás, para destinatários 

em nome do Partido dos 

Trabalhadores, entre eles o Ex-

Ministro ANTONIO PALOCCI, 

responde sem qualquer dúvida de 

que nunca tratou com FERNANDO 

BAIANO sobre qualquer repasse 

de dinheiro a políticos do PT, nem 

mesmo a ANTONIO PALOCCI. 

Acrescenta ainda que nunca 

tratou com ANTONIO PALOCCI 

sobre qualquer auxilio financeiro 

para a campanha presidencial de 

2010, pois o pedido que recebeu 

neste sentido foi feito por 

ALBERTO YOUSSEF, em nome de 
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ANTONIO PALOCCI; QUE nunca 

andou com FERNANDO BAIANO 

em veículo da PETROBRÁS, nem 

mesmo em Brasília onde o 

declarante andava somente em 

veículos da PETROBRÁS; QUE 

nunca fez reunião com 

FERNANDO BAIANO e ANTONIO 

PALOCCI juntos, muito menos em 

qualquer casa em Brasília 

utilizada por PALOCCI ou pelo 

Partido dos Trabalhadores, para 

tratar de apoio para a campanha 

presidencial de 2010; QUE 

costuma a se encontrar com 

FERNANDO BAIANO em hotéis 

para tratar de eventuais repasses 

oriundo da empresa Andrade 

Gutierrez e Queiroz Galvão; QUE 

encontrava ANTONIO PALOCCI 

somente em reuniões de Conselho 

da Petrobrás, como convidado 

para prestar eventuais 

esclarecimentos aos conselheiros, 

ressalvados eventuais encontros 
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oficiais que não se recorda no 

momento. 

 
 

Eis porque, dadas as inéditas 

informações de FERNANDO BAIANO, veementemente 

desmentidas por PAULO ROBERTO COSTA, deliberou a Polícia 

Federal realizar acareação entre ambos. Assim foi feito: no dia 

6 de novembro último, efetivou-se o ato procedimental da 

acareação que, segundo a imprensa, consumiu nada menos do 

que dez horas! 

Qual o resultado? 

Extrai-se do respectivo termo 

que PAULO ROBERTO COSTA mais uma vez desmentiu o 

quanto houvera sido asseverado por FERNANDO BAIANO, 

negando peremptoriamente que tivesse estado ou se reunido 

com ele, em 2010, no Comitê da Campanha em Brasília para 

qualquer assunto e que jamais estiveram em presença do 

Requerente, com quem jamais trataram ambos de qualquer 

assunto... 

 
 

Em consequência, dada a palavra 

ao SEGUNDO ACAREADO, PAULO 



JOSÉ ROBERTO BATOCHIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

-   21   - 

 

ROBERTO COSTA, foi dito que 

mantém integralmente suas 

declarações já prestadas neste 

inquérito e acima transcritas. 

QUE reitera integralmente suas 

declarações, inclusive ressaltando 

que o pedido de R$ 2.000.000.00 

(dois milhões de reais), que mais 

tarde foi entregue à alguém em 

nome de PALOCCI, foi feito 

inicialmente por ALBERTO 

YOUSSEF nunca tendo tratado 

deste assunto com Fernando 

Baiano ou qualquer pessoa que 

tenha mencionado o nome dele; 

QUE solicita ainda que reste, 

consignado sua estranheza 

quanto ao fato de ALBERTO 

YOUSSEF ter adiantado, por 

ocasião de sua oitiva na CPI da 

Petrobras que este assunto seria 

revelado por um novo delator da 

Lava Jato antes da efetiva delação 

de Fernando Baiano; QUE em 

razão das contradições transcritas 
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acima, foi dada a palavra ao 

PRIMEIRO ACAREADO, FERNANDO 

SOARES: disse que mantém o 

inteiro teor de suas declarações 

acima já transcritas. Perguntado 

se a referida hospedagem do 

primeiro acareado foi feita em 

nome dele, respondeu sim, pois 

nunca se hospedou em qualquer 

hotel em nome de outra pessoa, 

inclusive tendo preenchido o seu 

próprio CPF; Perguntado se 

costumava a preencher ficha de 

hóspede quando fazia o check-in 

no hotel Meliá em Brasília e 

preencher seu nome completo e 

CPF em tal ficha de cadastro, 

respondeu que sim, sempre em 

nome próprio; Perguntado se 

poderia dar mais informações 

sobre a forma de pagamento 

daquele hotel, respondeu que 

geralmente era feito por meio de 

sua agência já citada; QUE 

acrescenta ainda que a 
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hospedagem pode ter sido feita 

no Hotel Naoum ao invés do 

Meliá, de onde deve ter partido 

com PAULO ROBERTO COSTA para 

reunião com ANTÔNIO PALOCCI; 

QUE não saberia indicar a 

localização da casa onde se 

reuniram com ANTÔNIO PALOCCI; 

QUE perguntado se existe mais 

alguma informação que possa 

comprovar se a referida reunião 

existiu, lembra apenas que 

BUMLAI foi quem agendou tal 

reunião, salientando que BUMLAI 

não deve ter falado com PAULO 

ROBERTO COSTA; pois quem tinha 

contato com BUMLAI era o 

Declarante e acredita que PAULO 

ROBERTO COSTA não tinha 

contato com ele; QUE lembra 

ainda, com quase certeza, que o 

carro utilizado por PAULO 

ROBERTO COSTA para dar carona, 

naquela oportunidade, para 

reunião, foi um Corolla preto; QUE 
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no tocante à afirmação de 

ALBERTO YOUSSEF na CPl da 

Petrobras, acrescenta que esteve 

preso em cela próxima a de 

ALBERTO YOUSSEF nesta 

Superintendência, antes de 

YOUSSEF ter ido à CPI, ocasião em 

que ALBERTO YOUSSEF indagou o 

Declarante se em algum momento 

o Declarante havia solicitado 

alguma doação, para a campanha 

de DILMA ROUSSEF a pedido de 

PALOCCI, momento em que o 

Declarante disse que nunca fez 

qualquer pedido e relatou a 

reunião descrita acima em que 

PALOCCI fez tal solicitação 

diretamente à PAULO ROBERTO 

COSTA. 

 

 

Dignos de nota, por outro 

lado, foram os esclarecimentos prestados à imprensa pelo 

advogado JOÃO MESTIERI, patrono de Paulo Roberto no caso, 

a propósito dessa famigerada acareação: 
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Segundo João Mestieri, em certo 

momento da acareação, Paulo 

Roberto Costa afirmou. “Nunca 

estive com você (Baiano) em 

Brasília. Além do que você 

(Baiano) é um lobista 

conhecidíssmo. Eu não iria nunca 

com você a Brasília falar com o 

ministro no mesmo carro. Eu não 

sou débil mental.” 

“A história dele (Baiano) foi 

desmontando, ele ficou meio 

acuado”, disse Mestieri. 

Segundo o advogado do ex-

diretor da Petrobrás, o delegado 

da Polícia Federal que presidiu a 

acareação advertiu Fernando 

Baiano. “Eu vou dizer ao sr. o que 

já disse ao sr. Paulo Roberto 

Costa em outra oportunidade. Se 

houver discrepância a delação 

pode cair e o sr. vai cumprir a 

pena inteira.” 

Em troca da delação, Baiano 
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deverá ser solto no próximo dia 

18. 

Na acareação ele não recuou, 

manteve sua versão, ainda 

segundo Mestieri. “Fernando 

Baiano disse que esteve com 

Paulo Roberto, contou detalhes. 

São detalhes possíveis numa 

história que você cria. Agora, 

nunca poderia na vida real. Enfim, 

cada um saiu com sua versão, não 

mudaram uma vírgula. Eu 

acredito firmemente que a 

história do Paulo Roberto é a 

verdadeira.” 

 
(http://politica.estadao.com.br/bl

ogs/fausto-macedo/em-

acareacao-de-dez-horas-ex-

diretor-da-petrobras-diz-que-

nunca-esteve-com-palocci/) 

 

 

 ALBERTO YOUSSEF, de seu 

turno, previamente ajustado na mendaz urdidura com 
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FERNANDO BAIANO, sob regência de outrem, e sabe Deus lá 

em troca de quê, passou a criar a versão de que, embora “não 

tivesse se lembrado antes”, teria entregue 2 milhões de reais a 

uma pessoa que lhe era desconhecida num quarto do Hotel 

Blue Tree situado na Avenida Faria Lima, na Capital de São 

Paulo, onde se achava hospedado o suposto recebedor. Disse 

mais que, embora não soubesse quem era dita pessoa, a cujas 

mãos fazia chegar a elevada soma em dinheiro, “achava” que 

poderia ser um conhecido servidor público do Poder Executivo 

Federal, que chegara a ser, em certa ocasião, da assessoria de 

Antonio Palocci Filho. Ousou afirmar que talvez fosse esse 

servidor, o Sr. CHARLES CAPELLA DE ABREU, assessor da Casa 

Civil (cargo que Palocci só exerceu muito tempo depois das 

eleições) quem recebera o numerário para a campanha. Veja 

agora, ínclito Ministro o que sobre esse asserto esclareceu o 

citado CHARLES CAPELLA DE ABREU, pessoalmente e também 

por sua advogada: 

 

 

Charles Capella havia sido 

intimado pela Polícia Federal para 

prestar esclarecimentos sobre um 

suposto recebimento de 2 milhões 
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de reais, em nome de Palocci, para 

a campanha de Dilma Rousseff em 

2010.  

O depoimento agendado para o 

dia 12/11 foi cancelado pela 

Policia Federal quando Charles e 

sua advogada já estavam em 

Curitiba. Esclarece que as 

acusações feitas pelos delatores 

são falsas e mentirosas, pois não 

conhece nem nunca esteve com 

Alberto Youssef, Paulo Roberto 

Costa ou Fernando “Baiano". 

Ainda, esclarece que nunca 

arrecadou valores para partidos 

políticos ou campanhas eleitorais, 

tampouco esteve no hotel 

mencionado pelo delator. Informa 

que trabalhou na campanha de 

Dilma Rousseff em 2010, tendo 

como função o apoio à 

organização das estruturas 

necessárias para o funcionamento 

diário do comitê em Brasília e dos 

eventos em que a candidata 



JOSÉ ROBERTO BATOCHIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

-   29   - 

 

compareceria. Por fim, esclarece 

que nunca foi chefe de gabinete 

do então Ministro Palocci, tendo 

exercido apenas a função de 

assessoria da Casa Civil no período 

em que Palocci esteve a frente da 

pasta.  

Danyelle Galvão 

Advogada 

 

 

 Como CHARLES tivesse 

concedido entrevista à TV Globo (Globonews/Pr) naquela 

manhã, esclarecendo serem falsas as afirmações de ALBERTO 

YOUSSEF (cf. http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/pf-

investiga-se-ex-assessor-da-casa-civil-recebeu-propina-para-campanha-de-

dilma/4603711/), curiosamente cancelou-se a sua inquirição, 

embora tivesse ele se dirigido da Capital para Curitiba na 

companhia de sua ilustre advogada e se apresentado à PF, que 

cancelou, inexplicavelmente, a colheita dos seus informes. 

Fica-se sem saber por que razão deu-se tal cancelamento, com 

todos os ônus que esta providência acarretou... Será que não 
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se desejou inserir nos autos o desmentido já veiculado na 

televisão? 

 Veja-se o quanto o aludido 

CHARLES antecipou à Globonews: 

 

 

Ele disse assim, olha, eu nunca vi, 

nunca conheci, nunca falei, nem 

com Alberto Youssef, nem com 

Fernando Soares, e nem com o ex-

diretor na Petrobrás Paulo 

Roberto Costa. Ele me disse que 

nunca nem trocou mensagens, 

podem quebrar o sigilo telefônico 

dele que ele nunca falou com 

nenhum desses três personagens. 

Ele me disse também que nunca 

esteve neste hotel onde Youssef 

relata, diz, que teria entregue 

esses 2 milhões de reais a pedido 

de Paulo Roberto Costa 

combinados com Antonio Palocci, 

para a campanha de Dilma, que 

segundo Youssef seria um 
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emissário de Antonio Palocci. 

Charles me disse que nunca esteve 

nesse Hotel. Ele disse que sim, 

trabalhou nas campanhas de 

Dilma, em 2010, também em 

2014, mas que ele nunca mexeu 

com arrecadação, e sim com 

logística. O que que é isso: ele 

cuidava de acertos para 

montagem de palcos, da 

segurança da candidata, mas 

nunca sobre arrecadação.  

 
(cf. http://g1.globo.com/globo-

news/jornal-globo-news/videos/v/pf-

investiga-se-ex-assessor-da-casa-civil-

recebeu-propina-para-campanha-de-

dilma/4603711/) 

 

 

 Será que não se quer ouvir a 

verdade de CHARLES CAPELLA DE ABREU? Mas, ela já foi dita 

coram populo e eletronicamente, conforme mídia eletrônica 

disponível na internet. 



JOSÉ ROBERTO BATOCHIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

-   32   - 

 

 Pode o Judiciário quedar-se 

indiferente a tais manobras e inverdades que afrontam a lei e 

conspiram contra a seriedade da jurisdição? 

Ora, consabido que a 

homologação prévia de delação premiada pode ser, a qualquer 

tempo, revogada. Tal revogação pode ocorrer por diversas 

razões: seja porque o delator não contribuiu objetivamente 

com a investigação; seja porque seus informes não se 

mostraram concretos e idôneos; seja porque omitiu 

informações ou prestou declarações falsas, dentre outras. 

 Relembre-se aqui que, 

consoante exaustivamente noticiado pela imprensa, o próprio 

ALBERTO YOUSSEF já teve revogada pela Justiça Federal do 

Paraná delação premiada anteriormente formalizada, em 

razão do descumprimento de cláusulas às quais estava 

obrigado a cumprir. Não se trata, pois, de um primário nessa 

prática... 

Cuida-se, como se sabe, de 

ato processual de natureza provisória, cujos efeitos jurídicos 

materiais podem vir a ser afastados por superveniente 

decisão, na esteira do específico entendimento 

jurisprudencial: 
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Ementa: CORREIÇÃO PARCIAL. 

ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA. 

HOMOLOGAÇÃO. 

PRONUNCIAMENTO DE 

NATUREZA PRECÁRIA, 

PORQUANTO SUJEITO À 

VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE E 

UTILIDADE DA COLABORAÇÃO. 

REVOGAÇÃO POSTERIOR. 

MUDANÇA DE ENTENDIMENTO 

QUE NÃO PODE REPERCUTIR NA 

VALIDADE DAS PROVAS 

PRODUZIDAS SOB A ANTERIOR 

CHANCELA JUDICIAL. INVERSÃO 

TUMULTUÁRIA DO FEITO. 

DEFERIMENTO PARCIAL. 

1. O instituto da delação premiada 

demanda a participação, efetiva e 

útil, do beneficiário na adequada 

composição da lide penal, mercê 

do contributo por ele prestado ao 

cabal esclarecimento dos fatos e 

da verdade, colaboração essa que 

terá seu valor devidamente 
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examinado pelo juiz ao entregar a 

prestação jurisdicional. 

2. Assim, ainda que haja prévia 

homologação judicial de acordo 

entre acusação e colaborador, a 

natureza precária de um 

pronunciamento nesse sentido 

desautoriza a ilação de que dele 

decorra um direito subjetivo aos 

pactuantes em verem aplicados 

pelo julgador os parâmetros 

definidos na composição, como 

que antecipando um juízo 

condenatório ao arrepio do 

devido processo legal. 

3. Disso, no entanto, não decorre 

que o acordo seja um indiferente 

jurídico, ao contrário, a relevância 

do instituto reclama a percepção 

de parte do operador do Direito, 

que ele deve trazer ao 

colaborador alguma segurança na 

direção de que as autoridades 

públicas não se olvidarão de sua 

contribuição, bem assim à 
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acusação de que as provas 

produzidas sob o manto da 

chancela judicial não terão sua 

validade infirmada. 

4. Pedido de correição parcial 

deferido em parte, tão somente 

para que o acordo de delação 

premiada permaneça distribuído 

ao juízo a quo, ao qual competirá 

o exame de seus termos no 

momento adequado, preservadas 

as cautelas necessárias à espécie. 

 
(TRF-4, Correição Parcial nº 

2009.04.00.035047-6, DJU 

13/07/2010, grifamos)  

 

 

 Aliás, tão solene e grave é a 

obrigação que o delator assume de não se afastar da verdade 

que a própria legislação tipifica como delito a conduta daquele 

que, a pretexto de “contribuir” com as investigações, venha a 

imputar a terceiros, consciente e falsamente, prática de 

crimes, através de informações inverídicas. 
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 Eis, neste particular, a dicção 

do artigo 19 da Lei nº 12.8580/13: 

 

  

Art. 19.  Imputar falsamente, sob 

pretexto de colaboração com a 

Justiça, a prática de infração penal 

a pessoa que sabe ser inocente, 

ou revelar informações sobre a 

estrutura de organização 

criminosa que sabe inverídicas: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 

(quatro) anos, e multa. 

 

 

Em razão de todo o exposto, 

embora não se desconheça a existência de um precedente 

dessa Colenda Corte Suprema (HC nº 127.483/PR, Relator 

Ministro DIAS TOFFOLI) no sentido da impossibilidade de 

impugnação de acordo de delação premiada levada a efeito 

por terceiros alcançados pela versão supostamente falsa, certo 

é que são muitas e insuperáveis as contradições existentes 
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entre os depoimentos dos delatores acima nominados, 

comprovadamente demonstradas, de modo que, mesmo de 

ofício, impõe-se que essa Augusta Corte, guardiã suprema da 

Constituição Federal e das franquias individuais, tome 

conhecimento do quanto aqui se revela e se comprova e, ante 

o escancarado descumprimento da cláusula legal de dizer a 

verdade por parte dos agraciados, decrete a REVOGAÇÃO EX 

OFFICIO DOS BENEFÍCIOS concedidos a ALBERTO YOUSSEF e 

FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, com os consectários de 

Direito. Isso se postula sem se tangenciar o tema da 

pertinência subjetiva para se pleitear a revogação da 

homologação em causa, eis que, de ordem pública, a matéria 

reclama providências jurisdicionais de ofício. Que dela conheça 

a Corte, pois é o que se deixa postulado. 

Nestes termos, 

P. Deferimento.  

S.Paulo/Brasília, 23 de novembro, 2015. 

 

 

                                                    José Roberto Batochio, advogado. 

       OAB/SP no 20.685 
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Guilherme Octávio Batochio, advogado. 

   OAB/SP nº 123.000 

 

Ricardo Toledo Santos Filho, advogado. 

     OAB/SP nº 130.856 

 


