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ARY FERREIRA DA COSTA FILHO (ARY FILHO), já qualificado nos autos, 

pelos advogados que subscrevem a presente, em cumprimento ao r. 

despacho que determinou a sua citação, vem, respeitosamente, apresentar 

a sua 

 

 

R E S P O S T A  

 

 

na forma das razões adiante expostas: 

 

I- DA TEMPESTIVIDADE 
 
 

1- Não obstante o Réu Ary Filho ter sido citado pessoalmente, Vossa 

Excelência, às fls. 729, acolhendo argumentos da defesa do Réu Sérgio 
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Cabral, estendeu o prazo para apresentação da resposta dos réus até o dia 

31.03.2017. 

 

2- Diante disso, é tempestiva a resposta apresentada no dia de hoje. 

 
 
 

II- DA DENÚNCIA 

 

 

3- A denúncia imputa ao réu Ary Filho a prática do conjunto de fatos 01  

– assim denominado pelo MPF – alegando que, entre 30/08/2007 e 

23/07/2014, em 139 (cento e trinta e nove) oportunidades distintas, ocultaram 

e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a 

propriedade de R$ 3.425.000,00 (três milhões quatrocentos e vinte e cinco 

mil), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção 

praticados pela organização criminosa, por meio da transferência de 

recursos das empresas EUROBARRA RIO LTDA (74 transferências bancárias) e 

AMERICAS BARRA RIO LTDA (65 transferências bancárias), de 

responsabilidade de ADRIANO MARTINS, para a empresa GRALC/LRG 

AGROPECUÁRIA, de responsabilidade de CARLOS MIRANDA, com a 

justificativa de prestação de serviços de consultoria inexistente. 

 

4- A denúncia imputa ainda ao réu Ary Filho a prática do conjunto de 

fatos 02  – assim denominado pelo MPF – alegando que, no período de 9 de 

janeiro de 2015 e 28 de setembro de 2015, em duas oportunidades distintas, 

ocultou e dissimulou a propriedade dos automóveis Camaro 2SS Conversível, 

Placa LST 6416, avaliado em R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e 

quinhentos reais), e Grand Cherokee Limited, Placa LUL 8888, avaliado em R$ 

212.858,73 (duzentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta 

e três centavos), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de 

corrupção praticados pela organização criminosa, simulando que os 
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mencionados automóveis estavam sendo adquiridos pelas empresas 

EUROBARRA RIO e AMÉRICAS BARRA, de responsabilidade de ADRIANO 

MARTINS, quando na realidade eram de propriedade da organização 

criminosa. 

 

5- Imputa, ainda, a prática do conjunto de fatos 03 – denominado assim 

pelo MPF – alegando que ARY FILHO, sob orientação e anuência de SÉRGIO 

CABRAL, entre 10/05/2011 e 18/01/2013, em 7 (sete) oportunidades distintas, 

ocultou e dissimulou a propriedade de sete imóveis, avaliados no valor total 

de pelo menos R$ 6.309.981,00 (seis milhões, trezentos e nove mil, novecentos 

e oitenta e um reais), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de 

corrupção praticados pela organização criminosa, simulando que os 

mencionados imóveis estavam sendo adquiridos pela empresa IMBRA 

IMOBILIÁRIA, de responsabilidade de ADRIANO MARTINS, quando na 

realidade eram de propriedade da organização criminosa. 

 

6- Por fim, a peça acusatória imputa ao Réu a prática do conjunto de 

fatos 04, alegando que, entre 1º de janeiro de 2007 e 17 de novembro de 

2016, ARY FILHO, junto aos agentes já denunciados na Ação Penal nº 

0509503- 57.2016.4.02.5101, além de outras pessoas imunes em razão de 

colaboração premiada e de terceiros a serem denunciados oportunamente 

ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em 

comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e 

integraram, pessoalmente, uma organização criminosa que tinha por 

finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, fraude a 

licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a 

lavagem dos recurso financeiros auferidos desses crimes. 

 

7- Afirma a denúncia que, em razão dos fatos acima descritos, o Réu 

teria praticado o crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 

JFRJ
Fls 753

Protocolada por MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO em 31/03/2017 20:10. (Processo: 0501853-22.2017.4.02.5101 - Petição: 0501853-22.2017.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a NATHALIA RODRIGUES RABELO.
Documento No: 76596677-111-0-751-17-869505 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



M I C H E L  A S S E F F  A D V O G A D O S  
 

 

 

9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal, e os crimes de  Quadrilha, previsto 

no Art. 288 do CP, e de Pertinência a Organização Criminosa, tipificado pelo 

Art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013. 

 
 
 

III- PRELIMINARES 
 

 

A ACUSAÇÃO DETERMINADA E COERENTE COMO GARANTIA ESSENCIAL 

PARA O EXERCÍCIO DA DEFESA. 

 
 

 

8-  A denúncia deve conter em seu texto, sob pena de nulidade, “a 

exposição do crime, descrevendo o fato principal em seus vários episódios, 

com referência do tempo e lugar em que ocorreu e todas as circunstâncias 

que o cercaram, de modo a tornar possível a reconstrução de todos os 

acontecimentos que se desenrolaram”1, bem como a fim de permitir ao réu 

conhecer o conteúdo da acusação que lhe é feita e possibilitar o pleno 

exercício do direito à ampla defesa que lhe é constitucionalmente 

garantido.  

 

9- Nesse sentido, confira-se a pacífica e mansa jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito do tema: 

 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

PECULATO. INÉPCIA. DENÚNCIA GENÉRICA.  PREJUÍZO AO 

EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 

ORDEM CONCEDIDA. 

                                                           
1 Antonio Luiz da Câmara Leal, Comentários ao Código de Processo Penal Brasileiro, Rio de Janeiro, Freitas 

Bastos, 1942, v.I, p. 190.. 
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1.  A  denúncia  genérica  resta  por inverter o ônus 

probandi, haja vista  que  a inobservância por parte do 

órgão acusador da descrição mínima  da conduta 

imputada, em última análise implica a incumbência do  

denunciado  em demonstrar a não participação no ilícito 

penal, o que revela violação ao exercício da ampla 

defesa e do contraditório. (...)” (HC 345621/MS, Rel. Min. 

Nefi Cordeiro, SEXTA TURMA, DJe 23.08.2016)(Grifos nossos) 

 

 

“HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO 

AUTORAL. NORMA PENAL EM BRANCO. INÉPCIA DA 

DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 

  

1. Não se ajustando a denúncia ao seu estatuto de 

validade (Código de Processo Penal, artigo 41), 

descrevendo a conduta do imputado, sem a completa 

circunstancialização do fato criminoso, é de rigor a 

declaração de sua inépcia, com o conseqüente 

trancamento da ação penal. 

2. Ordem concedida.” (HC 14694/RJ, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 

16.10.2001, DJ 17.03.2003 p. 289) (Grifos nossos) 

 

 

 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. ART. 302 DA LEI Nº 9.503/97. INÉPCIA DA 

DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. A inicial de acusação que, 

sucinta e genérica, não descreve objetiva e 

concretamente conduta delitiva e a participação do 

denunciado é formalmente inepta, dada a inobservância 

do disposto no art. 41 do CPP. Recurso provido.” (RHC 

18.771/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
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julgado em 14.11.2006, DJ 12.02.2007 p. 274) (Grifos 

nossos) 

 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 180 

DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA INEPTA. 

I - O trancamento de ação por falta de justa causa 

somente é viável desde que se comprove, 

inequivocamente, hipóteses, v.g., como a atipicidade da 

conduta, a incidência de causa de extinção da 

punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de 

prova sobre a materialidade do delito. 

II - A ausência de justa causa só pode ser reconhecida se 

perceptível de imediato com dispensa ao minucioso 

cotejo do material cognitivo. Se é discutível a 

caracterização de eventual ilícito criminal, não há que se 

trancar a ação penal por ausência de justa causa. 

III - A inicial de acusação que, sucinta e genérica, não 

descreve objetiva e concretamente conduta delitiva e a 

participação dos denunciados é formalmente inepta, 

dada a inobservância do disposto no art. 41 do CPP. 

Habeas Corpus parcialmente concedido para anular o 

processo a partir da denúncia, inclusive.” (HC 17564/MA, 

Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

18.06.2002, DJ 19.08.2002 p. 186) (Grifos nossos) 

 

 

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. ART. 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. DENÚNCIA. INÉPCIA. 

I - É inepta a denúncia que não descreve as 

circunstâncias do fato supostamente delituoso, ex vi do 

art. 41 do CPP. 

II - É dever do órgão acusatório, ao formular denúncia em 

juízo, descrever a conduta criminosa "com todas as suas 
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circunstâncias" de modo a permitir ao réu conhecer o 

conteúdo da acusação que lhe é feita e assim exercer, 

com plenitude, seu direito inafastável à ampla defesa. 

III - Na hipótese, a peça exordial, embora classifique a 

conduta do paciente como o crime previsto no art. 243 

do ECA, não especificou as circunstâncias 

caracterizadoras de seu dolo, limitando-se a promover 

acusação genérica e indeterminada consistente em ter 

vendido bebida alcóolica a adultos. 

Recurso provido.” (RHC 20.629/SC, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20.09.2007, DJ 

19.11.2007 p. 246) (Grifos nossos) 

 

 

“CRIMINAL. HC. CRIME AMBIENTAL. INDICIAMENTO DOS 

RÉUS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONFIGURAÇÃO. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.  INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. 

NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO DOS 

PACIENTES COM O FATO DELITUOSO. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA. 

 I. O simples indiciamento em procedimento 

investigatório não caracteriza constrangimento ilegal 

reparável através de habeas corpus. 

 II. Se a determinação do indiciamento dos réus 

ocorreu após o recebimento da denúncia referente aos 

mesmos fatos, resta configurado constrangimento ilegal. 

 III. O Ministério Público ofereceu exordial em 

desfavor dos pacientes, pois, na condição de dirigentes 

de Igreja, teriam causado poluição sonora em níveis que 

poderiam causar danos à saúde humana. 

 IV. A jurisprudência desta Corte – no sentido de que, 

nos crimes societários, em que a autoria nem sempre se 

mostra claramente comprovada, a fumaça do bom 
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direito deve ser abrandada, não se exigindo a descrição 

pormenorizada da conduta de cada agente –, não 

denota que o órgão acusatório possa deixar de 

estabelecer qualquer vínculo entre o denunciado e a 

empreitada criminosa a ele imputada. 

 V. Entendimento que deve ser estendido ao 

presente caso, no qual a denúncia não descreveu 

qualquer fato apto a demonstrar a ligação dos acusados 

com os fatos. 

 VI. O simples fato de os réus serem líderes da Igreja 

não autoriza a instauração de processo criminal por 

crimes supostamente praticados no âmbito da entidade, 

se não restar comprovado, ainda que com elementos a 

serem aprofundados no decorrer da ação penal, a 

mínima relação de causa e efeito entre as imputações e 

a condição de dirigentes, sob pena de se reconhecer a 

responsabilidade penal objetiva. 

 VII. A inexistência absoluta de elementos hábeis a 

descrever a relação entre os fatos delituosos e a autoria 

ofende o princípio constitucional da ampla defesa, 

tornando inepta a denúncia. Precedentes. 

 VIII. Deve ser declarada a nulidade da denúncia 

oferecida contra os pacientes, por ser inepta, bem como 

o cancelamento do formal indiciamento dos acusados. 

 IX. Ordem concedida, nos termos do voto do 

Relator.” (HC 73.747/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 17.05.2007, DJ 29.06.2007 p. 680) 

(Grifos nossos) 

 

“HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA, USO DE 

DOCUMENTO FALSO E PORTE ILEGAL DE ARMAS. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

 1. Se de um lado não se mostra razoável, em 

habeas corpus, a incursão detalhada no material 

probatório, de outro, a peça de acusação tem que 
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encontrar apoio nos elementos de convicção existentes 

nos autos, não sendo válido formular hipóteses apartadas 

deles, únicos fundamentos a justificar a instauração da 

persecução penal, conhecidas que são as agruras dela 

decorrentes. 

 2. Ordem concedida.” (HC 22287/MG, Rel. Ministro 

PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 03.09.2002, DJ 

03.02.2003 p. 370) (Grifos nossos) 

 

“CRIMINAL. HC. FORMAÇÃO DE CARTEL. ELEVAÇÃO 

ARBITRÁRIA DE PREÇOS. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 

INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE 

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. NECESSIDADE DE 

DESCRIÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO DO PACIENTE COM O 

FATO DELITUOSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA 

DEFESA. ORDEM CONCEDIDA. 

 Hipótese na qual o paciente, processado pela 

suposta prática de crimes de formação de cartel e 

elevação arbitrária de preços, alega inépcia da 

denúncia, por não ter sido individualizada sua conduta, 

requerendo o trancamento do feito. 

 A jurisprudência desta Corte – no sentido de que, 

nos crimes societários, em que a autoria nem sempre se 

mostra claramente comprovada, a fumaça do bom 

direito deve ser abrandada, não se exigindo a descrição 

pormenorizada da conduta de cada agente –, não 

denota que o órgão acusatório possa deixar de 

estabelecer qualquer vínculo entre o denunciado e a 

empreitada criminosa a ele imputada. 

 Entendimento que deve ser estendido ao presente 

caso, no qual a denúncia não descreveu qualquer fato 

apto a demonstrar a ligação do acusado com os fatos. 

 O simples fato de o réu ser proprietário de posto de 

gasolina não autoriza a instauração de processo criminal 

por crimes supostamente praticados no âmbito da 
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sociedade, se não restar comprovado, ainda que com 

elementos a serem aprofundados no decorrer da ação 

penal, a mínima relação de causa e efeito entre as 

imputações e a condição de dirigente da empresa, sob 

pena de se reconhecer a responsabilidade penal 

objetiva. 

 A inexistência absoluta de elementos hábeis a 

descrever a relação entre os fatos delituosos e a autoria 

ofende o princípio constitucional da ampla defesa, 

tornando inepta a denúncia. Precedentes. 

 Deve ser declarada a nulidade da denúncia 

oferecida contra o paciente, por ser inepta, 

determinando-se a anulação da ação penal. 

 Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” 

(RHC 19.734/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 26.09.2006, DJ 23.10.2006 p. 328) 

(Grifos nossos) 

 

 

10-  A inobservância ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal, 

torna a inicial de acusação formalmente inepta, sendo certo que a ausência 

de descrição na denúncia da completa circunstancialização do fato 

criminoso, bem como da objetiva e concreta conduta delitiva e da 

participação do denunciado é causa de trancamento da ação penal.  

 

11- De mais a mais, o que se deve levar em consideração aqui é o fato de 

que, data venia, não se pode receber uma denúncia absolutamente vaga 

com relação à suposta participação do defendente no delito lá narrado, em 

flagrante violação ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal. 

 

III.1- DA INÉPCIA DA DENÚNCIA NO PRESENTE CASO - AUSÊNCIA DE 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA SUPOSTA CONDUTA DELITIVA  
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12- A denúncia oferecida pelo MPF é absolutamente vaga com relação à 

suposta participação do réu Ary Filho nos fatos, pois, além de não detalhar 

como e quando o dinheiro, que supostamente era produto de crime 

antecedente, teria sido entregue ao réu, bem como não consegue 

individualizar a sua conduta. 

 

13- Além disso, a denúncia se sustenta unicamente na delação 

inconclusiva do Sr. Adriano Martins, sem lograr êxito em detalhar as condutas 

praticadas pelo Réu.  

 

14- Para que a possibilidade de ser ouvido na resposta seja um meio 

eficiente de exercitar a defesa, a acusação não pode repousar em uma 

atribuição mais ou menos vaga ou confusa, um relato impreciso e 

desordenado da ação ou omissão que se põe contra o acusado, mas, ao 

contrário, deve possuir como pressuposto a afirmação clara, precisa e 

circunstanciada de um fato concreto, singular, da vida do acusado. 

 

15- O texto da denúncia deve ser claro, preciso, categórico e de tal modo 

explícito que, mesmo à rápida leitura, seja possível a identificação de todos 

os contornos da acusação, sendo essa exposição circunstanciada 

necessária não só para facilitar a tarefa do magistrado, como também para 

que o acusado possa ficar habilitado a defender-se, conhecendo o fato que 

se lhe imputa. 

 

16- Também é preciso ressaltar que, para o completo atendimento dessas 

finalidades, em caso de co-autoria, o relato acusatório deve indicar a 

participação de cada um dos denunciados, a fim de que possam responder 

individualmente à imputação. 
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17- Pelo exposto, por não individualizar devidamente as condutas do 

denunciado, sem a descrição de que modo ele teria cometido os crimes de 

que está sendo acusado, com fulcro no art. 395, I, do Código de Processo 

Penal, deve ser a presente denúncia, data venia, rejeitada por inépcia. 

 

 
III.2- DA FALTA DE JUSTA CAUSA 

 

 

18- A denúncia não consegue reunir indícios mínimos de autoria dos 

delitos que são atribuídos vagamente ao denunciado, estando flagrante a 

falta de justa causa para o exercício da ação penal. 

 

19- Não se pode admitir acusação sem que haja lastro probatório mínimo, 

do que está imputado na denúncia ou queixa. Tal suporte probatório mínimo 

deve estar no inquérito policial ou em quaisquer outras peças de 

informação. Vale dizer, o suporte probatório mínimo é uma condição para o 

regular exercício de direito de ação. É a quarta condição para o exercício 

da ação penal condenatória2. 

 

20- Conforme já foi exposto, a denúncia se sustenta unicamente na 

delação inconclusiva do Sr. Adriano Martins, sem que tenha sido produzida 

qualquer prova que a sustente. 

 

21- O Professor Afrânio Silva Jardim define a justa causa como uma quarta 

condição da ação penal, da seguinte forma: 

 

“(...) suporte probatório mínimo que ter a ação penal 

relacionando-se com indícios da autoria, existência material de 

uma conduta típica e alguma prova de sua antijuricidade e 

                                                           
2 Afrânio Silva Jardim. Um novo conceito de justa causa no processo penal. A justa causa como pressuposto 

processual. (www.emporiododireito.com.br) 26/04/2016. 
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culpabilidade. Somente diante de todo este conjunto probatório 

é que, a nosso ver, se coloca o princípio da obrigatoriedade do 

exercício da ação penal pública3.” 

 

22- Está evidente que a denúncia não consegue reunir indícios mínimos de 

autoria dos delitos por parte do réu Ary Filho, devendo ser rejeitada por falta 

de justa causa. 

 

IV- DO MÉRITO 

 

23-  Apesar de a peça acusatória não descrever adequadamente as 

condutas praticadas pelo réu Ary Filho, os fatos nela narrados não são 

verdadeiros, o que restará provado no fim da instrução. 

 

24- De qualquer forma, o réu se reserva ao direito de discutir o mérito ao 

final da instrução processual, nas alegações finais, caso as preliminares 

sejam superadas, o que se admite apenas para argumentar. 

 

 
V- Do Crime de Lavagem de Ativos 

  

 

25- Não obstante não constar na denúncia a forma – local, tempo e meios 

empregados – como Ary Filho teria recebido valores em espécie por parte 

da suposta organização criminosa para proceder à lavagem de ativos, o 

crime em discussão merece alguns comentários. 

 

26- O fato típico previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, exige que os bens, 

direitos ou valores a serem branqueados ou “lavados” sejam provenientes, 

direta ou indiretamente, de infração penal. 

                                                           
3 JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 11. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. P. 97. 

JFRJ
Fls 763

Protocolada por MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO em 31/03/2017 20:10. (Processo: 0501853-22.2017.4.02.5101 - Petição: 0501853-22.2017.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a NATHALIA RODRIGUES RABELO.
Documento No: 76596677-111-0-751-17-869505 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



M I C H E L  A S S E F F  A D V O G A D O S  
 

 

 

 

27-  Sendo assim, exige-se indispensavelmente o nexo de causalidade 

entre os valores a serem branqueados e os crimes supostamente cometidos 

para a sua arrecadação. 

 

28-  No entanto, mais uma vez, a denúncia deixa de demonstrar ou 

descrever qual seria a relação entre os valores supostamente lavados por Ary 

Filho e aqueles valores obtidos pela dita organização criminosa nos crimes 

de corrupção passiva. 

 

29-  Ao tentar demonstrar alguma relação entre os valores obtidos 

ilicitamente com os crimes de corrupção, a denúncia apenas utiliza a 

seguinte expressão repetidas vezes: “(...) consumados os delitos 

antecedentes de corrupção”. Assim, tenta fazer uma relação absolutamente 

imaginária entre os valores frutos de suposta corrupção e os valores utilizados 

para contratar as empresas descritas na denúncia. 

 

30-  Por não conseguir descrever a relação entre os valores originados de 

crimes antecedentes, nexo de causalidade indispensável para a 

consumação do crime de lavagem de ativos, o que se revela na denúncia é 

a descrição de um fato atípico, distante daquele previsto no art. 1º, da Lei 

9.613/98. 

 
VI- Da Quadrilha e Da Organização Criminosa 

 

31-  Mais uma vez, revela-se exagerada a peça acusatória ao tentar 

imputar ao denunciado a prática dos crimes de quadrilha até o ano de 

2013, quando promulgada a Lei nº 12.850/2013, e de organização criminosa, 

já que as condutas descritas não preenchem os requisitos para a sua 

consumação. 
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32-  Em momento algum na denúncia o parquet acusa Ary Filho de ter se 

associado a três ou mais pessoas para a prática de crimes, o que afasta a 

possibilidade do cometimento do crime de formação de quadrilha.   

 

33-  Além disso, não há que se falar que a partir do ano de 2013 o 

denunciado teria deixado de praticar o crime de quadrilha e dado início à 

prática do crime pertinente à organização criminosa. Se o crime de 

formação de quadrilha já era praticado pelo denunciado antes de 2013, o 

que se admite apenas para argumentar, devido a sua natureza permanente, 

o mesmo somente se exauriria com a cessação da associação, o que não se 

extrai da peça acusatória. 

 

34-  De todo modo, não há qualquer descrição na denúncia de suposta 

unidade de desígnios entre o denunciado e os demais membros da dita 

quadrilha ou organização criminosa.  

 

VII- Do Crime Continuado 

 

35-  De acordo com a narrativa dos supostos fatos alegados na denúncia, 

observa-se que os crimes imputados pelo MPF ao denunciado, o que se 

admite neste momento apenas para argumentação, pelo o que se pode 

extrair, teriam sido cometidos em continuidade delitiva, conforme previsão 

do art. 71 do Código Penal. 

 

VIII- DAS DILIGÊNCIAS 

 

36-  Por tudo o que foi exposto, indispensável para a formação justa do 

conjunto probatório a realização de perícia nos aparelhos celulares e 

computadores apreendidos com o réu e nos imóveis em que foram 

cumpridos os mandados de busca e apreensão. 
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37- Requer ainda a indicação de assistente técnico, a ser oportunamente 

nomeado, com prazo a ser definido por Vossa Excelência, bem como a 

oitiva das testemunhas arroladas ao fim da presente resposta. 

 

IX- CONCLUSÃO 

 

38-  Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: 

 

a) Seja rejeitada a denúncia por absoluta ausência da descrição dos 

fatos praticados por Ary Filho; 

 

b) Seja rejeitada a denúncia por falta de justa, tendo em vista a 

ausência de indícios mínimos de autoria dos delitos; 

 

c) Sejam deferidas a produção de provas pericial, testemunhal e 

documental, a serem juntadas oportunamente. 

 

d) Sejam intimadas as seguintes testemunhas, nos endereços que serão 

oportunamente fornecidos: 

 

e.1. Carlos Pereira Maciel; com endereço na Praça Saiqui, 131, casa 3, 

Vila Valqueire, Rio de Janeiro, RJ. 

 

e.2. Maria Isabel Alves Peixoto: Rua Araguaia, 394, bloco 1, apt. 304, 

Freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ; 

 

e.3. Hugo Joviniano da Silva Flores: Avenida Djalma Ribeiro, 20, apt. 

506, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ; 
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e.4. Padre Marcelino Modelski: Rua Igarité, 338, Jaçanã, São Paulo, SP, 

tel. (11) 2241-9302; 

 

P. deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2017. 

 

 

Michel Asseff                                       Michel Asseff Filho                             

OAB/RJ 4527                                              OAB/RJ 99981                                                      

 

 

 Júlio Cezar Borges Leitão                      Marco Aurélio Asseff 

OAB/RJ 50.321                                    OAB/RJ 150.474 
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