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Excelentíssimo Senhor 
Ministro TEORI ZA V ASCKI 
Em mão 

Eminente Ministro, 

Almeida Castro R1í.o & Pires 
~~ A,--t,·og~"'ldo:, A55oci~dQ:,; 

Brasília, 14 de dezembro de 2015 

Vossa Excelência é relator da Ação Cautelar n.º 4036ffiF, na qual 
formulamos, em 9.12.15, pedido de revogação da prisão preventiva de André Santos 
Esteves, nosso constituinte: sintetizam-se neste memorial as razões apresentadas no 
pedido de revogação (doe. 1), que demonstram a necessidade de reversão do decreto 
de prisão. 

JUSTA REVOGAÇÃO 

02. Após o protocolo do pedido de revogação, o Procurador-Geral da República 
denunciou André Santos Esteves pela suposta comissão dos crimes tipificados no art. 
2º, § 1º, L. 12.850/13; e b) art. 355 do C. Penal. 

03. A denúncia, confusa, não trouxe, com relação ao peticionário, nenhum fato 
além das suposições que fundamentaram a prisão cautelar deferida por V. Exa.: os 
elementos colhidos pela acusação após a prisão não fortalecem nem confirmam a 
versão do Ministério Público de que André Esteves teria auxiliado ou se proposto a 
auxiliar financeiramente a família de Nestor Cerveró, como falaciosamente prometido 
ao seu filho pelo Senador Delcídio Amaral e suspeitoso advogado. 

04. De concreto, a embasar a anêmica versão avalizada pelo Ministério Público, há 
três frágeis elementos de fato: (i) uma reunião, de conteúdo ignoto, entre Delcidio e 
André na sede do BTG em São Paulo; (ii) uma reunião gravada em 4.11.15 - sem a 
presença de André Esteves - na qual Delcídio bravateou que "o banqueiro" garantiria 
os pagamentos, prometidos somente por ele próprio; e (iii) a apreensão de um impresso 
apócrifo em poder de Diogo, assessor do senador, que faz menção a uma suposta 
propina do Banco BTG Pactuai ao malsinado Deputado Eduardo Cunha, em troca de 
uma emenda jabuti ao projeto de conversão de certa medida provisória. 

SHIS QI 23, Chácara07·A, Lago Sul, Brasília·DF . CEP 71660-720. Tel.: (61) 331 2.1212 . Fax (61)3312.1 213. www.pertence.com.br 
SCN Quadra 2 - Ed. Centro Empresarial Liberty Mali, Torre A, Sala 1125, Brnsilia/DF CEP 70710-500 Te!. (61) 3328-9292 

ALAMEDA ITIJ, 852 - 2° ANDAR - SÃO PAULO - SP - CEP01 421-002 - TELEFONE 55 li 3372-7800 - FAX 55 11 3372-7808 



( 

SocieJade de Advogauos SEPÚLVEDA PERTENCE 
Almeida Castro Ráo & Pires 
~~ .i\.1..1vo~a1.ios Associado,.;. 

A D V O G ~ D O s 

05. Por outro lado, já se pode dar por desmentidas ao menos três das suspeitas 
endossadas pelo Ministério Público: a) de que André Esteves teria participado de uma 
reunião no Rio de Janeiro em 19.11.15, às 9h da manhã, no escritório do advogado 
Edson Ribeiro; b) de que, como afirmou Delcídio, na reunião de 4.11.15, André 
Esteves lhe teria mostrado e, portanto, teria consigo, cópias dos anexos do acordo de 
delação premiada de Nestor Cerveró; e c) de que André teria enviado foto de parte do 
referido termo de colaboração por mensagem de celular. 

06. Imagens das câmeras internas do Banco BTG Pactua!, juntadas pela defesa, 
comprovam que André não estava na reunião do dia 19.11.15 no Rio de Janeiro, pois 
entre 9h08 e 1 lh29 desse dia ele estava na sede do banco em São Paulo, o que, aliás, 
é corroborado pelas agendas de André e do empresário Enéas Pestana, também 
trazidas aos autos. 

07. Embora a Procuradoria-Geral da República tenha requerido mandado de busca 
e apreensão com a finalidade expressa de encontrar com André os termos de 
colaboração de Nestor Cerveró, de modo a tentar confirmar a bravata de Delcídio, na 
reunião gravada em 4 .11.15 - segundo a qual André teria em suas mãos os 
mencionados documentos-, tais documentos não foram encontrados em nenhuma 
das diligências realizadas nos endereços deAndré Esteves. · 

08. A conclusão é cristalina: André Esteves não possuía- e nunca possuiu - os 
anexos da colaboração premiada de Nestor Cerveró, que ensejaram sua prisão, e 
jamais participou de qualquer reunião com o advogado Edson Ribeiro, com o assessor 
Diogo ou com Bernardo Cerveró, que em seus depoimentos são uníssonos em afirmar 
que não conhecem o banqueiro requerente e jamais estiveram com ele. 

09. Para que não remanesça qualquer dúvida a respeito, ao contrário do que quis 
fazer crer a PGR, a defesa demonstrou materialmente que André Esteves NÃO 
compareceu a tal reunião do dia 19.11.15, no Rio de Janeiro, e NÃO enviou arquivos 
da delação a Bernardo Cerveró por mensagem de texto, mensagem via aplicativo 
whatsapp, telegram, ou por qualquer outro meio. Pelo que consta dos autos, tais 
arquivos foram enviados a Bernardo por Edson Ribeiro a Bernardo Cerveró, conforme 
atas notariais lavradas por determinação de Bernardo, o que ele confirma em seu 
depoimento. 

10. Some-se que, ao admitir o recebimento de R$ 50 mil das mãos de Edson 
Ribeiro, Bernardo Cerveró afirma ter sido o advogado quem lhe entregou a quantia 
em nome do Senador Delcídio, sem qualquer referência à participação de André 
Esteves no episódio, ou promessa de outras doações à família. 

11. O único papel encontrado nas buscas e que poderia referir-se a André Esteves é 
um digitado apócrifo apreendido com o assessor Diogo, do Senador Delcídid,.. em 
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25 .11.15: esse documento - tão alardeado pela imprensa com ares de escândalo e 
utilizado pela Procuradoria-Geral da República como argumento decisivo para a 
decretação da prisão preventiva do requerente - guarda íntima relação com nota 
jornalística veiculada no dia 8.11.15, às 07h05, pelo jornalista Lauro Jardim em sua 
coluna eletrônica, com os seguintes termos: 

"PF investiga participação de Eduardo Cunha em MP que beneficiou banco: 
As dores de cabeça do deputado e negociante de carne Eduardo Cunha 
parecem não ter fim. 
A PF está investigando sua participação na inclusão de um artigo na MP 
608/13 que teria como beneficiário um banco de investimentos. 
Das investigações constam até fotos de uma comemoração, oferecida por um 
lobista de Brasília, ocorrida na madrugada em que a MP foi aprovada. 
A festa, com direito a brindes de champanhe, contou, claro, com a participação 
de Cunha e ao menos de um banqueiro. " ( doe. 2) 

12. É evidente que se trata de paráfrase do mesmo texto, com a supressão de nomes 
e ligeiras adaptações, o que leva, inevitavelmente, a conjecturar que o escrito anônimo 
não era mais que um factoide a ser transmitido à imprensa a fim de somar-se à 
turbulência de acusações a Eduardo Cunha. 

13. Suspeita corroborada pelo trecho do depoimento do assessor Diogo, do Senador 
Delcídio: 

"( ... ) QUE o texto que inicia com "EM TROCA DE UMA EMENDA" e finaliza 
com "ANDRE ESTEVES", foi entregue pelo Senador DELCÍDIO DO 
AMARAL ao declarante no início de novembro deste ano, tendo registrado o 
compromisso de falar com o Senador Renan Calheiros sobre o texto, a pedido 
do Senador DELCÍDIO DO AMARAL." (fl. 753) 

14. Não por acaso, no dia da conversão da prisão temporária do requerente em 
preventiva [domingo, 29/11/15, às 22h01], o mesmo jornalista publicou - e, não se 
sabe a razão, depois suprimiu - uma outra nota em sua coluna eletrônica tratando do 
documento e acrescentando "No dia 8, foi publicada aqui uma informação que hoje 
foi decisiva para que André Esteves continuasse preso. " (doe. 3), a sugerir que o 
documento apócrifo e de origem desconhecida fora fruto de informe jornalístico. 
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15. De tudo, resta evidenciado o que a defesa vem afirmando a respeito da 
precipitação das medidas constritivas e da ausência de elementos concretos de prova 
a respaldar a custódia cautelar de André Esteves. 

16. Não merece acolhida, de outra parte, a inferência de que se valeu a PGR ao 
pedir prisão preventiva, no sentido de que Delcídio Amaral teria ncorroboradon em 
sede policial a participação de André Esteves em eventos ilícitos. Além de 
simplesmente assentir ao lhe ser formulada questão ambígua pela autoridade policial, 
em depoimento no qual chega a negar qualquer referência a André na conversa gravada 
de 4.11.15, nenhum dos trechos que se afirmou terem sido lidos ao senador por ocasião 
de seu interrogatório permite concluir pela confirmação de que André Esteves fosse 
agente financeiro de propostas escusas eventualmente formuladas pelo congressista, 
versão aliás desacreditada pelo próprio Bernardo Cerveró e pelo advogado Edson 
Ribeiro em seus depoimentos. 

17. A 1iberdade não deve sucumbir a meras conjecturas sem origem e idoneidade. 

18. Também merecem consideração, pois contrariam a suposição do MPF de ele 
teria interesse de se opor às investigações, os fatos de que: (i) espontaneamente, André 
Esteves prestou depoimento no inquérito relativo ao "embandeiramento" e autorizou 
de próprio punho busca e apreensão no imóvel em que foi preso, que não era objeto de 
ordem judicial; e (ii) tomou a iniciativa de renunciar à presidência e ao cargo que 
ocupava no conselho de administração, ambos do Banco BTG Pactua!. 

19. Por fim, na improvável hipótese de alguma procedência da imputação a André 
Esteves, importa salientar que o somatório das penas mínimas dos crimes a ele 
imputados é de apenas três anos e seis meses, o que autorizaria o cumprimento da pena 
em regime inicial aberto, menos gravoso do que a situação prisional a que está 
submetido. 

* * * 
20. Por essas razões, e por aquelas constantes da petição anexa, os signatários 
confiam na revogação da injusta e infundada prisão cautelar de André Esteves. 

José Paulo Sepúlveda Pertence 
OAB/DF 578 

Antônio Carlos de Almeida Castro 
OAB/DF 4.107 

Sônia Cochrane Ráo 
OAB/SP 80.843 
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