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Ação Penal n° 0042543-76.2016.4.01.3400 

 

JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, por seus advogados, tendo 

sido citado da denúncia oferecida contra si pelo Ministério Público Federal, vem à 

presença de V. Exa., nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, 

apresentar sua resposta à acusação nos termos que seguem. 

1. O AMIGO DO LULA, O SENADOR PRESO E UMA 
CONVENIENTE DELAÇÃO PREMIADA 

A delação premiada que deu origem à ação penal contra JOSÉ CARLOS 

BUMLAI é uma farsa a olhos vistos1. Afinal, não são necessários grandes esforços 

para compreender os bastidores e os motivos da perniciosa armação articulada 

                                              
1
. Alguém por acaso se esqueceu de que a tese ministerial foi construída com base nas palavras do 

mesmo cidadão que bradava ter influência sob dois Ministros do Supremo Tribunal Federal para atuar em 
favor de réus na Lava Jato?  
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contra o defendente e seu filho MAURICIO visando, em verdade, à derrocada de 

“uma das mais expressivas figuras políticas da História do Brasil”2.  

 

Com efeito, recapitulemos: NESTOR CERVERÓ, ex-diretor da PETROBRÁS e 

da BR DISTRIBUIDORA, encontrava-se preso e processado há quase um ano por 

fatos apurados em várias frentes da “Operação Lava Jato”. Sua delação premiada 

era dada como certa e prometia envolver diversos figurões da República, 

especialmente um certo Senador e líder do Governo DILMA ROUSSEFF. NESTOR 

CERVERÓ e DELCÍDIO DO AMARAL haviam trabalhado juntos por muitos anos na 

PETROBRÁS e mantinham relação que, ao que corria à boca pequena, ia muito além 

da amizade e envolvia intricados negócios3. 

 

De fato, DELCÍDIO tinha bastante interesse no que CERVERÓ poderia vir a 

dizer, o que foi comprovado pelos áudios em que fora flagrado expondo um 

audacioso plano de fuga do preso a seu filho BERNARDO CERVERÓ. Segundo o 

Senador à época, ele poderia, juntamente com o banqueiro ANDRÉ ESTEVES, 

financiar as necessidades da família em troca do silêncio do acusado.  

 

Com as gravações, o Supremo Tribunal Federal decidiu decretar a prisão 

preventiva de DELCÍDIO pela prática do crime de obstrução de justiça, o que foi, 

horas depois, referendado pelo Senado por massacrante maioria de votos, após 

carta aberta do Presidente do PT, RUY FALCÃO, desobrigando os membros da 

legenda a atuar em solidariedade ao Senador4. 

 

                                              
2
. http://educacao.uol.com.br/biografias/klick/0,5387,1572-biografia-9,00.jhtm 

3
. O que veio a ser corroborado pelos termos da própria colaboração de NESTOR CERVERÓ. 

4
. http://www.pt.org.br/rui-falcao-tratativas-atribuidas-a-delcidio-nao-tem-relacao-com-atividade-

partidaria/ 
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Assim é que preso, desmoralizado e abandonado pelo próprio partido5, o 

Senador então iniciou as tratativas para sua delação premiada.  

 

Importante registrar que DELCÍDIO DO AMARAL foi eleito parlamentar pelo 

Mato Grosso do Sul, Estado em que o peticionário nasceu e onde construiu todos 

os seus negócios. O berço político do Senador sempre foi Campo Grande, mesma 

cidade em que reside JOSÉ CARLOS BUMLAI e sua família. Ambos se conhecem há 

décadas, desde que viviam em sua cidade natal Corumbá, mantendo, entretanto, 

relação distante e, por que não dizer, conflituosa. Alguns amigos em comum 

costumavam dizer que DELCÍDIO tinha ciúme da amizade do defendente com o ex-

Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e não foram poucas as vezes em que ele 

sentiu certa animosidade da parte do primeiro.  

 

Diferentemente do pai, MAURÍCIO BUMLAI convivia melhor com o então 

Senador e, muito embora nunca tenha colaborado financeiramente com suas 

campanhas, permitiu que o então candidato a Governador do Mato Grosso do Sul 

peregrinasse nas fazendas e na Usina de sua família, esta última uma das maiores 

produtoras de álcool do Brasil. MAURÍCIO era bastante próximo da esposa de 

DELCÍDIO, MAIKA DO AMARAL GOMES, relacionando-se com certa frequência com 

o casal.    

   

Foi então nesse contexto, MM. Juiz, que surgiram os termos da conveniente 

e fantasiosa versão de DELCÍDIO em que este delatava os BUMLAI e LULA: JOSÉ 

CARLOS – que estaria envolvido no empréstimo do BANCO SCHAHIN para o PT e 

sua posterior quitação em troca da contração da operação da Sonda Vitória 10.000 

                                              
5
. Sua suspensão se deu dias depois da prisão, tendo o então Senador pedido desfiliação em março 

de 2016.  
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pela PETROBRÁS – teria, juntamente com seu filho MAURÍCIO, colaborado 

financeiramente com o silêncio do ex-diretor daquela estatal, tudo a pedido do ex-

Chefe de Estado!  

 

Pronto! Era exatamente o que a Força-Tarefa da Lava Jato precisava para 

finalmente conseguir pescar o desejado molusco cefalópode, valendo-se, mais uma 

vez, de sua isca predileta: JOSÉ CARLOS BUMLAI.  

 

Acontece que o tarrafo continua mal armado. A trama narrada pelo Senador 

simplesmente não fecha e não convence, seja por sua própria falta de nexo, seja 

pelas frágeis – quando não inexistentes – provas apontadas na denúncia para 

sustentá-la. Se alguém tinha interesse no silêncio de NESTOR CERVERÓ, este 

alguém se chama DELCÍDIO DO AMARAL, e não JOSÉ CARLOS BUMLAI.  

 

Não faltam a esse D. Juízo motivos para rejeição da acusação ou, ainda, para 

a absolvição sumária. Afinal,  

 

 A denúncia atribui ao acusado fatos atípicos, pois i) BUMLAI jamais 

poderia obstruir investigações envolvendo suposta organização 

criminosa, pois à época dos fatos este crime não era previsto em lei; 

ii) Ninguém pode ser acusado de obstruir investigações na qualidade 

de investigado, sob pena de violação do princípio que veda a 

autoincriminação;  

 

 A denúncia é inepta. Não se pode acusar alguém de meramente ter 

consentido com um crime. BUMLAI precisa saber qual conduta, 

praticada em qual dia, foi considerada como um ato de obstrução de 



  

 

 

5.

                                                 Rua Almirante Pereira Guimarães, 537 – 01250-001 São Paulo SP Tel:(11) 38647233 Fax:(11) 38623816
                                             www.malheirosfilho.adv.br 

justiça, para que possa se defender. Da forma em que está disposta, a 

denúncia obriga o acusado a provar que, “entre 11.04.2015 e 

25.09.2015”, não concordou com atos de terceiros e que não sabia 

das intenções de DELCÍDIO. Como se faz essa diabólica prova de que 

não se sabia ou se discordou de algo?   

 

 Alguém está mentindo! É impossível conceber um processo criminal 

baseado na versão de um delator, quando outro delator conta uma 

história completamente diferente. Se DELCÍDIO, preso e desprezado 

pelo PT, tinha mil motivos para mentir e querer prejudicar LULA, 

porque sua versão é a verdadeira, e não a de CERVERÓ? E qual é o 

critério utilizado neste processo? Vale a delação que prejudicar os 

acusados, mas não a que for consentânea com suas teses? 

 

 O Ministério Público não pode distorcer o teor das provas dos 

autos. Primeiro se parte da versão acusatória, para depois reputar 

como “sólidos elementos de convicção” chamadas telefônicas não 

completadas, ligações com terceiros e desencontradas operações 

financeiras.  

 

É o que adiante se demonstrará. 

2. A INÉPCIA DA INICIAL   

Aduzia inicialmente a Acusação, quando da prisão de DELCÍDIO, que a 

incumbência de financiar a família de NESTOR CERVERÓ competia a ANDRÉ 
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ESTEVES, cujos interesses poderiam ser atingidos por uma eventual delação 

daquele (fls. 2-F/4-B). Naquela ocasião, sequer havia menção à participação do 

defendente no episódio. 

 

Posteriormente, com a colaboração do ex-Senador – acordada, repita-se, 

após o Partido dos Trabalhadores ter-lhe dado as costas – eis que a figura de JOSÉ 

CARLOS BUMLAI surge no aditamento à inicial como a do homem do dinheiro por 

trás de toda trama, interessadíssimo em evitar que NESTOR CERVERÓ dissesse tudo 

o que sabia. 

 

Assim é que, sem um mínimo de descrição de sua conduta, o peticionário 

foi pinçado para dentro de um roteiro policial de quinta categoria, concebido por 

aquele que faria de tudo – como efetivamente fez – para se livrar do cárcere e das 

consequências de suas próprias ações. 

 

O que até agora não ficou claro – até porque, diante de tantos remendos à 

denúncia, a esse respeito há uma lacuna enorme – é quem seria o verdadeiro 

financiador de toda empreitada. Quem, afinal, teria bancado o silêncio de 

CERVERÓ? O banqueiro ANDRÉ ESTEVES ou o pecuarista JOSÉ CARLOS BUMLAI? 

Não há espaço para ambos e, ao que consta, nem mesmo o Parquet se decidiu... 

 

Por essa simples razão, a denúncia não faz nenhum sentido, é confusa e 

incompreensível, impedindo, assim, o exercício da ampla defesa.  

 

Mas não é só. Diz a Acusação que JOSÉ CARLOS BUMLAI, seu filho e o ex-

presidente LULA, “entre 11.04.2015 e 25.09.2015, concorreram para impedir e 

embaraçar investigação de organização criminosa, cognominada ‘Operação Lava 
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Jato’”, a fim de que NESTOR CERVERÓ “não celebrasse acordo de colaboração 

premiada com o Ministério Público Federal ou, ao menos, que omitisse parte das 

condutas criminosas” (fls. 4-L). 

 

Haveria nos autos “diversos elementos que apontam, com segurança, para o 

envolvimento” (fls. 5-S) do defendente, uma vez que “de forma, livre consciente e 

voluntária” “consentiu” (fls. 6-B) com o repasse de valores à família de NESTOR 

CERVERÓ. 

 

 A Defesa aqui pede vênia para fazer os seguintes questionamentos: Como, 

num período de mais de cinco meses, o defendente “impediu e/ou embaraçou 

investigação criminal” (fls. 6-H)? Aliás, ele a impediu ou a embaraçou? Ou fez as 

duas coisas? A especificação da conduta faz toda diferença, pois, muito embora as 

palavras sejam sinônimas6, o resultado de impedir, segundo a Doutrina, não é o 

mesmo de embaraçar7!  

 

Prosseguindo nas indagações: JOSÉ CARLOS BUMLAI agiu durante todos os 

dias do lapso mencionado na denúncia? De que forma? Que atos, afinal, seriam 

esses? Que crimes pretendia esconder? Como e em que ele consentiu? A inicial 

simplesmente não esclarece. 

 

A participação do defendente na tentativa de impedir a delação de NESTOR 

CERVERÓ é narrada então pelos contatos frequentes por telefone com o ex-

                                              
6
. Conforme será detalhadamente explicado no item 5 infra.  

7
. Segundo CEZAR ROBERTO BITENCOURT e  PAULO CÉSAR BUSATO, o delito em questão seria tanto 

“material, na modalidade impedir (que causa transformação no mundo exterior, no caso, evitar que a 
investigação criminal se instaure oportuno tempore (...))” e “de mera conduta, na modalidade embaraçar (o 
qual se consuma de imediato, com a simples ação, sem necessidade de produção de qualquer resultado 
exterior)” – Comentários à lei de organização criminosa – Lei n. 12.850/2013, Saraiva, São Paulo, 2014, 
p. 92.   
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presidente LULA (fls. 5-L/5-O), seu amigo, não havendo, contudo, descrição do 

conteúdo das conversas, mas apenas a presunção, pura e simples, de que tais 

ligações teriam sido feitas para tratar dos assuntos relativos à alegada obstrução.  

 

O absurdo ainda continua quando o Parquet acusa o defendente de ter 

entregado a seu filho, “de forma livre, consciente e voluntária”, dinheiro sacado de 

sua conta corrente junto ao BANCO BRADESCO que seria destinado à família de 

CERVERÓ. Mas, há algum registro de que ele tenha sacado o dinheiro? Qual? 

Quando, como, de que forma ele entregou esses valores a MAURÍCIO? O que 

confirma ter ele conhecimento da destinação do dinheiro? Qual foi exatamente a 

conduta de JOSÉ CARLOS?  

 

A exordial acusatória é tão incongruente quanto a própria narrativa do 

delator que a instruiu, pois nem mesmo DELCÍDIO consegue manter uma linha 

lógica de raciocínio. É o que acontece, por exemplo, com o conflito de suas 

declarações com as informações apresentadas por seu ex-assessor e também 

colaborador DIOGO FERREIRA RODRIGUES. Enquanto o primeiro diz que as quatro 

últimas entregas teriam sido feitas por MAURÍCIO a seu assessor, este é enfático ao 

alegar que, em uma ocasião, “pegou o dinheiro” “com pessoa de nome Alexandre, 

a que o depoente foi encaminhado por pessoa de nome Angelo Paccelli Cipriano 

Rabello” “que fora assessor de Delcídio do Amaral” (fls. 5-B), nenhum deles 

estranhamente denunciado ou mesmo mencionado na exordial! 

 

Vê-se, portanto, que em momento algum o Ministério Público Federal se 

preocupou em narrar de forma satisfatória a conduta do defendente, preferindo 

incluí-lo em uma sórdida trama da qual jamais participou.  

 



  

 

 

9.

                                                 Rua Almirante Pereira Guimarães, 537 – 01250-001 São Paulo SP Tel:(11) 38647233 Fax:(11) 38623816
                                             www.malheirosfilho.adv.br 

Ocorre que o juízo sobre a suficiência da narrativa a permitir o exercício do 

contraditório e da ampla defesa não é discricionário ou opcional. O direito de defesa 

em processo penal só pode ser exercido quando a inicial acusatória respeita a Lei, 

narrando “o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias” (art. 41 do CPP). 

Trata-se de garantia essencial à defesa, que a Constituição quer ampla. 

 

A ausência de descrição da conduta de JOSÉ CARLOS BUMLAI não permite 

um mínimo de compreensão sobre os limites da acusação, daí porque é imperativo 

o reconhecimento da inépcia da denúncia contra ele proposta. Afinal, consoante 

decide a Suprema Corte, “o sistema jurídico vigente no Brasil impõe ao Ministério 

Público a obrigação de expor, de maneira individualizada, a participação das 

pessoas acusadas da suposta prática de infração penal, a fim de que o Poder 

Judiciário, ao resolver a controvérsia penal, possa, em obséquio aos postulados 

essenciais do direito penal da culpa e do princípio constitucional do ‘due process 

of law’, e sem transgredir esses vetores condicionantes da atividade de persecução 

estatal, apreciar a conduta individual do réu, a ser analisada, em sua expressão 

concreta, em face dos elementos abstratos contidos no preceito primário de 

incriminação”8. Por isso tudo é que a inicial não tem condições de prosperar 

3. A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA                                     
POR FALTA DE SUPORTE PROBATÓRIO 

O Ministério Público Federal, ignorando por completo que DELCÍDIO DO 

AMARAL fora flagrado contando detalhes de seu astuto plano para promover a fuga 

                                              
8
. STF, AP n° 619/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.2.2015. 
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de NESTOR CERVERÓ
9
 – inclusive citando quem seria o financiador da operação10 –  

resolveu denunciar também o defendente por obstrução da justiça, valendo-se 

exclusivamente da inédita e interessadíssima11 narrativa apresentada pelo ex-

Senador em seu termo de colaboração premiada. Para tanto, fez uso, ao invés de 

provas, de presunções e conjecturas, chegando ao ponto de se contradizer mais de 

uma vez em sua peça.  

 

De acordo com o aditamento da inicial, o envolvimento do peticionário nos 

fatos imputados teria sido revelado a partir do termo de colaboração n° 6 de 

DELCÍDIO DO AMARAL, no qual afirmou que, após “diálogo com o ex-presidente 

Lula” em que este “manifestou grande preocupação com a situação de Bumlai”, “o 

depoente chamou Maurício Bumlai” e “transmitiu o recado e as preocupações de 

Lula”, momento em que “houve concordância de Maurício quanto aos pagamentos 

solicitados da família Cerveró”, que tinham como finalidade “evitar que viessem à 

tona fatos supostamente ilícitos com o envolvimento do próprio depoente, além de 

José Carlos Bumlai e de Lula”. 

 

Ora, ao lançar imputação gravíssima como essa, logicamente era de se 

esperar que a Acusação apresentasse elementos mínimos de prova de sua 

existência. Mas não é isso que ocorre na presente ação penal.  

                                              
9
. Na qual sequer são mencionados JOSÉ CARLOS BUMLAI ou seu filho MAURÍCIO e tampouco o ex-

Presidente LULA. 
10

. Na ocasião em que se reuniram para tratar da operação de fuga, DELCÍDIO DO AMARAL, sem 
saber que estava sendo gravado, fez várias referências à pessoa de ANDRÉ ESTEVES como sendo o 
interessado em financiar o plano. De acordo com o ex-Senador, este sentou “com o André”, que disse “quero 
ajudar, quero atender o advogado, quero atender a família”. 

11
. A verdade, no entanto, é que, desesperado por saber que seu nome seria invariavelmente 

apontado por NESTOR CERVERÓ, DELCÍDIO moveu mundos e fundos para tentar silenciá-lo, contando com 
apoio de pessoas que o próprio ex-Senador citou na reunião ocorrida no quarto do HOTEL ROYAL TULIP. No 
entanto, depois de preso, não restou ao então parlamentar outra alternativa senão mudar sua versão sobre os 
fatos, de modo que pudesse comprar sua liberdade com moeda bastante valiosa: uma suposta participação 
do ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, articulando para isso a inclusão de membros 
da família BUMLAI.   
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Com efeito, não há nem nestes autos nem em qualquer outro procedimento 

uma única prova de que os BUMLAI tenham aderido à artimanha descrita na 

denúncia. Ninguém confirmou sua participação nem tampouco existe qualquer 

documento, e-mail, ligação telefônica ou outro elemento concreto capaz de dar 

credibilidade a essa fantasiosa ilação. Nem mesmo os encontros de MAURÍCIO com 

outros denunciados são capazes de confirmar a participação de JOSÉ CARLOS 

BUMLAI nos fatos a ele atribuídos. Vejamos. 

 

3.1. Uma confusa e contraditória delação 

 

De acordo com o ex-Senador DELCÍDIO DO AMARAL, “o depoente avisou 

tanto a Edson Ribeiro quanto a Bernardo Cerveró que os pagamentos partiam da 

família Bumlai”. 

 

O curioso é que BERNARDO não confirma ter conhecimento desse fato. Pelo 

contrário, diz que “o Senador passou a fazer referências a André Esteves, que é 

quem ‘entraria com a grana’” e que depois de algumas reuniões com EDSON 

RIBEIRO ficou “claro entre os dois que ‘o pessoal de São Paulo’ era uma forma de 

se referir a André Esteves” (fls. 43). 

 

DELCÍDIO também alega categoricamente que foram feitas pela família 

BUMLAI cinco entregas de dinheiro, no valor de R$ 50.000,00 cada uma, com 

destino à família CERVERÓ, totalizando o montante de R$ 250.000,00. De acordo 

com o delator, “quatro pagamentos foram realizados nos dias 12/6, 3 ou 4/7, 17/8 

e 25/9 de 2015” e que “com certeza” eles “ocorreram nessas datas porque o assessor 
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Diogo Ferreira nunca viajava a São Paulo e, no entanto, dito assessor esteve 

naquela cidade exatamente em tais datas” (fls. 153).  

 

Não bastasse o próprio NESTOR CERVERÓ ter afirmado que sua “família 

jamais recebeu os valores descritos na denúncia”12, o assessor DIOGO FERREIRA – 

que também firmou acordo de colaboração premiada – disse que “a viagem a São 

Paulo em 25/9/2015 não teve qualquer relação com a engrenagem de 

pagamentos que vem a ser descrita” (fls. 1.975). 

  

Como facilmente se percebe, a fim de comprar sua liberdade e vingar-se do 

partido que não lhe apoiou, DELCÍDIO DO AMARAL inventou uma conveniente 

história que não se sustenta nem mesmo no depoimento de outro delator.  

 

Ora, sem saber que estava sendo gravado, o ex-Senador deu detalhes de seu 

plano, fazendo várias referências a ANDRÉ ESTEVES como sendo o interessado em 

financiar a operação. Disse, inclusive, que “ele [André] mostrou o paper com 

anotações”, referindo-se a possíveis rascunhos da futura delação de NESTOR 

CERVERÓ
13. 

 

Ora, não é razoável imaginar que o ex-parlamentar estivesse inventando 

fatos e personagens não existentes naquele momento, em que se encontrava 

tranquilamente reunido em um quarto de hotel com todos os interessados em seu 

plano de fuga.  

 

                                              
12

. Conforme se verifica da declaração feita de próprio punho por NESTOR CERVERÓ (doc. n° 3) e 
amplamente divulgada na imprensa – reportagem disponível em http://veja.abril.com.br/politica/minha-
familia-jamais-recebeu-dinheiro-diz-cervero/. 

13
. Trechos retirados do relatório de informações n° 276/2015-SPEA/PGR, juntado a fls. 47. 
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Já a segunda versão não faz nenhum sentido, consistindo em verdadeira 

colcha de retalhos costurada com o único fim de envolver o defendente e o ex-

Presidente. Afinal, o fato de DELCÍDIO ter se reunido com LULA na sede de seu 

INSTITUTO em meados de maio de 2015 não significa absolutamente nada. 

Também não querem dizer nada as ligações telefônicas mantidas entre o 

peticionário e seu amigo e familiares, já que se desconhece por completo seu teor.  

 

Por outro lado, ainda que o ex-Senador tivesse recebido valores de 

MAURÍCIO BUMLAI, por que estes serviriam para comprar o silêncio de NESTOR 

CERVERÓ e não a outro fim? Qual a participação de JOSÉ CARLOS nessa história,  

bem como na relação e nos negócios que seu filho desenvolvia com o ex-Senador?  

 

A verdade é uma só: DELCÍDIO DO AMARAL tinha medo – e com fundada 

razão – de que CERVERÓ o mencionasse em sua delação premiada e, para impedir 

que isso acontecesse, prometeu ao filho de NESTOR o possível e o impossível: 

dinheiro para a família (sem afirmar, em nenhum momento, que os BUMLAI o 

forneceria), influência sobre decisões de Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

fuga mirabolante em aviões e veleiros etc. Depois de preso, após prova 

incontestável de sua culpa, passou a alegar que a história anterior era falsa e que 

havia sido criada na ocasião para proteger BUMLAI e LULA. Ora, ora, ora... 

 

Assim, prescindindo de qualquer apuração da veracidade das afirmações 

prestadas pelo delator e certamente seduzido pelos novos personagens envolvidos, 

o Parquet optou por “comprar” a nova versão de DELCÍDIO DO AMARAL como se 
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verdadeira fosse, sem sequer tomar o cuidado de reunir um mínimo de prova que a 

sustentasse14.  

 

3.2. A quem, afinal, interessava o silêncio de NESTOR CERVERÓ? 

 

Nos termos da Acusação, toda essa engrenagem objetivava “comprar o 

silêncio de Nestor Cerveró”, uma vez que LULA, MAURÍCIO e JOSÉ CARLOS 

“tinham plena consciência de que a colaboração premiada de Nestor poderia 

envolvê-los não apenas no tocante à concessão do empréstimo, mas também e 

especialmente em relação à contratação irregular da Schahin para operar a sonda 

Vitória” (fls. 5-X). 

 

Ocorre, MM. Juiz, que diferentemente do alegado, NESTOR CERVERÓ não 

disse – nem poderia dizer – absolutamente nada que comprometesse o peticionário 

em sua delação premiada. O único delator que afirmou suposto envolvimento de 

BUMLAI com as irregularidades na contratação da sonda Vitoria 10.000 foi 

FERNANDO SOARES, em absoluta incongruência com toda a prova produzida nos 

autos daquela ação penal em trâmite em Curitiba! Tanto isso é verdade que, 

indagado pelo Juízo da 13ª Vara Federal daquela Subseção15 se havia conversado 

com o defendente sobre “esse negócio da Schahin” e sobre “essa questão do 

empréstimo”, NESTOR CERVERÓ respondeu: “não, não”16. 

                                              
14

. Acontece que “o valor da colaboração premiada é relativo, pois se trata de uma declaração de 
interessado (investigado ou acusado) na persecução penal, que pretende auferir um benefício [um prêmio, 
nos termos literais da lei], prejudicando terceiros” – GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Organização Criminosa, 
RT, São Paulo, 2013, p. 47/48.  

15
. Na ocasião do interrogatório judicial realizado nos autos da ação penal n° 5061578-

51.2015.4.04.7000, instaurada para apurar as irregularidades no empréstimo realizado pelo BANCO SCHAHIN 
ao PARTIDO DOS TRABALHADORES e os fatos dele decorrentes. 

16
. O acusado colaborador também disse que a contratação do “navio sonda foi uma decisão” que 

ele havia tomado, a partir “do conhecimento que (...) tinha”, “que eles estavam interessados nessa operação” 
e que nessa época “não sabia da fiança do Bumlai”. 
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Ademais, basta uma leitura atenta da colaboração premiada do ex-diretor da 

área internacional da PETROBRAS para se verificar que não há nenhuma atribuição 

de fato criminoso a JOSÉ CARLOS BUMLAI. No que toca especialmente ao tema do 

empréstimo do BANCO SCHAHIN e da posterior contratação de empresa do mesmo 

Grupo para operação do navio-sonda, o nome do defendente só foi citado como 

sendo o tomador do mútuo, sem qualquer menção à sua suposta participação em 

fatos escusos. 

 

 

Agrade ou não ao Ministério Público, o fato é que não haveria motivo algum 

para o peticionário comprar o silêncio de NESTOR CERVERÓ, ao contrário de 

DELCÍDIO DO AMARAL, que é citado por ele em diversos trechos de sua delação.  

 

3.3. Encontros e telefonemas que nada dizem 

 

Na visão do Parquet, as negativas de JOSÉ CARLOS BUMLAI quanto à sua 

participação no suposto esquema “são infirmadas por sólidos elementos de 

convicção” (fls. 05-I). Isso porque “o afastamento do sigilo telemático (...) revelou 

que Delcídio solicitou e de fato reuniu-se com Lula no Instituto nos dias 

16/04/2015, 30/04/2015, 19/06/15 e 31/08/15” e que nesse interregno “verificam-

se diversas conversações telefônicas entre Lula e José Carlos Bumlai”, “mais 

especificamente nos dias 10, 12 e 17/05/2015”. Mais adiante, a Acusação repete o 

argumento, dizendo que “no dia seguinte ao pagamento, portanto dia 23/05/2015” 

“Lula e Bumlai conversaram por telefone em duas oportunidades” (fls. 05-N) e em 

mais quatro ligações “no dia 07/04/2015”, o que ilustra “o intenso contato entre os 

interlocutores”.  
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O que órgão ministerial não diz é que o número de telefone que a denúncia 

atribui ao ex-Presidente – (11) 99801-0718 – era na verdade de sua esposa MARISA 

LETÍCIA
17, de quem o peticionário era também muito amigo e com quem conversava 

com bastante frequência. 

 

A esse respeito, é fundamental registrar o quão especulativas são as 

acusações ministeriais. Sem qualquer respaldo probatório, o Parquet afirma, em 

uma nota de rodapé, que o terminal telefônico mencionado é de LULA 

simplesmente porque “está registrado em nome de LILS PALESTRAS, EVENTOS 

E PUBLICAÇÕES LTDA., empresa no qual Luiz Inácio Lula da Silva é sócio 

majoritário”. Ora, e isso significa que o ex-Presidente é quem usava o aparelho? E 

ainda que fosse realmente de seu uso pessoal, desde quando falar ao telefone é 

prova de crime?  

 

É de conhecimento público que BUMLAI é amigo de LULA e sempre manteve 

com ele e sua família relação muito próxima. Assim, não é de se estranhar as 

ligações entre os celulares do acusado e da ex-primeira dama, especialmente porque 

esta faz aniversário no dia 7 de abril, data em que, segundo o Ministério Público, 

houve intenso contato telefônico entre os terminais. 

 

Ademais, de acordo com o relatório de informação n° 83/2016, produzido 

pelo Ministério Público Federal a partir de dados obtidos na quebra de sigilo 

telefônico decretada contra o peticionário (fls. 2.266), no período interceptado 

relativo ao ano de 201518 foram realizadas 31 ligações a aparelhos presumidamente 

atribuídos ao ex-Presidente.  

                                              
17

. Conforme se verifica de printscreem da agenda telefônica do peticionário (doc. n° 4).   
18

. Com duração total de 9 meses e 21 dias.   
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Referido relatório também esclarece – mas isso a denúncia maliciosamente 

não menciona – que algumas dessas ligações não tiveram nenhuma duração e 

muitas outras não ultrapassaram 20 segundos, o que significa que sequer houve 

tempo para conversas. Esse é o caso, por exemplo, das ligações citadas pela 

denúncia que ocorreram no dia 10/5/2015. Ora, qual é a relevância de 31 ligações, 

ao longo de 9 meses, das quais muitas sequer foram completadas? 

 

Também não causa nenhuma estranheza o fato de DELCÍDIO, que à época 

era líder do Governo, se reunir com o ex-Presidente LULA no Instituto deste último. 

Por que, necessariamente, eles estariam juntos para tratar da Operação Lava Jato? 

E, ainda que estivessem, por que seria para obstruir as investigações nela levadas a 

efeito? Com o devido respeito, MM. Juiz, alegar, desamparado de nenhum 

elemento, que os diálogos mantidos entre DELCÍDIO e LULA e posteriormente entre 

este último e JOSÉ CARLOS BUMLAI serviram para ajustar óbices às investigações é 

transformar o exercício da ação penal em prática especulativa.  

 

3.4. As “entregas” de dinheiro 

 

No que toca efetivamente às entregas de dinheiro atribuídas a MAURÍCIO 

BUMLAI – que teriam sido realizadas sempre com o consentimento do peticionário 

– mais uma vez se verifica que a base probatória da denúncia é a presunção.  

 

Tomando como verdadeira a versão apresentada por DELCÍDIO DO AMARAL, 

a Acusação afirma, na descrição do que chamou de “fato 01”, que MAURÍCIO 

BUMLAI, “de forma livre, consciente e voluntária, entregou o dinheiro diretamente 

a Delcídio do Amaral no dia 22/05/2015, em São Paulo, durante um almoço no 



  

 

 

18.

                                                 Rua Almirante Pereira Guimarães, 537 – 01250-001 São Paulo SP Tel:(11) 38647233 Fax:(11) 38623816
                                             www.malheirosfilho.adv.br 

restaurante Rodeio”. O fato estaria provado a partir das informações contidas no 

Relatório de Informações ASSPA/PGR nº 085/2016 elaborado por técnicos do 

MPF, de que foram efetuados dois saques, nos dias 14.5.15 e 15.5.15, totalizando 

a quantia de R$ 50.000,00. Ora, e onde está provado que os saques realizados uma 

semana antes do referido almoço destinavam-se à finalidade indicada na denúncia? 

Em lugar nenhum, mais uma vez, tratando-se de mera suposição! 

 

Já no que toca à descrição dos supostos pagamentos chamados de “fatos 02 

e 03”, verifica-se uma gritante contradição: inicialmente a denúncia afirma que 

JOSÉ CARLOS BUMLAI era o único capaz de efetuar saques na conta 20184, motivo 

pelo qual ele teria promovido a retirada de R$ 50.000,00 e enviado a quantia a 

MAURÍCIO que, por sua vez, teria entregue a DIOGO FERREIRA; logo em seguida, 

referindo-se ao saque do dia 3.7.15, a Acusação aponta que o defendente não era 

o único capaz de efetuar saques, já que, nessa ocasião, MAURÍCIO BUMLAI foi quem 

teria realizado a operação. 

 

Afinal, quem poderia sacar os recursos, JOSÉ CARLOS ou MAURÍCIO? Ou 

ambos? E quem o fez? Em quais datas? Como pode ser admitida como verdadeira 

uma acusação que ora diz uma coisa ora diz outra?  

 

Em relação ao “fato 04”, novamente se verifica uma grave inconsistência. 

É que a Acusação afirma que MAURÍCIO “entregou” a DIOGO FERREIRA, “no dia 

17/08/2015”, “R$ 50.000,00”, tendo sido “tal valor sacado no dia 14/06/2015, da 

conta 20184, na agência 1040, banco Bradesco”.  

 

Não bastasse a falta de lógica na imputação ministerial – já que não é nem 

um pouco razoável presumir que o dinheiro tenha sido sacado dois meses antes da 
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data da entrega – o fato é que DIOGO FERREIRA disse categoricamente que não 

recebeu esse pagamento das mãos de MAURÍCIO.  

 

De acordo com o mencionado colaborador, no dia “17/8/2015”, “o depoente 

desembarcou no Aeroporto de Congonhas” e “foi abordado por pessoa de nome 

Alexandre, que o depoente já vira no gabinete do Senador Delcídio do Amaral; 

que o depoente foi orientado pelo Coronel Rabelo a aguardar a abordagem 

dessa pessoa” (fls. 05-D). Ora, se o próprio destinatário do dinheiro admitiu ter 

recebido de alguém chamado ALEXANDRE, como pode a denúncia afirmar que 

MAURÍCIO, com o consentimento de JOSÉ CARLOS, “entregou a R$ 50.000,00 a 

Diogo”?  

 

E o absurdo dessa imputação não para por aí. É que, verificando as 

informações constantes no Relatório de Informação ASSPA/PGR nº 082/2016 (fls. 

2.298) sobre as movimentações bancárias do defendente, é possível constatar que 

o suposto saque promovido dois meses antes da efetiva entrega nunca existiu! Isso 

mesmo, MM. Juiz, não há nenhum saque de R$ 50.000,00 realizado no dia 14.6.15 

e, o pior de tudo, é que a Acusação sabe bem disso, mas preferiu esconder a 

informação numa nota de rodapé, imaginando que passaria despercebida.  

 

Isso se constata na nota n° 29 da inicial, onde se verifica – em letras bem 

pequenas – que o suposto saque foi, na realidade, de R$ 49.206,77. Além disso, 

diferentemente do que consta da inicial, esse montante não foi sacado da “conta 

20184, na agência 1040, banco Bradesco, situada na Rua Tutóia, 892 – Paraíso, 

São Paulo/SP” (como dito na denúncia), mas sim da conta 9091, da agência 3489, 

de titularidade de JOSÉ CARLOS BUMLAI, e efetivado na cidade de Campo 
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Grande/MS. E mais, esse dinheiro foi usado, em seus exatos centavos, para 

pagamento de impostos, conforme se verifica no doc. n° 1. 

 

Na parte da individualização da conduta do acusado, onde se espera um 

mínimo de compreensão sobre os fatos imputados, o que se verifica são mais 

inconsistências.  

 

Com efeito, de acordo com a exordial, “no dia 12.06.2015”, JOSÉ CARLOS 

BUMLAI “sacou da conta 20184, na agência 1040, banco Bradesco” em “São 

Paulo”, a “quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em uma única operação” 

e, “feito o saque”, “entregou o dinheiro, no mesmo dia, diretamente ao seu filho 

Maurício”, “estando ciente e de acordo de que tal quantia seria repassada a Diogo 

Ferreira Rodrigues, tendo como destinatários finais Nestor Cerveró e seu advogado 

Edson Ribeiro”. Ora, com base em que a denúncia faz essa afirmação? Qual a prova 

de que teria sido o defendente quem realizou o referido saque? O fato MM. Juiz, é 

que essa prova jamais será produzida, pois JOSÉ CARLOS BUMLAI não estava em 

São Paulo no dia 12/06/2015, sendo portanto impossível que ele tenha praticado a 

conduta descrita na denúncia. Conforme se verifica na fatura do cartão de crédito 

do peticionário (doc. n° 2), ele que se encontrava na ocasião na cidade do Rio de 

Janeiro19 e não na Capital paulista. 

 

Com relação aos demais fatos atribuídos ao peticionário, a situação é a 

mesma acima mencionada. Sem qualquer respaldo probatório, a denúncia apenas 

afirma que BUMLAI “consentiu” que MAURÍCIO repassasse o dinheiro a DIOGO 

                                              
19

. Com efeito, é verdade que a conta bancária citada pertence ao defendente. No entanto, é 
fundamental esclarecer que MAURÍCIO BUMLAI, primogênito do peticionário, tinha procuração para 
movimentar suas contas (cf. doc. 5). Daí porque a denúncia não pode simplesmente fazer uma imputação 
sem provar que ela de fato ocorreu.  
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FERREIRA RODRIGUES com a finalidade de serem entregues a NESTOR CERVERÓ – 

o que, repita-se, de acordo com o próprio, nunca aconteceu! 

 

 A fim de ilustrar as incongruências da denúncia, o peticionário pede vênia a 

V. Exa. para apresentar um quadro comparativo entre as ilações acusatórias, suas 

deficiências narrativas e a realidade dos fatos: 

 

 
O QUE DIZ A DENÚNCIA: O CONFLITO COM A REALIDADE: 

 
Fato 
01 
 

 
“Maurício sacou a quantia” e “entregou a 

Delcídio” 
 

Não há nenhuma imputação a JOSÉ CARLOS  

 
Fato 
02 

 
JOSÉ CARLOS “sacou” a quantia em São Paulo 

e entregou a MAURÍCIO 
 

JOSÉ CARLOS não estava em São Paulo na data 
mencionada 

 
Fato 
03 

 
JOSÉ CARLOS permitiu o saque em sua conta 

 

 
Não há nenhuma descrição de como teria se 

dado essa permissão 
 

 
Fato 
04 

 
“No dia 14.06.2015” JOSÉ CARLOS “sacou” 

“a quantia de R$ 50.000,00” 
 

Não há nenhum saque de R$ 50.000,00 da 
conta em São Paulo de JOSÉ CARLOS no dia 

mencionado  

Fato 
05 

“No dia 25.09.2015” MAURÍCIO “entregou” a 
quantia de “R$ 50.000,00” a DIOGO 

FERREIRA 

 
DIOGO FERREIRA afirma que a viagem desse 

dia “não teve qualquer relação com a 
engrenagem de pagamentos que vem a ser 

descrita” 
 

 

3.5. Uma acusação feita de afogadilho   

 

Como é cediço, a mera propositura de uma ação penal acarreta vexames 

“graves, à pessoa contra quem foi proposta”20 e, por isso, indispensável a vinculação 

do “recebimento da denúncia ou queixa à prova da existência material de conduta 

                                              
20

. FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, Processo Penal, Saraiva, São Paulo, 2011, p. 602. 
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típica”21, sob pena de ausência de justa causa para a instauração do processo 

criminal. É o que esclarece a doutrina, inclusive fazendo referência à jurisprudência 

pátria: 

 

“Grande número de julgados afirma que o juiz, quando do 

recebimento da denúncia ou queixa, não deve ater-se ao seu 

aspecto formal. Um conjunto mínimo de elementos a 

informar a possibilidade de ter sido praticado o delito deve 

existir, sob pena de a ação penal constituir abuso reparável 

por meio de habeas corpus. 

“Vale dizer, a justa causa para a ação penal pressupõe que a 

acusação possua base jurídica e fática”22. 

 

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

 

“Não há justa causa para a instauração de persecução penal, 

se a acusação não tiver, por suporte legitimador, elementos 

probatórios mínimos, que possam revelar, de modo 

satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso 

e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. 

Não se revela admissível, em juízo, imputação penal des-

tituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita 

na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito 

primário de incriminação. 

“Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido 

controle sobre a atividade persecutória do Estado, notada-

mente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem 

a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta 

situação de coação processual”23. 

                                              
21

. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, Justa causa para a ação penal, RT, São Paulo, 2001, 
p. 241. 

22
. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS Moura, op. cit., São Paulo, RT, 2001, p. 273. 

23. STF, Pleno, Inq. n° 1.978/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 16.8.2007, grifamos. Também 
nesse sentido: Inq. n° 3.507/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10.6.2014; Inq. n° 3.393/PB, Rel. Min. 
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A maior confirmação da inconsistência da denúncia e de que seu 

oferecimento foi feito de forma açodada é o pedido do Ministério Público Federal 

para que “se determine a instituição financeira a entrega da fita de caixa relativa as 

duas operações de saque/levantamento” “ocorridas nas datas de 12/06/2015 e 

03/07/2015, com a respectiva identificação da pessoa (cliente) que solicitou a 

operação e o provisionamento dos recursos” (item “iii” de fls. 06-I). Ora, se não se 

tem sequer certeza de quem solicitou e provisionou os recursos mencionados, 

porque acusar o peticionário? 

 

Como já advertiu o Supremo Tribunal Federal, uma denúncia “não pode ser 

o resultado da vontade pessoal e arbitrária do acusador”24 e, para estar apta a 

sustentar uma acusação, “deve ter por suporte uma necessária base empírica, a fim 

de que o exercício desse grave dever-poder não se transforme em um instrumento 

de injusta persecução estatal”25.  

 

Assim, por todo o exposto, é medida de rigor a rejeição da inicial, por 

evidente falta de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de 

Processo Penal.  

                                              
LUIZ FUX, DJe de 13.11.2014; Inq. n° 3.556/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13.10.2014; e Inq. n° 3719/DF, 
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29.10.2014. 

24
. STF, HC n° 70.763/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 23.9.1994. 

25
. Idem.   
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4. A ATIPICIDADE DA CONDUTA  

A conduta atribuída a JOSÉ CARLOS BUMLAI é manifestamente atípica. 

Violando os princípios da anterioridade e da vedação à autoincriminação, o 

Ministério Público imputa ao defendente ter embaraçado ou impedido 

investigações sobre fatos que, à época, não eram considerados crime de 

organização criminosa. A inicial também atribui ilícita a permitida ação de alguém 

que, na condição de investigado, tenta resistir às investigações.  

 

4.1. Não havia, na época, o crime de organização criminosa 

 

Como ponderado pela Acusação26, o defendente foi investigado e 

posteriormente denunciado por fatos relativos ao malfadado empréstimo ao 

PARTIDO DOS TRABALHADORES, efetuado em seu nome, junto ao BANCO SCHAHIN, 

cuja quitação, por sua vez, teria sido utilizada como moeda de troca com o Partido 

para a contratação da operação do navio-sonda Vitória 10.000 pela PETROBRAS
27. 

 

Em sua colaboração, DELCÍDIO disse que “manteve diálogo com o ex-

presidente Lula na sede do Instituto Lula” que, por sua vez, “manifestou grande 

preocupação com a situação de José Carlos Bumlai em relação às investigações do 

Caso Lava Jato”, especificamente “sobre possível envolvimento indevido na 

aquisição das sondas Petrobras 10.000 e Vitória 10.000”, sendo este “o motivo 

fundamental para sua intervenção [Delcídio] na engrenagem voltada ao embaraço 

da delação de Nestor Cerveró”28. 

                                              
26

. Tanto no aditamento à denúncia oferecido pelo Procurador Geral da República às fls. 4-K/6-K, 
quanto naquele oferecido pelo Ministério Público Federal às fls. 2591/2593v.  

27
. Fatos apurados no âmbito da ação penal n° 5061578-51.2015.4.04.7000, em trâmite perante a 

13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, cuja instrução encontra-se encerrada.  
28

. C.f. termo de colaboração n° 6 de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, fls. 2063/2069.  
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Assim, assentou o Parquet que o defendente teria agido para evitar a 

colaboração de NESTOR CERVERÓ, pois “tinha plena consciência” de que este 

poderia envolvê-lo, “não apenas no tocante à concessão do empréstimo, mas 

também e especialmente em relação à contratação irregular da Schahin para operar 

a sonda Vitória, considerando que Nestor Cerveró era o Diretor da Área 

Internacional na época dos fatos e tinha total conhecimento das ilicitudes”29. 

 

No entanto, esqueceu a Acusação de se atentar que  os fatos imputados ao 

defendente – e que supostamente poderiam ter sido revelados por CERVERÓ – 

ocorreram entre os anos de 200430 e 200931, ou seja, muito antes da existência da 

própria definição de organização criminosa, que somente passou a ter previsão 

legal a partir de 2 de agosto de 2013, com a promulgação da Lei n° 12.85032. 

 

O mesmo episódio foi, ainda, utilizado pelo Procurador-Geral da República 

para justificar a inclusão do defendente no rol de investigados no Inquérito 

3.989/DF, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, que apura suposto 

crime de organização criminosa no âmbito do chamado “PETROLÃO”33. Não 

obstante os fatos terem ocorrido antes da Lei n° 12.850/2013 e já serem objeto de 

                                              
29

. C.f. fls. 5-X do aditamento à denúncia feito pelo Procurador Geral da República. Os mesmos 
fatos foram utilizados pelo Ministério Público Federal como substrato ao segundo aditamento da denúncia 
de fls. 2.592. 

30
. Ano em que JOSÉ CARLOS BUMLAI teria contraído, para o PARTIDO DOS TRABALHADORES, um 

empréstimo no valor aproximado de doze milhões de reais junto ao BANCO SCHAHIN (c.f. fls. 2.174)   
31

. Data da assinatura do termo de quitação do empréstimo com a SCHAHIN SECURITIZADORA (c.f. 
fls. 2.175) 

32
. Mesmo assim, referida lei somente entrou em vigor em 19.9.2016, após o fim da vacatio legis 

de 45 dias (art. 27).  
33

. Nos termos da promoção emitida pelo Procurador Geral da República às fls. 2.453/2.489, os 
nomes do defendente, de seu filho e do ex-presidente LULA foram incluídos no rol de investigados pois “as 
investigações ganharam novos contornos e se constatou que” eles “atuaram na compra do silêncio de 
NESTOR CERVERÓ”, “dando ensejo ao aditamento da denúncia anteriormente oferecida nos Autos 
4170/STF” (fls. 2.466). 
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ação penal perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba (cuja denúncia 

obviamente não atribui a ocorrência do referido delito, nem mesmo de qualquer 

outro que, à época, pudesse ser compatível34), surge aqui, mais uma vez, a 

imputação desse crime ao peticionário. 

 

E nem se deve considerar eventual argumento no sentido de que mesmo 

antes da vigência da Lei n° 12.850/2013 já vigoraria a definição de organização 

criminosa dada pela Convenção de Palermo, cuja inserção ao ordenamento pátrio 

se deu com o Decreto n° 5.015/2004.  

 

A esse respeito, tanto o Pretório Excelso35 quanto o Superior Tribunal de 

Justiça36 vêm afastando a incidência do diploma internacional para fatos ocorridos 

antes de 2013, uma vez que “a Constituição da República somente admite a lei 

interna como única fonte formal”, o que significa dizer que para efeitos de 

repressão penal, apenas “as cláusulas de tipificação e de cominação penais” 

“subsumem-se ao âmbito das normas domésticas de direito penal incriminador, 

regendo-se”, desta forma, pelo princípio da “reserva de Parlamento”, sendo que as 

“convenções internacionais” não se qualificam como fonte “legitimadora da 

regulação normativa concernente à tipificação de crimes e à cominação de sanções 

penais”37. 

                                              
34

. Neste caso, se realmente fosse identificado que JOSÉ CARLOS BUMLAI fazia parte de um 
organismo criminoso, com certeza o Ministério Público Federal o teria denunciado por quadrinha ou bando, 
tipo penal compatível vigente à época (c.f. fls. 2.175/2.176).   

35
. STF, AgRg no RHC n° 121.835/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, j. em 13.10.2015, 

DJe de 23.11.2015. No mesmo sentido: RHC n° 124.082/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, j. em 
9.12.2014, DJe de 6.2.2015; e AP n° 470/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, j. em 17.12.2012, DJe 
de 22.4.2013.   

36
. STJ, HC n° 319.014/RN, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, j. em 

16.2.2016, DJe de 24.2.2016. No mesmo sentido: REsp n° 1.497.490/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, 6ª Turma, j. em 9.6.2015, DJe de 18.6.2015; e REsp n° 1.252.770/RS, Rel Min. ROGÉRIO 

SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, j. em 24.3.2015, DJe de 26.3.2015. 
37

. STF, AgRg no RHC n° 121.835/PE, idem.  
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Ora, MM. Juiz, como é possível obstar investigação sobre organização 

criminosa se esta nem mesmo existia na época em que os fatos teriam se dado? 

 

Com a devida vênia, o Parquet se olvidou de uma norma básica que rege a 

relação entre o Estado e o indivíduo, o princípio da legalidade, previsto tanto no 

art. 1º do Código Penal quanto no art. 5º, XXXIX, da Constituição da República. 

Afinal, nullun crimen, nulla poena sine lege38. 

 

 

Assim, se realmente se considerar que o defendente tentou atrapalhar a 

colaboração de NESTOR CERVERÓ, este nada mais fez do que impedir e/ou 

embaraçar – e isso nem mesmo a Acusação sabe dizer – investigação de delitos que 

nada têm a ver ou que sequer foram praticados com o envolvimento de organização 

criminosa, elemento normativo essencial para a configuração do crime previsto no 

§1° do art. 2° da Lei n° 12.850/2013. 

 

 

A conclusão, portanto, é simples: a lei penal jamais poderá retroagir para 

estender a definição de organização criminosa a fatos pretéritos, consumados muito 

antes da vigência da norma que a instituiu39. Se não havia organização criminosa, 

não há que se falar em impedimento ou embaraço à sua investigação. 

 

                                              
38

. Nos ensinamentos de ROGÉRIO GRECO, “uma das primeiras conquistas referentes ao principio 
da legalidade é a de, justamente, proibir a chamada lex post factum. Ninguém pode ser surpreendido pelo 
Direito Penal sendo punido pela prática de um comportamento que, ao tempo da ação ou omissão, era 
penalmente indiferente” – Direito penal do equilíbrio – Uma visão minimalista do direito penal, Impetus, 
Niteroi, 2005, p. 144. 

39
. “Tudo o que se refira ao crime (...) e tudo o que se refira à pena (...) não pode retroagir em 

detrimento do acusado” – NILO BATISTA, Introdução crítica ao direito penal brasileiro, 4ª ed., Revan, Rio 
de Janeiro, 2011, p. 69. 
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4.2. O post factum impunível 

 

Ainda que em hipótese remotíssima se conclua pela existência de uma 

organização criminosa da qual o peticionário participou, tal fato serviria, por si só, 

a demonstrar a atipicidade de sua conduta. 

 

É que, na condição de investigado por supostamente pertencer a um 

organismo criminoso40, JOSÉ CARLOS não pode ser sujeito ativo do crime previsto 

no §1° do art. 2° da Lei n° 12.850/2013. 

 

Isto porque, como bem ensinam CEZAR ROBERTO BITENCOURT e PAULO 

CÉSAR BUSATO, embora “possa parecer como mais razoável recair a condição de 

sujeito ativo sobre quem é investigado”, isso não pode ser admitido, uma vez que, 

nesta qualidade, “tem direito de defender-se, ainda que considerem sua defesa um 

estorvo ou um obstáculo à investigação”. Assim, “além de seu direito à ampla 

defesa”, o investigado “também tem o direito de não produzir prova contra si 

mesmo e não se autoincriminar”41. O tipo penal em tela, seria, portanto, destinado 

a indivíduo “que não tenha, de qualquer modo, concorrido para a 

formação/funcionamento da organização criminosa”42 – grifamos. 

 

Neste cenário, apesar de pressuposto à segregação cautelar – que, por sua 

vez, pode ser revogada tão logo cessem seus requisitos43 – o fato de o investigado 

                                              
40

. Conforme manifestação do Procurador Geral da República de fls. 3.200.  
41

. Op. cit., p. 83.  
42

. ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO, Comentários à nova lei sobre o crime 
organizado (Lei n° 12.850/2013), Juspodivm, Salvador, 2015, p. 19.  

43
. No que tange ao presente feito, sequer existem os pressupostos para tanto, como já assentou o 

STF na decisão que revogou a prisão de DELCÍDIO DO AMARAL: “É inquestionável que o quadro fático atual 
é bem distinto daquele que ensejou a decretação da prisão cautelar: os atos de investigação em relação aos 
quais o senador poderia interferir, especialmente a delação premiada de NESTOR CERVERÓ, já foram 
efetivados, e o Ministério Público já ofereceu denúncia contra o agravante” 



  

 

 

29.

                                                 Rua Almirante Pereira Guimarães, 537 – 01250-001 São Paulo SP Tel:(11) 38647233 Fax:(11) 38623816
                                             www.malheirosfilho.adv.br 

dificultar as apurações sobre sua participação em organização criminosa jamais 

poderá ser criminalizado, sob pena de violação ao princípio do nemo tenetur se 

detegere44.    

 

Corolário do princípio da ampla defesa, a denominada “autodefesa 

positiva”45 nada mais é do que garantia do investigado de “praticar atos dirigidos a 

resistir ao poder de investigar do Estado, fazendo valer seu direito de liberdade”46. 

 

E isso já foi, inclusive, objeto de discussão no Pleno do Pretório Excelso 

que, no fatídico episódio envolvendo o hoje deputado federal PAULO MALUF – 

preso preventivamente à época por ter, em tese, aliciado corréus para que 

mudassem a versão dos fatos – entendeu que diz respeito ao próprio “direito de 

defesa” o fato de “co-réus estabeleceram estratégia de defesa”47.  

 

Assim, chega-se à conclusão de que qualquer ato praticado pelo investigado 

no sentido de evitar que ele próprio ou que pessoas que com ele cometeram crime 

sejam descobertos caracterizar-se-á, no máximo, um post factum não punível. 

 

É o que aponta a doutrina: 

 

“Claro que, em se tratando de um integrante da organização 

criminosa, tais condutas não devem ser punidas. Primeiro 

                                              
(http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/medida-extrema-ja-nao-e-indispensavel-diz-teori-ao-
soltar-delcidio/).  

44
. “Conjugando-se com a presunção constitucional de inocência, bem como com a necessária 

recusa a matriz inquisitória, é elementar que o réu não pode ser compelido a declarar ou mesmo participar 
de qualquer atividade que possa incriminá-lo ou prejudicar a sua defesa”. – AURY LOPES JÚNIOR, Direito 
Processual Penal, 10ª ed., Saraiva, São Paulo, 2013, p. 243.  

45
. Idem, p. 238.  

46
. Ibidem. Neste sentido: TRF-1, Apelação n° 0024644-39.2010.4.01.3800, Rel. Des. Fed. MÁRIO 

CÉSAR RIBEIRO, 4ª Turma, DJe de 9.3.2012.   
47

.  STF, HC n° 86.864/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, j. em 20.10.2005, DJe de 16.12.2005. 
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porque seria um post factum impunível, valendo-se do 

Princípio da Consunção e, segundo, porque o agente estaria 

no exercício do direito de não produzir prova contra si 

mesmo. Destarte, só há razão de punir com este tipo penal 

aquele que não integra a organização criminosa, mas, de 

alguma forma, atrapalha nas investigações, em favor do 

grupo. Portanto, membro da organização criminosa que 

oferecer dificuldade à investigação criminal ou apresentar 

empecilhos à sua desenvoltura não responderá por este 

crime, estará exercendo sua ampla defesa e o direito de não 

autoincriminar”48 – grifamos. 

 

Poder-se-ia, inclusive, argumentar violação ao princípio do ne bis in iden a 

responsabilização criminal de membro de organização criminosa que impede ou 

embaraça a investigação de seu grupo, haja vista que “raramente se deixaria de 

subsumir sua conduta aos dois tipos penais (art. 2°, ‘caput’ e §1°), bastando, para 

tanto, os integrantes da organização conversarem em códigos, trocarem 

constantemente ‘chips’ dos celulares, [combinarem versões ou comprarem o seu 

silêncio] etc., sempre visando impedir a investigação”49. 

 

Ora, MM. Juiz, que organização criminosa age querendo ser descoberta? É 

óbvio que impedir ou embaraçar qualquer investigação a seu respeito 

consubstancia-se fato já esperado àquele que a compõe, sendo descabida e, até 

mesmo, ilegal a sua dupla punição. 

 

Assim, ainda que o defendente tenha atuado para atrapalhar a colaboração 

de NESTOR CERVERÓ, isto serviu tão somente para ocultar a descoberta de fatos 

                                              
48

. ANDREA FLORES, Comentários à Lei do Crime Organizado, apud CEZAR ROBERTO BITENCOURT 

e  PAULO ROBERTO BUSATO, op. cit., p. 83.  
49

. ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO, op. cit., p. 19. 
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que poderiam ser imputados contra si. Trata-se, portanto, apenas de manobra 

voltada a não descoberta das atividades do grupo criminoso, um post factum não 

punível, irrelevante ao Direito Penal.  

 

Sobre este assunto, relembremos, pois, a lição de NELSON HUNGRIA: 

    

“Um fato, embora configure crime, pode deixar de ser 

punível quando anterior ou posterior (straflose Vor und 

Nachtat) a um outro crime mais grave, pressuposta a 

unidade de agente, nas seguintes hipóteses: 

“(...) 

“d) quando a lesão ao bem jurídico acarretada pelo crime 

anterior torna indiferente o fato posterior: ulteriormente ao 

furto, o ladrão destrói a res furtiva (responderá pelo crime 

de furto, e não também pelo de dano)”50 - grifamos. 

 

Em outras palavras, as supostas tratativas com DELCÍDIO para assistir à 

família CERVERÓ tinham como finalidade única manter incólume a organização 

criminosa a qual supostamente pertencia o peticionário. Seria ela, então, apenas 

forma de atingir o exaurimento da própria conduta do caput do art. 2° da Lei 

12.850/201351.  

 

O que se nota, com o devido respeito, é que o Parquet, no afã de acusar 

desmedidamente JOSÉ CARLOS BUMLAI, atropelou não só a Lei Penal como 

também princípios básicos que a norteiam.   

                                              
50

. in Comentários ao Código Penal, Forense, Rio de Janeiro, 1959, vol. I, tomo 1º, p. 136/137. 
51

. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um 
fato definido por uma norma incriminadora (...) constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida 
com a mesma finalidade prática atinente àquele crime” – RHC n° 104.246/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 
11.10.2011. No mesmo sentido,  STJ, ERESP n° 1.154.361/MG, Rel Min. LAURITA VAZ, DJe de 26.2.2014. 
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5. A INCONSTITUCIONALIDADE DO                                       
ART. 2°, §1º, DA LEI 12.850/2013 

O defendente não pode deixar de argumentar a inconstitucionalidade do tipo 

penal que lhe é imputado, por possuir texto amplo, impreciso e arbitrário, deixando 

margem a aplicações e interpretações dúbias que violam o ordenamento jurídico 

vigente. 

 

A simples leitura do §1° do art. 2° da Lei n° 12.850/201352 é o que basta para 

se perceber que, da forma como é posta, a redação viola as garantias constitucionais 

do devido processo legal, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da 

individualização da pena e da segurança jurídica53. 

 

Ora, quais são os atos que podem ser considerados como impedimento às 

investigações? Como alguém “de qualquer forma, embaraça” investigação? 

 

O dispositivo legal não traz nenhuma certeza quanto ao que o indivíduo pode 

ou não pode fazer sem que seu ato seja considerado “obstrução”.  Isso ocorre, 

inclusive, no caso do peticionário, que está sendo acusado de atrapalhar 

investigações sobre organização criminosa simplesmente porque “consentiu” (fls. 

6-A/6-C) com a entrega de dinheiro à família de NESTOR CERVERÓ.  

 

Segundo AURÉLIO, impedir é “impossibilitar a execução ou o 

prosseguimento; servir de obstáculo; embaraçar, estorvar” e embaraçar, por sua 

                                              
52

. Dispõe referido dispositivo que “nas mesmas penas incorre quem impede, ou, de qualquer forma, 
embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa”.  

53
. A questão já é objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal por meio da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade n° 5.567/DF.  
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vez, significa “pôr embaraço ou impedimento; impedir, estorvar, tolher” - 

grifamos.  

 

Percebe-se, portanto, que consentir não é compatível com impedir ou 

embaraçar, que, aliás, são palavras sinônimas que acabam dificultando ainda mais 

a compreensão e o alcance do tipo penal54. 

 

A legalidade surgiu justamente como um forma de limitação ao poder 

punitivo estatal, visando “assegurar a possibilidade do prévio conhecimento dos 

crimes e das penas” pelos cidadãos, garantindo que não sejam submetidos “a 

coerção penal distinta daquela predisposta na lei”55.  

 

Permitir a aplicação de normas penais imprecisas, além de dar poderes 

infinitos ao órgão acusatório, desincumbe-o de provar a existência do fato típico e 

transfere ao juiz a tarefa de adequar a conduta ao texto legal56, ferindo não só o 

princípio acusatório, como também a imparcialidade do julgador, causando à 

sociedade um sentimento de absoluta insegurança jurídica57. 

                                              
54

. Quanto à certeza que deve acompanhar a lei penal, MANUEL CAVALEIRO DE FERREIRA discorre 
que “a norma legal incriminadora tem de ser certa, isto é, tem de determinar com suficiente precisão o facto 
criminoso. A ação ou omissão em que o facto consiste não pode ser inferido da lei; tem de ser definido pela 
lei. Não é norma incriminadora constitucionalmente válida aquela cujo teor se apaga numa cláusula geral 
que remeta ao seu preenchimento para o arbítrio do julgador. A lei penal incerta é por si inconstitucional, 
isto é, o princípio impõe-se ao legislador como ao juiz, que não a deve aplicar” – apud ROGÉRIO GRECO, 
op. cit., p. 153.  

55
. NILO BATISTA, op. cit., p. 67. 

56
. Sobre isso, já dizia CESARE BECCARIA que “o espírito da lei seria, portanto, o resultado de uma 

boa ou má lógica de um juiz, de uma fácil ou difícil digestão, dependeria da violência das suas paixões, da 
debilidade de quem sofre, das relações do juiz com o ofendido, e de todas aquelas mínimas forças que 
mudam as aparências de cada objeto no ânimo flutuante do homem” –  Dos delitos e das penas, trad. Alexis 
Augusto Couto de Brito, Quartier Latin, São Paulo, 2005, p. 44.  

57
. Na lição de JUAREZ CIRINO DOS SANTOS,  “a proteção do cidadão contra o arbítrio exclui leis 

penais indefinidas ou obscuras, porque favorecem interpretações judiciais idiossincráticas e impedem ou 
dificultam o conhecimento da proibição, favorecendo a aplicação de penas com lesão ao princípio da 
culpabilidade. O princípio da legalidade pressupõe um mínimo de determinação das proibições ou 
comandos da lei penal – também conhecido como princípio da taxatividade, como exigência de certeza da 
lei” – Manual de Direito Penal – Parte Geral, Conceito Editorial, São Paulo, 2011, p. 13.  
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Não obstante isso, o tipo também viola a proporcionalidade e a razoabilidade 

da medida estatal. Isto porque, a mesma pena aplicada àquele que integra 

organização criminosa – reclusão de 3 a 8 anos – é também aplicada àquele que, 

fazendo parte ou não do grupo criminoso, “impede ou, de qualquer forma, 

embaraça” a sua investigação. 

  

Ora, MM. Juiz, não seria desproporcional e irrazoável punir com a mesma 

intensidade duas condutas manifestamente distintas, cujos danos aos bens jurídicos 

tutelados sequer se convalidam? 

 

A desmedida é tamanha que a própria Lei n° 12.850/2013 criminaliza outras 

condutas (arts. 18 a 21) que, se bem analisadas, possuem o mesmo desvalor que a 

denominada “obstrução de justiça”, porém com penas incompreensivelmente 

menores58, sem o mínimo de justificativa. 

 

O que se conclui é que se a conduta do agente for específica ao ponto de 

subsumir aos crimes dos arts. 18 a 21, a pena será mais branda, porém, se a conduta 

não se adequar a tais delitos, independente da sua ofensividade, será ela punida 

mais severamente, pois, da forma aberta e imprecisa em que se encontra a redação 

legal do §1° do art. 2°, toda e qualquer conduta estaria, subsidiariamente, 

encampada por este delito. 

 

O Direito Penal deve se preocupar com “irracionalidades” que possuam 

relevância o meio social, não podendo ser admitido que dita irracionalidade torne-

                                              
58

. Apenas a título de conhecimento, a pena cominada ao art. 18 é de 1 a 3 anos, aos arts. 19 e 20 
de 1 a 4 anos e ao art. 21 de 6 meses a 2 anos.  
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se a máxima do jus puniendi, “por meio do qual sejam afetados bens jurídicos de 

uma pessoa em desproporção grosseira com a lesão que ela causou”59. 

 

Dessa forma, não seria irracional, irrazoável60 e desproporcional punir JOSÉ 

CARLOS BUMLAI com pena tão grave, reservada àqueles que efetivamente 

pertençam a uma organização criminosa, apenas porque “consentiu” (fls. 6-A/6-C) 

com a tentativa de impedir a colaboração de NESTOR CERVERÓ? 

  

Ademais, a pena “deve estar proporcionada ou adequada à magnitude da 

lesão ao bem jurídico representada pelo delito”61, sob o risco de amesquinhamento 

dos princípios da personalização e individualização da pena, conquistados pela 

sociedade como vanguarda do Estado de Direito.  

 

Assim, não se pode admitir a imposição a quem jamais integrou organização 

criminosa a mesma pena de quem efetivamente a compôs e com ela praticou outros 

crimes.  

 

Ante o exposto, o que se espera desse D. Juízo é o reconhecimento, no exercício 

do controle difuso, da inconstitucionalidade do §1°, art. 2° da Lei n° 12.850/2013, 

determinando, por consequência, o trancamento da presente ação penal. 

                                              
59

. EUGÊNIO RAÚL ZAFFARONI [et. al.], Direito penal brasileiro – I, Revan, Rio de Janeiro, 2003, p. 
231. 

60
. Neste ponto, “uma lei (ou outro ato normativo qualquer) que não atenda à razoabilidade (...) é 

inconstitucional, por ferir a cláusula do due process”, cabendo  “ao Poder Judiciário (...) a tarefa de aferir a 
‘justiça da lei’” – CARLOS ALBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, apud GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Processo 
Penal, 3ª ed., RT, São Paulo, 2015, p. 78.  

61
. LUIZ REGIS PRADO, Tratado de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral, RT, São Paulo, 2014, p. 

179.  
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6. CONCLUSÃO 

 “O ajuizamento da ação penal supõe a existência de justa 
causa, que se tem por inocorrente quando o comportamento 

atribuído ao réu ‘nem mesmo em tese constitui crime, ou 
quando, configurando uma infração penal, resulta de pura 

criação mental da acusação’” 

 (Min. CELSO DE MELLO)
62

. 

 

É absolutamente inconcebível que um Senador da República conspire contra 

a Justiça a fim de esconder seu envolvimento em fatos criminosos. Mais grave 

ainda é que, depois de preso, esse mesmo congressista convenientemente invente 

uma nova versão para os fatos dos quais participou, oferecendo-a ao Ministério 

Público Federal em troca de sua liberdade. Pior, porém, é o Parquet, a quem a 

Constituição Federal incumbe o dever de promover a Justiça, comprar a fantasiosa 

narrativa, reproduzida na inicial acusatória como se verdadeira fosse, desamparada 

de mínimo suporte probatório e munida de diversas contradições e inconsistências. 

  

Com o claro intuito de responsabilizar criminalmente aquele que acreditam 

ser o chefe do esquema criminoso instalado na maior estatal brasileira – o ex-

presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – foi oferecida uma denúncia 

sem nenhum propósito contra o defendente e seu filho, num vale tudo sem 

precedentes! Afinal, vale colocar em liberdade um Senador preso em flagrante 

delito; vale comprar uma nova versão proposta por ele; vale até oferecer denúncia 

sem nenhuma prova de suas imputações.  

 

Acontece que, mesmo em “tempos de Lava Jato”, os fins ainda não 

justificam os meios, pois a gana de achar culpados pode envolver inocentes. O 

defendente pede vênia para repetir aqui o que já disse em outra oportunidade: É 

                                              
62

. STF, HC n° 70.763/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 23.9.1994. 
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preciso humildade para reconhecer que “o caminho” nem sempre é o caminho que 

se imaginara mas, ainda que o fosse, ser “o caminho” não é suficiente para 

transformar alguém em réu. De outra sorte, poder-se-á cometer aqui no Brasil o 

mesmo erro ocorrido na Itália, cuja História nos traz o caso de ENZO TORTORA, 

apresentador televisivo que, após passar sete meses preso por acusações 

promovidas por delatores, foi ao final absolvido de todas elas63. 

 

Se não bastasse a inépcia da exordial e a carência de justa causa para a ação 

penal, aqui tão longamente versadas, pelo que já se pede escusas, o fato é que a 

Acusação imputa um fato atípico ao defendente. Além disso, o dispositivo penal 

por ele supostamente infringido é inconstitucional. Este é o momento de utilizar as 

alterações inseridas pela Lei n° 11.719/2008, com nova oportunidade de 

consideração sobre a aptidão da acusação64. Daí porque é a presente para requerer, 

considerados os argumentos acima deduzidos, sua rejeição, nos termos do art. 395, 

incisos I e III, do Código de Processo Penal. 

 

                                              
63

. O resultado desse triste episódio levou a Itália a mais um amadurecimento que falta em nosso 
país quanto ao uso da delação premiada: foi realizado um referendo popular, no qual foi decidido pela 
responsabilização civil dos representantes do Ministério Público e da Magistratura nos casos de erros e 
abusos envolvendo o instituto. 

64
. De se esclarecer ademais que o espírito da inovação trazida pela Lei nº 11.719/2008, ao antecipar 

o contraditório, foi permitir ao Juiz a apreciação de todas as alegações do acusado. Por isso, a liberdade do 
magistrado é irrestrita para rever seu posicionamento após a apresentação de resposta à acusação. Afinal, 
como ensinam os professores ANTONIO SCARANCE FERNANDES e MARIÂNGELA LOPES, “não teria sentido 
abrir oportunidade ao acusado para a sua resposta, na qual pode alegar qualquer matéria em sua defesa, 
inclusive as que possibilitam a rejeição da denúncia ou queixa, se o juiz não pudesse mais rejeitar a 
acusação” (O recebimento da denúncia no novo procedimento, Boletim IBCCRIM, Ano 16, nº 190, 
Setembro, 2008, p. 2, grifamos). Essa é também a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “Verificada, 
após a apresentação das defesas preliminares, a inépcia da exordial acusatória pela ausência da descrição 
individualizada das condutas de cada denunciado, ao Juiz é lícito reconsiderar o recebimento da 
denúncia, quer por permissão legal, quer por uma questão de coerência com os anseios do legislador, 
impulsionadores da reforma do Código Adjetivo Penal, tendentes a um processo célere e fecundo. 
Inteligência do art. 396-A do Código de Processo Penal” (AgRg no Ag em REsp nº 82.199, Rel. Min. 
LAURITA VAZ, 5ª Turma, v.u., j. em 17.12.13 – grifos da transcrição). No mesmo sentido: REsp n° 
1.318.180, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 16.5.13; HC n° 138.089, Rel. Min. FÉLIX FISCHER, j. 
em 2.3.10). 
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Caso assim não entenda V. Exa., o defendente aguarda sua absolvição 

sumária, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, já 

que o fato a ele imputado não se amolda ao tipo penal invocado na denúncia, por 

evidente falta de previsão legal.  

 

Na remota hipótese de prosseguimento do feito, requer a intimação e a oitiva 

das testemunhas qualificadas no rol abaixo, esclarecendo que informará os 

endereços das testemunhas ns. 3 e 4 oportunamente. 

 
1. JONATAN PEREIRA BARBOSA 
Rua Pernambuco, 3.228 
Campo Grande/MS 
 
2. MAURA BARBOSA DODERO  
Rua Pedro Martins, 186, Casa 224 
Condomínio Portal Iatyara, Campo Grande/MS 
 
3.  NESTOR CUÑAT CERVERÓ 
 
4. BERNARDO CUÑAT CERVERÓ 
 
5. MOISÉS MADALENA HIPÓLITO JÚNIOR 
Rua Natal, n° 97, Diadema/SP 
 
 

Pede deferimento. 
 
 Brasília, 8 de setembro de 2016. 
 

 
DANIELLA MEGGIOLARO 

OAB/SP 172.750 
ARTHUR SODRÉ PRADO 

OAB/SP 270.849 
 
 
 
 
 
 
 

CONRADO G. DE ALMEIDA PRADO 
OAB/SP 303.058 

FERNANDO BERTOLINO STORTO 
OAB/SP 367.946 
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