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SÍNTESE DA DEFESA 

 
1 – Inconstitucionalidade material do artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/13. 

Ofensa aos princípios da taxatividade, proporcionalidade, legalidade, 

segurança jurídica, devido processo legal e da dignidade da pessoa 

humana. Tipo legal indefinido, vago e obscuro, que não permite a clara 

inteligência do ato que consubstancia a conduta típica, ilícita e culpável. 

Insegurança jurídica e possibilidade de interpretações idiossincráticas 

contra o jus libertatis. Gritante desproporcionalidade ao cominar o texto 

posto a mesma reprimenda a quem impede ou embaraça investigação 

envolvendo organização criminosa e àquele que compõe e confere 

sinergia à própria organização delinquencial.  

 
2 – Nulidade. Decisão de recebimento da denúncia. Violação ao 

princípio da isonomia e coarctação ao direito defensivo. Oportunidade 

de manifestação prévia a apenas quatro dos denunciados conforme regra 

do art. 4º da Lei nº 8.038/1990. Embora o feito tenha deixado de tramitar 

perante os Tribunais Superiores e sob o rito da mencionada lei, não se 

pode relegar um dos denunciados à situação de inferioridade defensiva. 

Desigualdade em relação a outros denunciados configurada. Co-

imputados devem ser tratados de forma igualitária. Violação ao 

princípio constitucional da isonomia. Supressão da oportunidade 

processual de apresentação de manifestação prévia pelo ex-Presidente, 

como antes assegurado aos demais denunciados, de sorte a lhe resultar 

evidente prejuízo.  

 
3 – Nulidade. Despacho de recebimento da denúncia. Inexistência de 

fundamentação na decisão de recepção da peça incoativa da ação 

penal. Mera repetição de expressões genéricas da lei sem sequer se 

indicarem os nomes dos denunciados e quais crimes a denúncia – em 

relação a eles - foi admitida. Decisão que não atende à 

exigência/garantia de motivação das decisões (CF/88, art. 93, IX), 

máxime considerada a elevada repercussão pública do caso em 

cognição. Agravo à situação e à imagem do denunciado. 

Inadmissibilidade. 

 
4 – Nulidade da colaboração premiada do delator Delcídio do Amaral: 

Ausência de pressupostos de validade: Efetividade e voluntariedade. 

Quebra do sigilo pelo vazamento antecipado de fatos sigilosos à Revista 

“ISTOÉ” – Vício insanável. Situação processual de Delcídio do Amaral 

– corréu delator e, portanto, duplamente interessado no deslinde do feito 
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– que permite concluir que suas informações não podem ser 

consideradas como elemento indiciário idôneo, pois especialmente 

produzidas com o escopo de auferir benefícios em acordo de 

colaboração premiada. Delação de pessoas inocentes. Inadmissibilidade.   

 
5 – Pleito de absolvição deste Denunciado formulado pelo Ministério 

Público Federal, o dominus litis. Alegações finais do Parquet que 

permitem entrever e concluir, com segurança, pela inocência do ex-

Presidente da República, e a postular, na contraface desse pedido, a 

rescisão do acordo de colaboração premiada do delator por falsa 

imputação de crimes com o único propósito de obter benefícios penais.  

 
6 – Inépcia da Petição Inicial. Exordial que (i) não expõe claramente os 

fatos imputados, com todos os elementos necessários para sua 

inteligência e para legitimar a persecução penal. Peça processual 

manifestamente vaga e lacônica, despida da efetiva descrição da 

conduta do denunciado; (ii) libelo inicial que contém imputações 

parcialmente conflitantes – ora atribuindo a conduta de “impedir e 

embaraçar”, ora referindo à conduta de “impedir e modular”. Prejuízo 

à compreensão da ‘imputatio facti’ e óbice ao exercício do contraditório 

e ampla defesa; (iii)  acusações  cerebrinas, sem narrativa das 

circunstâncias empíricas da conduta que se pretende  típica e  que se 

deseja atribuir ao denunciado. Nulidade caracterizada. 

 
7 – Pedido de absolvição do titular único da ação penal. 

Impossibilidade de prolação de um decreto condenatório sob pena de, 

regredindo ao sistema inquisitivo, vulnerar a imparcialidade do julgador 

e violar garantias fundamentais como o contraditório e a ampla defesa. 

Inconstitucionalidade material do art. 385 do CPP, não recepcionado 

pela Constituição Federal de 1988;    

 
8 – Clara inexistência do delito apontado. Tese acusatória negada, 

peremptoriamente, por todas as testemunhas e réus envolvidos na 

suposta trama de embaraço à investigação. Pedido de absolvição pelo 

próprio Ministério Público Federal. A delação, isoladamente, não tem o 

condão de sustentar eventual édito condenatório, à luz da taxativa 

disposição do artigo 4º, § 16º, da Lei de Organização Criminosa.  

 
9 – Ausência de tipicidade das condutas imputadas, sob as dimensões 

objetiva e subjetiva do tipo do injusto. Inexistência sequer de indício que 

permita concluir que o ex-presidente da República interferiu – ou tentou 

fazê-lo – no acordo de delação premiada entre Nestor Cerveró e a 

Procuradoria-Geral da República.  
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I – SÍNTESE FÁTICA 

 

D A  I N S T A U R A Ç Ã O  D O  I N Q U É R I T O  4 . 17 0 ,  P E R A N T E  O  S U P R E M O  

T R I B U N A L  F E D E R A L  

 
O Inquérito 4.170 foi instaurado perante o Excelso Supremo 

Tribunal Federal para esclarecimento das infrações penais insculpidas nos preceitos 

primários dos artigos 355 e 357 do Código Penal, artigo 1º, caput¸ da Lei 9.613/1998 e 

artigo 2º, §1º, da Lei 12.850/2013. De início, apontavam-se como possíveis 

responsáveis o então Senador da República Delcídio do Amaral e os Srs. André Esteves, 

Edson Ribeiro e Diogo Ferreira.  

 

Em data de 07.12.2015, sobreveio denúncia oferecida pela 

Procuradoria Geral da República, aforada perante o Supremo Tribunal Federal, 

imputando a esses investigados a prática dos delitos acima referidos. Os quatro 

denunciados foram notificados para apresentar defesa prévia, nos termos do artigo 4º da 

Lei nº 8.038/1990. Tratava-se, pois, de ação penal originária a tramitar perante Tribunal 

Superior. 

 

Posteriormente (em 18.02.2016), o Procurador-Geral da 

República se manifestou sobre as defesas preliminares oferecidas pelo aludidos 

denunciados. 

 

Em 21.03.2016 o Ministério Público Federal peticionou nos autos 

requerendo a suspensão do feito, alegando a necessidade de realização de diligências 

complementares decorrentes do acordo de colaboração premiada celebrado com o 

denunciado Delcídio do Amaral. O pedido foi deferido (em 30.03.2016) pelo relator, o 

saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI. 

 

Neste ínterim, o co-denunciado Diogo Ferreira Rodrigues também 

pactuou delação premiada, cujo instrumento foi acostado aos autos em data de 

02.05.2016. 
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Em seguida, mais precisamente em 04.05.2016, o Sr. Luiz Inácio 

Lula da Silva (“ex-Presidente Lula”), veio a ser denunciado, por aditamento à inicial já 

recebida, como incurso no artigo 2º, §1º, da Lei 12.850/2013. Isto, ponha-se em 

destaque desde logo, exclusivamente em razão das mendazes alegações prestadas 

pelos delatores nos acordos de colaboração premiada, ou seja, por Delcídio do 

Amaral e seu ex-chefe de gabinete Diogo Ferreira Rodrigues. 

 

A perda do mandato do então Senador da República Delcídio do 

Amaral fez cessar a competência – por prerrogativa de função – do Supremo Tribunal 

Federal. Ipso facto, o então relator do feito, Ministro TEORI ZAVASCKI, houve por bem 

remeter o feito (Inquérito 4.170) de que aqui se trata a uma das varas desta Subseção 

Judiciária do Distrito Federal. Isso teve lugar em 23.06.2016. 

 

Após regular distribuição a esse douto Juízo de primeiro grau, o 

representante do Ministério Público Federal oficiante ratificou a denúncia e seu 

aditamento, pleitos acolhidos por despacho de Vossa Excelência em data de 29.07.2016. 

O ex-Presidente Lula foi citado em 16.08.2016, abrindo-se  ensejo para apresentação de 

sua defesa preliminar. 

 
Por entender não ocorrentes qualquer das hipóteses legais de 

absolvição sumária, esse Juízo determinou a continuidade da marcha da persecução 

penal. 

 

Na instrução probatória foram ouvidas, em 13 (onze) audiências, 

31 (trinta e uma) testemunhas que unanimemente rechaçaram a fantasiosa versão 

trazida por Delcídio do Amaral em sua delação, negando todas elas qualquer 

envolvimento do ex-Presidente Lula na empreitada criminosa.  

 

Finda essa fase, facultou-se às partes a oportunidade para a 

formulação de requerimentos complementares, à luz do que dispõe o artigo 402 da 

norma procedimental penal. 
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A despeito de todas as provas produzidas nos autos apontarem 

para a inocência do ex-Presidente da República, Vossa Excelência decretou, ex 

officio, a suspensão das atividades do Instituto Lula, por entender que sua sede serviria 

de ponto de encontro para práticas criminosas. A pedido do Ministério Público Federal, 

esse Juízo autorizou, ainda, a oitiva de outras duas testemunhas, inquiridas que foram 

nos dias 13 e 29 de junho de 2017.  

 

Irresignada com tal decisão, esta Defesa impetrou ordem de 

habeas corpus no E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, em decisão liminar, 

suspendeu os efeitos da medida restritiva vergastada no mandamus. No dia 26.10.2017, 

o Ministério Público Federal apresentou parecer pugnando pela concessão da ordem, 

forte no entendimento que a decisão objurgada prescindiu de mínimos elementos de 

prova que pudesse respaldar a medida.    

 

Após o exaurimento de todas as diligências complementares, o 

Ministério Público Federal apresentou suas alegações finais em data de 01/09/2017 (fls. 

4608/4642), pugnando pela ABSOLVIÇÃO do ex-Presidente da República, afirmando 

inexistente nos autos qualquer elemento probatório incriminador e que corrobore o 

conteúdo da delação de Delcídio do Amaral.3  

                                                
3 No Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.004099/2016-79 que, assim como a presente ação 
penal, foi iniciado com base na delação de Delcídio do Amaral, o ilustre subscritor das alegações finais do 
MPF, fazendo, inclusive, menções a presente persecução, concluiu: 
“Ademais, não se pode olvidar o interesse do delator em encontrar fatos que o permitissem delatar 
terceiros, e dentre esses especialmente o ex-presidente Lula, como forma de aumentar seu poder de 
barganha ante a Procuradoria-Geral da República no seu acordo de delação.  
Nessa mesma linha, fazendo referências a outras reuniões que teria tido com Lula, Delcídio logrou 
apontá-lo como chefe do esquema que determinava o pagamento de propinas a Nestor Cerveró com o 
intuito de que este não firmasse acordo de delação premiada.  
Nesse referido processo (40755-27.2016.4.01.3400), no qual o MPF logo apresentará alegações finais, 
Delcídio se encontrava preso antes da delação. A participação de Lula só surgiu através do relato de 
Delcídio, não tendo sido confirmada por nenhuma outra testemunha ou corréu no processo. 
 Ressalte-se não se estar aqui adiantando a responsabilidade ou não do ex-presidente Lula naquele 
processo, mas apenas demonstrar o quanto a citação de seu nome, ainda que desprovida de provas em 
determinados casos, pode ter importado para o fechamento do acordo de Delcídio do Amaral, inclusive 
no que se refere à amplitude dos benefícios recebidos. Assim, a criação de mais um anexo com a 
implicação do expresidente em possíveis crimes era sim do interesse de Delcídio. Por isso, sua palavra 
perde credibilidade.  
No presente caso, não havendo nenhuma corroboração para a versão apresentada pelo delator, e nem 
mesmo a possibilidade de buscá-la por outros meios, o arquivamento dos autos é medida que se impõe. 
No caso, não há que se falar na prática de crime ou de ato de improbidade”. (Doc. 01)  
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O Ministério Público Federal concluiu em suas alegações finais, 

em síntese e de forma escorreita, que: 

 

1. não há qualquer prova de que o ex-Presidente tenha solicitado 

a Delcídio interferência no processo de colaboração de Nestor 

Cerveró (Pág 51);  

 

2. por orientação do acusado Edson – que teria agido em conluio 

com Delcídio – Nestor Cerveró tinha incluído, falsamente, 

acusações contra o ex-Presidente da República e, 

concomitantemente, omitiu fatos em relação a Delcídio (Pág 

52);  

 

3. nas palavras do ilustre Representante do Parquet Federal 

“Delcídio estava agindo em interesse próprio. E Cerveró 

estava sonegando informações apenas no que se refere a 

DELCÍDIO, e não sobre LULA, a quem inclusive imputava 

fatos falsos apenas no intuito de proteger DELCÍDIO” (Pág 

52);  

 
4. Delcídio do Amaral utilizou o nome do ex-Presidente da 

República como a melhor forma de se transmutar de chefe 

do esquema em colaborador da Justiça (Pág 56);  

 
5. o peso das provas inclina o plano da verdade para o lado da 

absolvição – sem sequer resultar necessário utilizar a máxima 

do in dubio pro reo. Segundo o representante do Ministério 

Público “ignorar isso, em prol de uma cruzada acusatória, 

seria desconsiderar a já referida máxima nietzschiana no 

sentido de que a ‘crença forte prova apenas a sua força, não 

a verdade daquilo em que se crê” (pág 56);  
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6. a tese de que o ex-Presidente Lula seria o chefe do alegado 

esquema criminoso investigado na Lava Jato não saiu do 

plano imaginário. Salientou, ainda, que cabe ao Procurador-

Geral da República – e apenas a ele – apontar quem seria o 

chefe da organização criminosa investigada. Por fim, 

assevera que, como esse chefe ainda não foi apontado, não 

cabe apontá-lo, tomando ilações ou convicções pessoais 

como verdade suficiente para uma condenação (pág. 57);  

 
7. caso Delcídio não tivesse mencionado o nome do ex-

Presidente em seu acordo de colaboração, jamais teria 

recebido os mesmos e substanciosos benefícios que 

efetivamente obteve (pág. 57); 

 
8. não teria ocorrido uma orquestração geral para impedir ou 

embaraçar a “Lava Jato”, mas sim uma atuação pessoal de 

Delcídio do Amaral tentando se preservar. Como seu plano 

deu errado – já que Cerveró efetivamente firmou seu acordo 

de colaboração – imputou fatos a um terceiro (o ex-

Presidente) que, na sua visão, era “a menina dos olhos da 

investigação” (pág. 57); 

 
9. concluiu, ainda, que Delcídio, com sua boa retórica, induziu o 

MPF a erro, criando uma situação esdrúxula: “o chefe do 

esquema sagrou-se livre entregando a fumaça”. Por isso, 

requereu o Parquet, além da absolvição do ex-Presidente da 

República, a condenação de Delcídio, com aplicação do 

dispositivo do inciso I do art. 62 do CP (pág. 57 e 58); 

 
10. à luz de tais razões, requereu mais a revogação dos benefícios 

concedidos a Delcídio do Amaral, bem como o envio à PGR 

cópia da sentença a ser proferida para análise sobre a perda de 

benefícios do “colaborador”. 
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Além de ficarem aqui ratificadas, integralmente, as alegações 

finais apresentadas pelo douto Órgão do Ministério Público Federal oficiante – que se 

mostrou de honestidade funcional sem jaça e reafirmou seu inquebrantável 

compromisso com realização de justiça, não de publicidade –, serão expostas ao 

longo destas alegações defensivas outras razões que mais ainda realçam e evidenciam a 

inocência do ex-Presidente Lula.   

 

É o que se passa a demonstrar. 

II  –  PRELIMINARES 

 

II.1 – DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA INVOCADA – COLISÃO COM 

OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTER TANTUM. 

 
Indispensável consignar desde logo que a norma incriminadora 

que estaria a se identificar com conduta atribuída ao ex-Presidente Lula contraria 

frontalmente os princípios (e os preceitos) constitucionais que asseguram a legalidade 

dos crimes e das penas, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, todos 

expressamente assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

Pede-se vênia para examinar os preceitos primários do artigo 2º, e 

seu § 1º, da Lei 12.850/13: 

 
Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por 
interposta pessoa, organização criminosa: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 
correspondentes às demais infrações penais praticadas. 
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, 
embaraça a investigação de infração penal que envolva organização 
criminosa. 

 
O arquétipo penal primário acima colacionado, quando utiliza o 

elemento definidor de conduta “impede” (ou “embaraça”), “de qualquer forma”, a  



  
    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 
  

 
Página 12 de 122 

 

investigação”, mostra-se vago e indefinido, desenhando elementar do crime com 

componentes  vagos que necessitam, eles próprios, de definição, situação que se exibe 

diabólica para o imputado. Nenhuma definição pode conter elementos a serem 

definidos, não  é  mesmo? Tal e esdrúxula fórmula tipológica não observa o princípio da 

legalidade (e principalmente da taxatividade) e não se compadece com as garantias 

enunciadas em imutáveis cânones da Carta Política. Em uma palavra: 

inconstitucionalidade material escrachada! 

 

Questiona-se: como seria a conduta de quem, de qualquer forma, 

impede ou embaraça a investigação?  Nessa fórmula cabe literalmente tudo, ao gosto 

do exegeta. Uma descrição típica aberta, genérica e infinitamente elástica. Quais 

exatamente os atos humanos que se amoldariam a esse desenho típico abstrato, 

identificação esta que exige a lei penal sob pena de atipicidade? Como se identificar a 

conduta humana com molde legal sem contornos e que simplesmente não existe? A 

fórmula legislativa do “impedir ou embaraçar de qualquer modo” acolhe de tudo, 

“de vegetais, passando por minerais, a animais”, em suma, tudo o que se queira, para o 

bem e para o mal... Inaceitável! 

 

CEZAR ROBERTO BITTENCOURT assoalha, com inteira propriedade, 

que “para que o princípio da legalidade seja, na prática, efetivo, cumprindo com a 

finalidade de estabelecer quais são as condutas puníveis e as sanções a elas 

cominadas, é necessário que o legislador penal evite ao máximo o uso de expressões 

vagas, equívocas ou ambíguas”4 

 

Na doutrina italiana, BETTIOL delineia o tema com maestria5: 

 
“Se se parte deveras da premissa de que o homem goza, por direito natural, de 
uma esfera de livre atividade, ou de que o homem no consociar-se renunciou 
livremente pro bonopacis a uma parcela de suas liberdades naturais, a 
conclusão que daí decorre diz respeito à necessidade de que a lei positiva 
determine com a maior clareza possível as ações puníveis para que os juízes 
não sigam no punir critérios extrajurídicos, mas apliquem somente a lei penal 
(...). Somente quando o preceito é claramente especificado, somente quando a 
pena é cominada de maneira que não possam subsistir dúvidas, a 
generalidade dos súditos pode ser detida no cometimento de crimes”.  

                                                
4 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal, 23ª edição, 2017, p. 53. 
5 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal, 2ª edição, Volume I, 1977, p. 137. 



  
    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 
  

 
Página 13 de 122 

 

 
Permitindo-se uma genérica e indefinida tipificação com a 

panaceia formulação do “impedir ou embaraçar de qualquer forma” a investigação, 

cria-se uma linha intangível (e invisível) entre as condutas eventualmente tidas como 

delituosas – cujas definições, devido à obscuridade da norma, ficam ao talante de 

interpretações idiossincráticas – e atos inerentes ao exercício da ampla defesa 

constitucional e de outras garantias fundamentais asseguradas ao investigado/acusado 

submetido a persecução penal. É o caos normativo em quintessência!  

 

Abre-se ampla passagem para a analogia in malan partem, 

expressamente vedada no Direito Penal pátrio e que fere o princípio da culpabilidade. 

Abrem-se as portas para todas as vilanias exegéticas...  

 

A voz da melhor doutrina: 

 
"A atribuição de significados fundados no espírito da lei encobre a criação 
judicial de direito novo, mediante juízos de probabilidade da psicologia 
individual, assim resolvidos no Direito Penal: se o significado concreto 
representar prejuízo para o réu, constitui analogia proibida; se o significado 
concreto representar benefício para o réu, constitui analogia permitida".6 

 
Tem-se, portanto, no princípio da legalidade/taxatividade uma 

garantia material para a necessária segurança jurídica do sistema, o que não ocorre 

quando se positiva um tipo penal vago, obscuro e indefinido como é este em apreço. 

Neste caso, o comando proibitivo da norma contida no preceito primário não é 

inteligível ou perceptível pelo destinatário da norma, que é o cidadão... De que forma se 

evitar a prática da conduta vedada se não se logra atinar qual seja ela? 

 

Contido no “nullum crimen, nulla poena sine lege”, o princípio 

da taxatividade também se opõe ao laconismo, ao vazio, da norma penal incriminadora 

de que se cuida. 

 

 

 

                                                
6 CIRINO DOS SANTOS, Juarez, Direito Penal Parte Geral, Ed. Empório do Direito, 7ª edição, 2017, p. 
23/24. 
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No respeitante à temática, a substanciosa doutrina de ANDRÉ LUÍS 

CALLEGARI
7: 

 
“O princípio da taxatividade não é outra coisa que a exigência de que os 
textos legais, nos quais estão previstas as normas sancionadoras, descrevam 
com suficiente precisão quais condutas estão proibidas e que sanções serão 
impostas àqueles que incorram nelas. 
Uma lei indeterminada ou imprecisa e por isso pouco clara não pode proteger 
o cidadão da arbitrariedade, porque não é uma autolimitação do jus puniendi 
estatal a que se possa recorrer; ademais, é contrária ao princípio da divisão de 
poderes, porque permite ao juiz fazer qualquer interpretação que queira e 
invadir com isso o terreno do legislativo; não pode exercer eficácia preventivo-
geral, porque o indivíduo não pode reconhecer o que se quer proibir; e 
precisamente por isso sua existência tampouco pode proporcionar a base para 
uma reprovação da culpabilidade”.  
 

Na mesma vereda trafega a percepção científica e hermenêutica 

do Excelso Supremo Tribunal Federal: 

 
E M E N T A: EXTRADIÇÃO - REPÚBLICA POPULAR DA CHINA - CRIME 
DE ESTELIONATO PUNÍVEL COM A PENA DE MORTE - TIPIFICAÇÃO 
PENAL PRECÁRIA E INSUFICIENTE QUE INVIABILIZA O EXAME DO 
REQUISITO CONCERNENTE À DUPLA INCRIMINAÇÃO - PEDIDO 
INDEFERIDO. PROCESSO EXTRADICIONAL E FUNÇÃO DE GARANTIA 
DO TIPO PENAL. - O ato de tipificação penal impõe ao Estado o dever de 
identificar, com clareza e precisão, os elementos definidores da conduta 
delituosa. As normas de incriminação que desatendem a essa exigência de 
objetividade - além de descumprirem a função de garantia que é inerente ao 
tipo penal - qualificam-se como expressão de um discurso normativo 
absolutamente incompatível com a essência mesma dos princípios que 
estruturam o sistema penal no contexto dos regimes democráticos. O 
reconhecimento da possibilidade de instituição de estruturas típicas flexíveis 
não confere ao Estado o poder de construir figuras penais com utilização, 
pelo legislador, de expressões ambíguas, vagas, imprecisas e indefinidas. É 
que o regime de indeterminação do tipo penal implica, em última análise, a 
própria subversão do postulado constitucional da reserva de lei, daí 
resultando, como efeito consequencial imediato, o gravíssimo 
comprometimento do sistema das liberdades públicas (...).8 (grifamos)  
 

E, conforme luminosamente exposto por CALLEGARI, a lei 

indeterminada enseja a indevida invasão do juiz no poder legislativo, criando-se um 

critério aleatório e subjetivo que deixa inadequadamente ao magistrado a definição da 

                                                
7 CALLEGARI, André Luis. Comentários à Constituição do Brasil, p. 387. 
8 STF, Ext 633, Relator:  Ministro CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/1996.  
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conduta incriminada, à margem do que estabelece a Lei Maior e à inteira revelia do 

Legislador Ordinário.  

 

E mais: ao oferecer uma denúncia sob a alegação que o acusado 

embaraçou de qualquer forma uma investigação, resta explicitado que o órgão acusador 

sequer dispõe de elementos suficientes para aviar a acusação em juízo, recorrendo ao 

argumento genérico e ferindo a norma constitucional da legalidade. 

 

E, em se tratando de procedimento criminal – ainda mais quando 

revestido de enorme apelo público e midiático –, pertinente destacar todos os nocivos 

efeitos éticos, morais e pessoais que atingem aquele sobre o qual recai a condição de 

investigado ou réu. Vê ele sua honra e dignidade serem enxovalhadas pelo singelo 

início de um procedimento criminal que, à luz do que determina a Carta Política, 

deveria ser resguardado com todas as garantias. 

 

No que pertine à dignidade da pessoa humana, percuciente é (ou 

um dia foi) o magistério de LUIS ROBERTO BARROSO: 

 
“A dignidade da pessoa humana é um valor fundamental. Valores, sejam 
políticos ou morais, ingressam no mundo do Direito, assumindo, usualmente, 
a forma de princípios. A dignidade, portanto, é um princípio jurídico de 
status constitucional. Como valor e como princípio, a dignidade humana 
funciona tanto como justificação moral quanto como fundamento normativo 
para os direitos fundamentais”.9 
 

Ainda sobre os direitos fundamentais inseridos no aludido 

princípio, o mesmo autor ensinava: 

 
“Direito à integridade moral ou psíquica: nesse domínio estão incluídas a 
privacidade, honra e a imagem. Muitas questões intrincadas derivam desses 
direitos da personalidade, nas suas relações com outros diretos e situações 
constitucionalmente protegidas”.10 

 
À vista da manifesta fricção entre este preceito repressor e os 

dispositivos contidos no corpo permanente e imutável da Constituição Federal, o 

                                                
9 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Ed. Saraiva, 5ª edição, 2015, 
p.285. 
10 Idem. p. 287. 
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Partido Social Liberal (PSL) ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5567), 

com pleito cautelar, na Corte Máxima, arguindo, precisamente, a inconstitucionalidade 

material do artigo 2º § 1º da Lei de Organização Criminosa. Até esta parte não há 

qualquer decisão, mesmo initio litis, por parte do Excelso Pretório11.  

 

Em sua inicial, o referido ente partidário alegou que a vaga 

generalidade da norma provoca temível insegurança jurídica, concluindo que, diante da 

imprecisão do texto legal, abre-se o espaço onde costumam proliferar em vigorosas 

cepas as patologias das arbitrariedades e dos exageros punitivos. E dessa forma i) 

quebra-se o princípio da presunção de inocência; (ii) rompe-se o princípio da 

dignidade humana, convertendo o homem em objeto do processo estatal; (iii) atinge-

se de forma dura os direito de personalidade, honra e imagem e (iv) instaura-se um 

clima de coação sobre os Juízes e Tribunais. 

 

Mostra-se incensurável o quanto defendido na aludida Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, eis que dúvidas não restam de que contraria a aludida 

norma incriminadora os princípios e preceitos constitucionais mencionados.  

 

Ex positis, pleiteia-se que este douto Juízo, no exercício do 

controle difuso de constitucionalidade, reconheça e declare, incidenter tantum, a 

inconstitucionalidade material do aludido dispositivo da lei extravagante apontada, qual 

seja, o artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/13, e deixe de aplicá-lo na espécie em razão do 

vício apontado.  

 

É o que fica preliminarmente requerido. 

 

II.2 –  AINDA DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA – OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

Some-se ao quanto sobre inconstitucionalidade da norma restou 

acima exposto que a pena cominada no preceito secundário do artigo 2º, § 1º, da Lei 

                                                
11 A referida ação é relatada pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES.  



  
    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 
  

 
Página 17 de 122 

 

12.850/13 colide de maneira acintosa com os princípios constitucionais da 

proporcionalidade, razoabilidade e do devido processo legal. Pede-se vênia e paciência 

para a reprise da transcrição do texto legal: 

 
Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por 
interposta pessoa, organização criminosa: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 
correspondentes às demais infrações penais praticadas. 
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, 
embaraça a investigação de infração penal que envolva organização 
criminosa. 

 
Os pressupostos essenciais à caracterização de uma organização 

criminosa se encontram previstos no artigo 1º, § 1º, da referida lei: 

 
§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 
ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas 
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 
transnacional. 
 

À primeira vista se percebe uma gritante desproporcionalidade. 

Na mesma pena cominada a quem constitui, estrutura e dirige uma organização 

criminosa – e que, portanto, concebeu e edificou, a orgânica e hierarquizada societas 

criminis para a prática de outras infrações penais – também incorre  quem embaraça “de 

qualquer forma” a investigação. Ora, a desproporção é vítrea, desconversável. 

 

A mesma e severa reprimenda corporal a que se sujeita o pinceps 

sceleris e o agente que impede ou embaraça a investigação evidencia ausência de 

razoabilidade, ainda mais se for levado em consideração que a obscuridade do tipo 

penal permite interpretações livres — possibilitando muitas vezes que condutas 

inerentes ao exercício da ampla defesa e ao direito de não produzir provas contra si 

mesmo (“Nemo tenetur se detegere”) sejam tomadas como atos de embaraço a 

procedimento investigatório. Uma inaceitável e inconstitucional excrescência 

sancionatória.  
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Em atual obra doutrinária, o Eminente Ministro LUIS ROBERTO 

BARROSO classifica o princípio da razoabilidade-proporcionalidade como um 

mecanismo de salvaguarda de direitos fundamentais12: 

 
“trata-se de um valioso instrumento de proteção dos direitos fundamentais e do 
interesse público, por permitir o controle da discricionariedade dos atos do 
Poder Público e por funcionar como a medida com que uma norma deve ser 
interpretada no caso concreto para melhor realização do fim constitucional 
nela embutido ou decorrente do sistema”.  

 
A importância do referido princípio está sedimentada no 

entendimento da nossa Suprema Corte:  

 
“O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está 
necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental, que, 
encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os 
excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. O princípio 
da proporcionalidade - que extrai a sua justificação dogmática de diversas 
cláusulas constitucionais, notadamente daquela que veicula a garantia do 
substantive due process of law - acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar 
os abusos do Poder Público no exercício de suas funções, qualificando-se 
como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos 
estatais. A norma estatal, que não veicula qualquer conteúdo de 
irrazoabilidade, presta obséquio ao postulado da proporcionalidade, 
ajustando-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio 
do substantive due process of law (CF, art. 5º, LIV).Essa cláusula tutelar, ao 
inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do abuso de poder legislativo, 
enfatiza a noção de que a prerrogativa de legislar outorgada ao Estado 
constitui atribuição jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de 
abstrata instauração normativa possa repousar em juízo meramente político ou 
discricionário do legislador”.13 (grifamos) 
 

Quanto ao reflexo no devido processo legal, com o habitual brilho 

anotou o eminente Ministro CELSO DE MELLO: 

 
“Conclui-se, portanto, que, superado esse limite, e achando-se o conteúdo da 
norma legal tisnado pelo vício da irrazoabilidade, incide, o legislador, em 
causa configuradora de excesso de poder, o que compromete a própria função 
jurídico-constitucional dessa espécie normativa, notadamente naquelas 
situações em que a lei se reduz à condição de deliberação estatal totalmente 
opressiva e arbitrária”. (destacou-se) 
 

 

                                                
12 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, 5ªedição. Ed. Saraiva, 
2016, p. 340.  
13 ADI 1407 MC, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/1996.  
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Em obra preciosa, o eminente Ministro GILMAR MENDES 

salientou: 

 
“Cumpre enfatizar, neste ponto, que a cláusula do devido processo legal – 
objeto de expressa proclamação pelo art. 5º, LIV, da Constituição, e que 
traduz um dos fundamentos dogmáticos do princípio da proporcionalidade – 
deve ser entendida, na abrangência de sua noção conceitual, não só sob o 
aspecto meramente formal, que impõe restrições de caráter ritual à atuação 
do poder público (procedural due process of Law), mas, sobretudo, em sua 
dimensão material (substantive due process of Law), que atua como decisivo 
obstáculo à edição de atos normativos revestidos de conteúdo arbitrário ou 
irrazoável. A essência do substantive Due process of Law reside na 
necessidade de proteger os direitos e as liberdades das pessoas contra 
qualquer modalidade de legislação ou de regulamentação que se revele 
opressiva ou destituída do necessário coeficiente de razoabilidade”.14 
(destacou-se). 

 
Como se pode – diante do princípio da razoabilidade – punir com 

o mesmo rigor quantitativo e qualitativo condutas tão diversas, cujas lesões aos bens 

jurídicos tutelados são distintas, variegadas e de intensidades discrepantes? 

 

E não é só. 

 

São também previstos na Lei 12.850/13 outros delitos que 

igualmente poderiam se amoldar, sem arestas, a possíveis condutas de embaraço à 

investigação criminal envolvendo organização criminosa (cf. artigos 18 a 21). Todavia, 

as sanções cominadas a tais infrações são, de forma inexplicável, quantitativamente  

menores se comparadas à densidade punitiva do preceito secundário de seu artigo 2º, § 

1º. 

 

É dizer, se a conduta imputada ao agente encontrar aderência em 

uma das hipóteses abstratas insculpidas nos artigos 18 a 21, a pena será branda. Se não 

se amoldar a qualquer dessas – independentemente da sua ofensividade e efetiva 

lesividade –, entrará em cena exegética a fórmula genérica “de reserva” do tipo penal do 

artigo 2º, § 1º, punindo com o máximo e desproporcional rigor... 

                                                
14 MENDES, Gilmar Ferreira, Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, 3ª edição, São 
Paulo, 1998, p. 64-65. 
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O preceito ora em debate gera uma desequilibrada relação entre a 

lesão causada pelo indivíduo ao bem jurídico tutelado e as garantias fundamentais que 

lhe são destinadas. Além da inconstitucionalidade pela ofensa ao princípio da 

proporcionalidade, há, também, transgressão ao princípio da proibição do excesso 

(Übermassverbot).   

 

Essa situação reforça da inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, 

da Lei 12.850 de 2013, que assim deve ser declarada, em caráter incidental, nos termos 

acima expostos. 

 

III – DAS NULIDADES 

 

III.1 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 

Conforme já mencionado no pórtico desta petição, em 22.07.2016 

foi apresentado pleito para que fosse preservada a igualdade de oportunidades entre 

as partes que se acham no polo passivo da demanda, em homenagem ao regular 

contraditório, ampla defesa e isonomia garantidos pela Lei Fundamental. 

 

O aspecto trazido a debate se reporta à possibilidade de o ex-

Presidente Lula apresentar defesa preliminar, antes da análise por parte deste Juízo da 

denúncia oferecida — à exemplo do que se houvera sido facultado aos co-imputados na 

Corte Excelsa. 

 

Tal oportunidade, impende salientar ainda uma vez, fora 

concedida às defesas dos acusados Delcídio Do Amaral, André Esteves, Edson Ribeiro 

E Diogo Ferreira, nos termos do artigo 4º da Lei 8.038/1990, quando o feito ainda 

tramitava na Suprema Corte:  

 
Art. 4º: Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação 

do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias. 

 



  
    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 
  

 
Página 21 de 122 

 

 

Sabido que tal prerrogativa é exigência ritualística das ações 

penais originárias em trâmites perante Tribunais, inclusive as Corte Superiores. Porém, 

a peculiaridade do caso está a impor a ampliação de tal direito ao ex-Presidente Lula 

(como aos demais fora permitido), para se ensejar a indispensável igualdade de 

oportunidade defensiva. É a isonomia constitucional! Suprimida essa fase da defesa, 

nulificado o processado, cabe reconhece-lo. 

 

As defesas preliminares em questão, apresentadas por outros 

denunciados, encontram-se anexadas aos autos. A de Delcídio Do Amaral está juntada 

no volume 09 (fls. 1641 – antiga numeração); Diogo Ferreira, ao volume 08 (fls. 1372 – 

antiga numeração); André Esteves, ao volume 09 (fls. 1492 – antiga numeração); e 

Edson Ribeiro, ao volume 10 (fls. 1713 – antiga numeração). 

 

O Procurador-Geral da República se manifestou a respeito das 

preliminares arguidas nessas peças defensivas em petição juntada no dia 18.02.2016, 

constante no volume 10 (fls. 1790 – antiga numeração). 

 

Extrai-se, assim, que mais da metade dos denunciados teve a 

oportunidade de apresentar respostas preliminares antes da análise da denúncia. Outros 

tantos, não! 

 

Não se desconhece que o rito procedimental penal prevê a 

apresentação da primeira defesa do réu após o regular recebimento da denúncia. Porém, 

a peculiaridade do caso em tela devera conduzir o Magistrado a decidir de forma a 

conferir maior eficácia às normas constitucionais — homenageando os direitos e 

garantias fundamentais do ex-Presidente Lula, sobretudo prestigiando o tratamento 

isonômico a que faz jus e que se sobrepõe ao formalismo curialista. 

 

O que se destaca aqui é a necessidade de se fazer imperar um 

princípio basilar do Estado Democrático de Direito, qual seja, o da isonomia, que 

guarda íntima conexão com o inarredável devido processo legal. 
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O due process of law impõe assegurar igualdade de oportunidades 

defensivas, de tal forma que nenhuma das partes tenha mais direitos que as outras, 

dentre aquelas que se acham em idêntica situação processual. In casu, como se 

demonstrou, ao deixar de reconhecer ao ex-Presidente Lula o direito de se manifestar 

previamente ao recebimento da denúncia, foi ele colocado em situação desigual, 

inferior, em relação aos demais. Logo, írrito se tornou o feito. 

 

A doutrina é enfática ao assentar que todos os sujeitos de um 

processo penal democrático devem ser tratados de forma simétrica, quer as partes 

adversas, quer os que se encontram no mesmo polo. 

 

GIACOMOLLI realça o dever do juiz - terceiro imparcial – de atuar 

no sentido de assegurar o equilíbrio formal e substancial do processo: 

 
"Um processo penal democrático e da prestação da tutela jurisdicional efetiva 
exige o afastamento da supremacia de um sujeito ou ente estatal do domínio 
em qualquer polo do processo ou a preponderância de uma das partes sobre a 
outra. Exige-se a manutenção de simetria entre ação e reação, imputação e 
defesa. A observância do mesmo grau de oportunidade às partes (informação, 
prova, recursos, v. g.) afasta o predomínio de um sujeito sobre outro. No 
processo penal, como regra, a acusação pública dispõe de um nível superior de 
possibilidades de atuação no processo, não só pela especialidade de seus 
agentes, mas também pela própria organização da estrutura oficial. É um dos 
deveres do terceiro imparcial manter a igualdade de oportunidades, tanto à 
acusação quanto à defesa, de modo que não haja supremacia a tal ponto de 
produzir uma desvantagem processual. Verificada a desigualdade processual, 
cabe ao terceiro imparcial a manutenção do equilíbrio formal e substancial, 
corrigindo a desigualdade, de forma compensatória (...)"15 (destacou-se) 

 
Apesar de tais e relevantes fundamentos, Vossa Excelência houve 

por bem indeferir o pleito, alegando, dentre outras coisas, que o princípio da igualdade 

não mereceria aplicação nestes autos, uma vez que existiria critério objetivo 

determinando a incidência de determinada legislação na sequência de atos 

procedimentais. Facultou, ainda, que os réus que já haviam sido denunciados perante a 

Suprema Corte pudessem ratificar ou acrescentar novos elementos nas defesas 

                                                
15

 GIACOMOLLI, Nereu José.  O devido processo penal. Abordagem conforme a Constituição Federal e o 
Pacto de São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014, p. 123. 
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preliminares anteriormente apresentadas, o que denota desfalque de isonomia e de 

igualdade de armas entre todos os sujeitos passivos desta persecução.  

 

Concessa venia, tal entendimento não está em consonância com 

precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal. Veja-se o julgado abaixo: 

 
Ação Penal. Processual Penal. Crime de recusa, retardamento ou omissão de 
dados técnicos (Lei nº 7.347/85, art. 10). Questão de ordem. Denúncia recebida 
em instância inferior sem que se dê ao denunciado oportunidade de oferecer 
resposta à acusação (CPP, arts. 396 e 396-A), com sua respectiva análise pelo 
juízo a quo (CPP, art. 397). Prosseguimento da causa perante o Supremo 
Tribunal Federal. Questão de ordem resolvida no sentido da necessidade de 
apreciação preliminar da resposta, em consonância com o estabelecido no art. 
4º da Lei nº 8.038/90. 
1. Diante do deslocamento da competência para o processamento da presente 
ação penal ao Supremo Tribunal Federal, após o recebimento da denúncia pelo 
juízo de primeiro grau, no curso do prazo para citação do denunciado e das 
providências previstas no art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, 
houve, de fato, supressão da fase prevista no art. 397 do CPP (que, no rito 
procedimental perante a Suprema Corte, está estabelecido em momento 
anterior ao do recebimento da denúncia). 
2. Dessa forma, deixou-se de permitir ao denunciado refutar os termos da 
denúncia, nos moldes previstos no art. 4º da Lei nº 8.038/90, antes da 
admissão da exordial acusatória perante a Corte Suprema, com evidente 
prejuízo à sua defesa. 
3. Questão de ordem resolvida no sentido da necessidade de apreciação da 
defesa preliminar, com deliberação do Plenário sobre o tema.16 

 
Na hipótese acima enfocada, houve remessa dos autos à Suprema 

Corte após o recebimento da denúncia na inferior instância. Os Ministros decidiram, em 

questão de ordem, que deveria ser oportunizada a apresentação de resposta preliminar 

antes da análise da exordial acusatória, sob pena de nulificante prejuízo à defesa. 

 

É exatamente este o ponto a ser considerado: aqui também há 

evidente prejuízo à defesa dos denunciados que não tiveram a oportunidade de 

apresentaram a resposta preliminar antes da apreciação da denúncia! Ao contrário do 

decidido por este Juízo, pois, o princípio da isonomia deve ser observado, 

necessariamente e sempre.  

 

 

                                                
16 STF, AP 679, Relator:  Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2014.  
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Tamanha a relevância da necessidade de se oferecerem idênticas 

oportunidades às partes, que o Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou no 

sentido de ser ela (essa necessidade) a "medula do devido processo legal": 

 
DIREITO INSTRUMENTAL - ORGANICIDADE. As balizas normativas 
instrumentais implicam segurança jurídica, liberdade em sentido maior. 
Previstas em textos imperativos, hão de ser respeitadas pelas partes, escapando 
ao critério da disposição. INTIMAÇÃO PESSOAL - CONFIGURAÇÃO. 
Contrapõe-se à intimação pessoal a intimação ficta, via publicação do ato no 
jornal oficial, não sendo o mandado judicial a única forma de implementá-la. 
PROCESSO - TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. O tratamento 
igualitário das partes é a medula do devido processo legal, descabendo, na via 
interpretativa, afastá-lo, elastecendo prerrogativa constitucionalmente 
aceitável. RECURSO - PRAZO - NATUREZA. Os prazos recursais são 
peremptórios. RECURSO - PRAZO - TERMO INICIAL - MINISTÉRIO 
PÚBLICO. A entrega de processo em setor administrativo do Ministério 
Público, formalizada a carga pelo servidor, configura intimação direta, 
pessoal, cabendo tomar a data em que ocorrida como a da ciência da decisão 
judicial. Imprópria é a prática da colocação do processo em prateleira e a 
retirada à livre discrição do membro do Ministério Público, oportunidade na 
qual, de forma juridicamente irrelevante, apõe o "ciente", com a finalidade de, 
somente então, considerar-se intimado e em curso o prazo recursal. Nova 
leitura do arcabouço normativo, revisando-se a jurisprudência predominante e 
observando-se princípios consagradores da paridade de armas.17 

 
Resta patente, por isso, a eiva configurada logo no início desta 

persecutio criminis, devendo ser ela declarada, com a nulificação do r. despacho que 

deflagrou esta ação penal e demais decorrências de direito. É o que se pede. 

 

III.2 – NULIDADE DO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE  DA DENÚNCIA – 

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM 

 
Consoante demonstrado no item “Síntese Fática” supra, o 

processamento da denúncia e do aditamento oferecidos pelo Ministério Público Federal 

foi determinado por Vossa Excelência nos seguintes termos: 

 
“Pela leitura dos autos, observo a presença dos pressupostos processuais e 
condições da ação (incluindo a justa causa, evidenciada pelas referências na 
própria peça acusatória aos elementos probatórios acostados a este feito) e que, 
a princípio, demonstram lastro probatório mínimo apto a deflagrar a pretensão 
punitiva proposta em juízo. 

                                                
17 STF, HC 83255, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2003. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Verifico também que a denúncia ofertada pelo Procurador Geral da República e 
encampada pelo parquet em primeiro grau obedeceu aos requisitos do artigo 41 
do Código de Processo Penal, razão pela qual recebo a denúncia em desfavor 
dos denunciados elencados na peça acusatória de fls. (2.003-2.060) e 
ratificada em primeiro (fls. 2591-2593). 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quanto aos acusados que já anexaram defesa preliminar aos autos, seguindo a 
sistemática da Lei 8.038 de 1990, entendo que devem ser novamente intimados 
para ratificarem as peças apresentadas ou apresentem novas alegações.” 

 
 

Todavia, manifesta é a ausência de fundamentação da 

referida deliberação.  Passa-se a demonstrar: 

 

(i) há apenas menções genéricas sobre a existência de “justa causa e 

condições da ação” e “lastro probatório mínimo apto a deflagrar a 

pretensão punitiva proposta em juízo”; 

 

(ii) a justa causa “é evidenciada pelas referências na própria peça 

acusatória aos elementos probatórios acostados a este feito”. Deixa-se, 

contudo, de especificar quais referências. 

 

(iii) sequer mencionados são os nomes dos denunciados no r. despacho; 

 

(iv) não se esclarece exatamente em relação a quais crimes a denúncia 

foi recebida; 

 

(vi) não há demonstração da conduta individualizada – e 

teoricamente típica – de cada um dos acionados.  

 
 

Impossível não considerar o prejuízo que o mero início de uma 

ação penal acarreta para o indivíduo, máxime em casos com grande destaque midiático 

a agravar o estigma que a persecução impõe a quem possui a condição de acusado. 
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Neste sentido, ao se decidir se uma persecução penal possui ou 

não os elementos essenciais para o seu manejo, o juiz deve ao menos demonstrar – 

ainda que de forma contida – a existência dos seus pressupostos de legitimidade. 

 

Registre-se, neste ponto, ser desacertado o entendimento de que a 

decisão de recebimento da denúncia não se reveste de caráter decisório propriamente 

dito, tampouco que sobre esse decisum não incide o princípio da motivação obrigatória 

(artigo 93, IX, da Constituição Federal). O mandamento é taxativo quanto à exigência 

de cumprida fundamentação das decisões emanadas do Poder Judiciário. 

 

A ausência de fundamentação da decisão que recebe denúncia tem 

sido recorrentemente vergastada nos Tribunais Superiores: 

 
“EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia. Rejeição pelo juízo de primeiro grau. 
Recebimento em recurso em sentido estrito. Repúdio ao fundamento da decisão 
impugnada. Acórdão carente de fundamentação sobre outros aspectos da 
inicial. Nulidade processual caracterizada. Não conhecimento do recurso 
extraordinário. Concessão, porém, de habeas corpus de ofício. É nula a 
decisão que recebe denúncia sem fundamentação suficiente sobre a 
admissibilidade da ação penal.”18 (destacou-se) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Penal. Processual. Denuncia. Despacho de recebimento. Fundamentação. 
Nulidade. "habeas corpus". 1. Ao receber a denuncia deve o juiz explicitar 
porque a recebe. E estreita a fronteira entre a aferição, prima facie, da justa 
causa e o do prejulgamento dos denunciados. Por isso, e prudente que não se 
estenda em fundamentações que ultrapassem os limites próprios estabelecidos 
pelo CPP, art. 41 ou art. 43. 2. Depois de oferecida a denuncia e antes de 
decidir se a recebe não cabe ao juiz sobrestar a persecução ate que o 
ministério público tenha vista de documento juntado pela defesa. O juiz pode 
aferir, prima facie, se ha justa causa ou não; se a denuncia e inepta ou não. 3. 
HC conhecido; pedido indeferido.19(destacou-se) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Crime de responsabilidade dos funcionários públicos (processo). Denúncia 
(recebimento). Fundamentação (necessidade). 1. Foi em 1973 que se instalou, 
no Supremo Tribunal, a propósito da natureza do ato judicial de recebimento 
da denúncia, inteligente e mágica discussão entre Bilac, Alckmin e Xavier, e lá 
prevaleceu o entendimento de que tal ato, se possui carga decisória, não é, 
entretanto, "ato decisório mencionado no art. 567". 2. Então, decerto que o 
recebimento da denúncia não é simples despacho de expediente, ao contrário, 
pois, de Toledo, no Superior Tribunal, em 1995, no RHC-4.240. De igual sorte, 
Medina e Quaglia, nos anos 2004 e 2005, nos RHCs 13.545 e 17.974. 3. É, 

                                                
18STF, RE 456673, 2ª Turma, Relator: Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 31/03/2009. 
19STJ, HC: 5041 SP, 5ª Turma, Relator: Ministro EDSON VIDIGAL, julgado em 04/03/1997. 
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então, correto, hoje e agora, interpretando a regra do art. 516 do Cód. de Pr. 
Penal, admitir que, se se exige a rejeição da denúncia (ato negativo) em 
despacho fundamentado, também a decisão que a recebe (ato positivo) há de 
ser, sempre e sempre, devidamente fundamentada. 4. Pensar de maneira 
outra seria colocar à frente da liberdade a pretensão punitiva, quando, é 
sabido, o que se privilegia é a liberdade. Nunca é demais lembrar: (I) "havendo 
normas de opostas inspirações ideológicas – antinomia de princípio –, a 
solução do conflito (aparente) há de privilegiar a liberdade, porque a liberdade 
anda à frente dos outros bens da vida, salvo à frente da própria vida" ; e (II) 
"impõe-se, isto sim, se extraiam consequências de um bom, se não excelente, 
princípio/norma, que cumpre ser preservado para o bem do Estado 
democrático de direito" . 5. Ordem de habeas corpus concedida para se anular 
toda a ação penal desde, e inclusive, o recebimento da denúncia a que se 
procedeu sem fundamentação.20(destacou-se) 
 

O r. voto da eminente Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, proferido no remédio heroico supramencionado, merece ser destacado: 

 
"É até intuitivo que, diante do comando legal, a admissão da acusação 
somente se viabilizasse mediante decisão fundamentada. Na hipótese, a 
motivação cumpre o papel fundamental de legitimação do processo penal, 
mecanismo de intervenção tão gravoso. E veja que, pouco a pouco, com o 
palmilhar de nossa jovem democracia, tal concepção foi se generalizando, 
independentemente da natureza do delito. São exemplos dessa nova 
perspectiva, o rito sumaríssimo trazido pela Lei 9.099/95, o procedimento da 
anterior legislação de drogas, Lei 10.409/02, e, o da atual, Lei 11.343/06. E, 
para coroar tal compreensão, as recentes reformas do Código de Processo 
Penal cristalizaram, de modo amplo, a necessidade de que o magistrado, antes 
de empolgar a ação penal, zele pela sua higidez, justificando-se o processo 
apenas diante de comprovado embasamento - formal e material” (destacou-
se) 
 

A percuciente doutrina de AURY LOPES JR. e ALEXANDRE 

MORAES DA ROSA
21 também merece ser trazida à colação: 

 
“Além da sentença, a decisão que recebe a denúncia é a mais importante. 
Com toda a problemática que possa apresentar, pelo menos reconhece as 
condições da ação (já criticamos em nossos livros a apropriação da Teoria 
Geral do Processo, para onde remetemos o leitor) e a existência de justa causa 
(elementos mínimos de autoria e materialidade). Por ela, então, o Estado-Juiz 
diz que há possibilidade da persecução penal. E isso não é pouco diante de 
toda a estigmatização decorrente do fato de se ocupar o lugar de acusado. 
Ausente qualquer pressuposto, condição ou justa causa, deve ser rejeitada 
(CPP, artigo 395). Para que o acusado submetido ao processo penal possa 
entender as razões da instauração da ação penal o Estado precisa dizer os 

                                                
20STJ, HC: 76319/SC, 6ª Turma, Relator: Ministro NILSON NAVES, 11/12/2008. 
21 "Quando o acusado é VIP, o recebimento da denúncia é motivado". Conjur. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2014-nov-14/limite-penal-quando-acusado-vip-recebimento-denuncia-
motivado>. Acesso em 01.10.2017. 
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fundamentos. O acusado ou seu advogado não podem adivinhar a motivação 
que, em qualquer democracia, não pode ser implícita. Há de existir 
transparência e fundamentação (...)”. (destacou-se) 
 

Idêntica é a posição doutrinária de ROGERIO LAURIA TUCCI
22, para 

quem: 

 
“É, portanto, mediante a motivação que o magistrado pronunciante de ato 
decisório mostra como apreendeu os fatos e interpretou a lei que sobre eles 
incide, propiciando, com as indispensáveis clareza, lógica e precisão, a perfeita 
compreensão da abordagem de todos os pontos questionados e, conseqüente e 
precipuamente, a conclusão atingida(...) 
Daí, a afirmada imprescindibilidade da motivação de todos os atos dos órgãos 
jurisdicionais que tenham conteúdo decisório, consubstanciado no dever 
funcional de justificação do comportamento profissional dos agentes do Poder 
Judiciário, que, pela sua natureza, inadmite qualquer limitação (...) 
não se pode falar em fundamentação hábil quando a decisão de recebimento 
da denúncia ou da queixa limita-se à afirmação da coexistência de fumus 
boni júris (fundamento razoável da acusação) e do legítimo interesse de agir 
do acusador, público ou privado: é absolutamente necessário que o órgão 
jurisdicional justifique-os, em consonância e perfeita harmonia com os 
elementos colhidos nos autos de investigação criminal ou constantes das 
peças de informação” (destacou-se) 

 
Acerca do caráter inegavelmente erosivo da persecução penal 

para a pessoa do acionado, cujo início não é mera instrumentalidade, a saudosa 

Professora ADA PELLEGRINI GRINOVER
23 destaca: 

 
“o processo penal não pode ser entendido, apenas, como instrumento de 
persecução do réu. O processo penal se faz também – e até primacialmente – 
para a garantia do acusado. (…) Por isso é que no Estado de direito o 
processo penal não pode deixar de representar tutela da liberdade pessoal; e 
no tocante à persecução criminal deve constituir-se na antítese do despotismo, 
abandonando todo e qualquer aviltamento da personalidade humana. O 
processo é uma expressão de civilização e de cultura e consequentemente se 
submete aos limites impostos pelo reconhecimento dos valores da dignidade do 
homem.” (destacou-se). 
 

Por isso que o r. despacho que recebeu a denúncia e acréscimo 

oferecidos pelo Ministério Público Federal é nulo de pleno direito visto que carente do 

requisito fundamental exigido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. 

Que se declare a mácula e se decrete a nulidade do feito, ab ovo, pois, é o que se deixa 

preliminarmente requerido. 

                                                
22TUCCI, Rogério Lauria, Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro. 3º edição, 2009, 
pp. 189, 193 e 203. 
23

 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades Públicas e Processo Penal, 2ª. edição, 1982, pp. 20 e 52. 
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III.3 – NULIDADE NO ACORDO DE COLABORAÇÃO DE DELCÍDIO DO AMARAL 

 
III.3.1 – Da Contrariedade aos Preceitos Legais Disciplinadores – O 

Vazamento como Vício de Origem 

 

De acordo com a exigência da Lei 12.850/13, o acordo de 

colaboração premiada deverá ser sigiloso até o recebimento da denúncia: 

Artigo 6º 
§ 2o O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao 
delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, 
assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos 
elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, 
devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às 
diligências em andamento. 
§ 3o O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que 
recebida a denúncia, observado o disposto no art. 5o.(destacou-se) 

Acresce, ainda, que a publicização do ato — vazamento — 

contraria os próprios termos pactuados no ajuste, conforme se verifica das seguintes 

cláusulas: 

Cláusula 10ª – O sigilo estrito deste acordo, e de suas correspondentes 
declarações, será mantido no interesse da Defesa, enquanto necessário à 
efetividade das investigações em curso e por, no mínimo, 180 (cento e oitenta) 
duas, após o que poderá ser levantado, a juízo do MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL e do Poder Judiciário, nos termos do enunciado sumular vinculante 
de nº 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
 
(...) 
 
VIII – DA CLÁUSULA DE SIGILO 
 
Cláusula 34ª – Nos termos do art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, as partes 
comprometem-se a preservar o sigilo sobre o presente acordo e seus anexos, 
bem como sobre os depoimentos e as provas obtidas em sua execução, o qual 
será levantado por ocasião do recebimento ou, a critério do tribunal 
originariamente competente, para os fins do art. 4º, § 1º, da Lei n. 8.038, de 28 
de maio de 1990, do oferecimento de denúncia que tenha respaldo no acordo, 
exclusivamente em relação aos fatos nela contemplados. 
 
Cláusula 35ª – Após o recebimento ou, a critério do tribunal originariamente 
competente, para os fins do art. 4º, § 1º da Lei n. 8.038, de 28 de maio de 1990, 
do oferecimento de denúncia, os acusados incriminados em razão da 
cooperação do COLABORADOR poderão ter vista deste ermo, bem como dos 
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respectivos anexos e depoimentos que tenham embasado a investigação que 
ensejou a denúncia, mediante autorização judicial, sem prejuízo dos direitos 
assegurados ao COLABORADOR previstos neste acordo e no art. 5º da Lei nº 
12.850/2013. 
 
Parágrafo 1º. Tal vista será concedida tão-somente às partes e seus 
procuradores devidamente constituídos. 
 
Parágrafo 2º. Demais anexos, não relacionados com a denúncia, serão 
mantidos em sigilo enquanto for necessário para a preservação da efetividade 
das investigações, nos termos do enunciado sumular vinculante de nº 14 do 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
 
Parágrafo 3º. O sigilo ora pactuado estende-se ao registro de áudio e vídeo dos 
depoimentos prestados no bojo do presente acordo, inclusive na fase judicial. 
 
Cláusula 36ª – As partes signatárias comprometem-se a preservar o sigilo do 
presente acordo e de seus anexos perante qualquer autoridade distinta do 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, do PODER JUDICIÁRIO e do 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, enquanto o MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL entender que a publicidade possa prejudicar a 
efetividade das investigações. 
 
Cláusula 37ª – Dentre os defensores do COLABORADOR somente terão acesso 
ao presente acordo e às informações dele decorrentes os advogados signatários 
do presente termo ou os advogados que forem por estes substabelecidos com 
esta específica finalidade. 
 
(...) 
 
X – DA RESCISÃO 
 
Cláusula 40ª – O acordo perderá efeito, considerando-se rescindido nas 
seguintes hipóteses: 
(...) 
 
i) se o sigilo a respeito deste acordo for quebrado por parte do colaborador, da 
defesa ou do Ministério Público Federal; 
 

Em total violação e completa infringência às expressas 

convenções de vedação de publicidade, a Revista “ISTOÉ” veiculou nacionalmente – 

ANTES DA SUA HOMOLOGAÇÃO – parte dos termos e das declarações constantes 

do acordo de colaboração firmado pelo ex-Senador Delcídio do Amaral, em edição que, 

dado esse “furo” de reportagem, foi antecipada em dois ou três dias (a edição está 

datada de 03.03.2016): 
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Após tal vazamento, o então Procurador Geral da República 

apresentou aditamento ao acordo de delação premiada, no qual ficara acordado que 

tanto o órgão ministerial quanto o delator concordavam em levantar o sigilo dos termos 

após sua homologação. Confira-se: 

 
Contudo, em face da recente modificação do contexto fático, com o vazamento 
parcial de parte dos anexos dos acordos que serviram de base para os termos 
prestados pelo colaborador, os signatários, em homenagem ao princípio da 
transparência, concordam em abrir mão do sigilo antes do prazo pactuado. 
 
Com efeito, as partes signatárias entendem que deixou de haver sentido em se 
manter o sigilo dos depoimentos prestados, uma vez que, a um só tempo, tanto o 
interessa da investigação quanto a preservação da segurança do colaborador 
foram prejudicadas com a divulgação dos anexos pela imprensa.  

 
Ora, além desse vazamento contrariar os próprios pressupostos de 

validade da lei que rege a colaboração premiada, há de se questionar a posterior 

homologação do referido acordo, já que o sigilo se apresenta como condição de validade 

e vem apontado como necessário, inclusive, para a efetividade das investigações a que é 

correlato. Ademais, foi considerado que “tanto o interesse da investigação quanto a 

preservação da segurança do colaborador foram prejudicados com a divulgação dos 

anexos pela imprensa”.  
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Nessa ordem de ideias, como se cogitar da efetiva validade e 

da verossimilhança das informações prestadas considerando que os termos do 

acordo foram pública e amplamente divulgados antes mesmo de sua homologação? 

A mácula nasceu na origem do próprio ato consensual! 

 
O ilícito vazamento do termo de colaboração premiada de 

Delcídio do Amaral consubstancia inapagável vício de origem, a impor que tal 

pacto – e todas as informações nele contidas – seja anulado, pois que afrontoso à 

Lei 12.850/13 e às próprias cláusulas avençadas no respectivo instrumento. 

 

É o único desfecho possível diante do disposto no art. 157 do CPP 

e do artigo 5º, LVI, da Carta Política! 

 

No atinente à importância do sigilo no acordo de colaboração 

premiada, pertinente apontar julgado do Supremo Tribunal Federal: 

 
PETIÇÕES E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JUNTADA. 
INQUÉRITO – SEQUÊNCIA – INDÍCIOS. DELAÇÃO PREMIADA 
SIGILO.INQUÉRITO – DESDOBRAMENTO – PREJUÍZO. (...) Reitera, por 
intermédio da Petição/STF nº 14.144/2014, a necessidade de manutenção do 
sigilo do conteúdo dos acordos de delação premiada que instruem os autos. 
Cita precedente da Primeira Turma – Habeas Corpus nº 90.688/PR, relatado 
pelo ministro Ricardo Lewandowski, com acórdão publicado no Diário da 
Justiça de 25 de abril de 2008. Pedido semelhante foi formalizado por meio da 
Petição/STF nº 8.504/2014, subscrita pelas procuradoras de dois 
colaboradores (folha 3941 a 3949). Pretendem que o acesso aos termos dos 
acordos fique restrito a Vossa Excelência, à Procuradoria Geral da República 
e a elas próprias, na condição de profissionais da advocacia. (...) Salienta não 
haver justificativa para o arquivamento do inquérito tão somente em relação 
àqueles. Anota ter sido incluído em razão do depoimento do colaborador a 
indicar que houve pagamento de propina ao requerente. Cita pronunciamento 
da Procuradoria da República em São Paulo no sentido de inexistirem indícios 
ou conteúdo probatório mínimo da própria participação no esquema de desvio 
de verbas e branqueamento de ativos. (...) Defende não poder ser investigado 
por condutas atribuídas a terceiro, revelado o caráter preventivo da ação da 
Procuradoria Geral. Alude a precedente do Pleno no qual proclamada a 
vedação de instaurar investigação formal com base tão somente em 
depoimentos de informantes, sem prova empírica idônea – Inquérito nº 1.978, 
relator ministro Celso de Mello, Diário da Justiça de 17 de agosto de 2007. Diz 
do uso político dos fatos envolvidos. Segundo narra, vem ocorrendo o 
vazamento de informações maciças na mídia a respeito das investigações, 
inclusive com cópias de documentos oriundos dos autos que se encontram em 
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segredo de justiça”. Ressalta estar sofrendo constrangimentos e prejuízos com 
a alegada divulgação e em decorrência da investigação. (...) Quanto ao sigilo 
dos autos referentes à delação premiada, há de levar-se em conta o previsto 
no § 3º do artigo 7º da Lei nº 12.850/13. Esses deixarão de ser sigilosos assim 
que recebida a denúncia, observado, de qualquer forma, o disposto no artigo 
5º dessa norma. (...) 3.3. A permanência das Petições nº 5.138 e 5.139 sob 
sigilo, observando-se a lei de regência citada. 4. Baixem os autos à Polícia 
Federal para as diligências pretendidas, ou seja, visando a oitiva dos cidadãos 
referidos. 5. Publiquem. 24 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. TERMOS DE 
COLABORAÇÃO PREMIADA QUE NÃO DIZEM RESPEITO À ACUSAÇÃO À 
QUAL RESPONDE O RECLAMANTE. DEPOIMENTOS CUJO CONTEÚDO 
ENCONTRAVA-SE SUBMETIDO AO SIGILO DO ART. 7º DA LEI 
12.850/2013. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO 
ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O 
enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído 
o direito de acesso às “provas já produzidas e formalmente incorporadas ao 
procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e 
providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, 
não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 2. 
O conteúdo dos depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora 
posteriormente tornado público e à disposição, encontrava-se, à época do ato 
reclamado, submetido a sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, 
regime esse que visa, segundo a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) 
preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de “ter 
nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados” (art. 
5º, II) e o de “não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, 
nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito” (art. 
5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) “garantir o êxito das investigações” (art. 7º, § 
2º e art. 8, § 3º). 3. Enquanto não instaurado formalmente o inquérito 
propriamente dito acerca dos fatos declarados, o acordo de colaboração e os 
correspondentes depoimentos estão sujeitos a estrito regime de sigilo. 
Instaurado o inquérito, “o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério 
Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das 
investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, 
amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do 
direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados 
os referentes às diligências em andamento” (art. 7º, § 2º). Assegurado, como 
assegura, o acesso do investigado aos elementos de prova carreados na fase de 
inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita 
compatibilidade com a Súmula Vinculante 14. Agravo regimental a que se nega 
provimento.25 
 

Questiona-se, com o devido cortejo, por qual razão o sigilo, tão 

fundamental para a eficiência e validade da colaboração, bem como para a 

                                                
24STF - Inq: 3815 SP, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, Julgado em: 02/06/2014. 
25 Rcl 22.009 AgR, Relator:  Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016. 
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apuração dos fatos nela contemplados, não foi aqui respeitado? E, se é pressuposto 

de validade, tão temerariamente violado, por que não foi nulificado? 

 

Qualquer que seja a ótica através da qual se foque a questão, a 

eiva é letal: tendo a ilícita divulgação se dado por conduta de algum agente da 

persecução penal ou, se não, do próprio colaborador, há um inarredável vício a macular 

o pacto de colaboração e, assim, sua nulificação exibe-se obrigatória. 

 

Como antes mencionado, a Procuradoria-Geral da República 

suspendeu as tratativas referentes a outro e idêntico acordo de colaboração, visto que 

fora ele divulgado, em proporção significativamente menor – destaque-se –, se 

equiparada ao vazamento aqui levado a cabo pela Revista “ISTOÉ”.  

 

Posto isso e consideradas mais as razões acima esmiuçadas, 

apresenta-se imperiosa a anulação do pacto de colaboração premiada celebrado com o 

ex-Senador Delcídio Do Amaral, com o seu consequente desentranhamento dos 

presentes autos e demais consectários. 

 

III.3.2 – Ausência de elementos fundamentais para o acordo: Voluntariedade e 

Efetividade 

 
Não fosse suficiente a ausência de provas indiciárias idôneas para 

sustentar a peça acusatória, estando ela apoiada exclusivamente nos termos de 

colaboração premiada – que, não obstante ser apenas uma notícia, contém diversas 

e intransponíveis contradições –, dá-se, ainda, que referida delação é írrita porque que 

desfalcada de dois requisitos fundamentais elencados no artigo 4º da Lei 12.850/13, 

quais sejam: voluntariedade e efetividade. 

 
Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 
reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la 
por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 
voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 
dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa 
e das infrações penais por eles praticadas; 
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 
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criminosa; 
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da 
organização criminosa; 
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 
penais praticadas pela organização criminosa; 
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 

 
RAFAEL MAFEI, docente da Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, na linha do que já haviam enunciado outros doutrinadores e estudiosos, 

chega a comparar a supressão da voluntariedade à tortura, vez que se trata de um 

constrangimento, mediante ameaça de sofrimento físico e psicológico, com o fim de se 

obter informação, declaração ou confissão: 

 
"Pela nossa memória da tortura medonha da ditadura militar, parece à 
primeira vista um exagero oportunista invocá-la agora para discutir as 
delações da Lava a Jato. Não é. Fugindo dos jogos de palavra, da retórica 
forense e do argumento pretensamente definitivo da legalidade, devemos sim 
nos perguntar se as práticas de nossa “guerra à corrupção” resistem ao 
escrutínio dos mesmos princípios políticos e jurídicos que nos levam a rejeitar 
a tortura tout court. É o que fazem os acadêmicos e profissionais do direito de 
todas as democracias que usam medidas extremas para enfrentar seus grandes 
dilemas penais."26 

 
Abordando os inequívocos malefícios trazidos pelo instituto da 

colaboração premiada, GUILHERME DE SOUZA NUCCI doutrina que: 

 
“há um estímulo a delações falsas e um incremento a vinganças pessoais”.27 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 “Embora a lei utilize a expressão colaboração premiada, cuida-se, na verdade, 
da delação premiada. O instituto, tal como disposto em lei, não se destina a 
qualquer espécie de cooperação de investigado ou acusado, mas àquela na 
qual se descobrem dados desconhecidos quanto à autoria ou materialidade da 
infração penal. Por isso, trata-se de autêntica delação, no perfeito sentido de 
acusar ou denunciar alguém – vulgarmente, o dedurismo”.28 
 

JEREMY BENTHAM, referência no chamado “direito premial,” 

aduzia que, ao se criar uma lei geral que estimule a delação, “a sociedade mostraria aos 

delatores que sempre precisará deles, e sempre lhes concederá recompensas e um 

meio certo de redenção29”. 

 

                                                
26 Disponível em: <http://jota.uol.com.br/delacao-premiada-tortura-e-legalidade> Acesso em: 01.10.2017. 
27

 NUCCI, Guilherme de Souza, Organização Criminosa, 2ª edição, 2015, p.40. 
28 Ibidem, p. 37. 
29 BENTHAM, Jeremy, Théoriedes peines ET des recompenses, cit, p.122. 
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Homogênea é a percepção de CESARE BECCARIA
30: 

 
“Certos tribunais oferecem a impunidade ao cúmplice de um grande delito que 
trair os seus colegas. Esse modo de proceder apresenta algumas vantagens, 
porém não está livre de perigos, pois a sociedade autoriza, desse modo, a 
traição, que repugna os próprios celerados”. 
 

E do mestre EUGENIO RAÚL ZAFFARONI
31 

 
“A impunidade de agentes encobertos e dos chamados ‘arrependidos’ 
constitui uma séria lesão à eticidade do Estado, ou seja, ao princípio que 
forma parte essencial do Estado de Direito: (...) O Estado está se valendo da 
cooperação de um delinquente, comprada ao preço da sua impunidade para 
‘fazer justiça’, o que o direito penal liberal repugna desde os tempos de 
Beccaria”. 
 

No direito comparado, o uso desmedido da delação premiada 

trouxe consequências deletérias, pois ensejou o advento de uma série de delações falsas, 

acarretando imputações a inocentes, outorga de benefícios despropositados e imerecidos 

a criminosos e, obviamente, desperdício de tempo e recursos das autoridades 

encarregadas da investigação. 

 

Roma, no período da República, conheceu a deformidade do 

suspeito instituto da delação pela proliferação de “acusadores ‘profissionais’ que 

muitas vezes sacrificavam a vida de imputados somente visando à obtenção de prêmios 

legais”32. 

 

Durante a operação “Mãos Limpas” na Itália, o caso de maior 

repercussão relativo aos “falsi pentiti” foi o do mafioso Gaspare Mutoloque, que em 

1992 acusou o juiz anti-máfia Domenico Signorino de conivência com a atividade 

criminosa. Embora tenha sido inocentado das acusações, o Magistrado não suportou o 

peso da suspeita e cometeu suicídio, fato que causou enorme comoção na Itália e 

desencadeou profunda reflexão acerca da utilização desmedida da colaboração 

processual. 

 

                                                
30 BECCARIA, Cesare, DeiDelitti e delle pene, Tradução de Torrieri Guimarães, 7ª edição, 2012, p.44. 
31

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Crime Organizado, uma categoria frustrada, ano 1, p.45. 
32 DIEZ, Manuel v. Quintanar, La justicia penal y lós denominados ‘arrepentidos’, cit, p.26 
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O entendimento doutrinário não diverge. JEAN ZIEGLER
33, notório 

professor da Universidade de Genebra, afirma que 

 
“O ‘pentito’ constitui um perigo público. Por quê? Porque qualquer mafioso – 
em liberdade, inculpado ou condenado – pode entrar em contato a qualquer 
momento com um magistrado. Contra a promessa de impunidade e proteção 
(para ele e sua família), ele pode revelar segredos sobre as estruturas, os 
delitos, e os dirigentes cuja verificação será extremamente longa, difícil e 
complexa. O ‘arrependimento’: que formidável arma para abater uma 
‘família’ concorrente, liquidar um inimigo ou resolver ódios e vinganças 
pessoais!”. 
 

Destacável também os ensinamentos de RAUL GOLDSTEIN
34, para 

quem 

 
“Costumam delatar os implicados em uma causa a respeito dos outros, para 
implicá-los e colocar-se em melhor situação; ou os recolhidos à prisão para 
obter algum privilégio. A delação corresponde a um sentimento de lucro, de 
rancor ou vingança e não pode se confundir com a acusação ou denúncia (...)” 

 
Outra questão a merecer especial atenção é o flagrante 

descompasso existente entre o texto da lei que rege a colaboração premiada e a 

aplicação do instituto na prática. Isto porque sugere, obliquamente, incentivo a um 

comportamento antiético do investigado que, caso o observe, será agraciado com toda 

sorte de benefícios não considerados pela legislação pátria, em um sui generis perdão 

judicial. 

 

Essa deformidade na aplicação da Lei 12.850/2013 emergiu entre 

nós ao longo da denominada e controvertida Operação “Lava Jato”, que fez exsurgir, 

como efeito colateral indesejado, um verdadeiro balcão de negócios delatórios, com 

“especialistas” regiamente remunerados e possibilidade de fruição de parte do resultado 

econômico do delito por parte do delator agraciado. Na contraface do fenômeno, o mais 

precioso bem do patrimônio jurídico do homem: a liberdade! 

 

Pertinente, neste passo, a lembrança da lição de AURY LOPES JR e 

                                                
33 ZIEGLER, Jean Os senhores do crime, cit., p. 300. 
34 GOLDSTEIN, Raul, Diccionario de Derecho penal y criminologia, 2ed, ver, e atual. Buenos Aires: 
Editorial Astrea, 1978, p.197. 
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ALEXANDRE MORAIS DA ROSA: 

 
“Prender para colaborar ou colaborar para não ser preso é a tônica do 
modelo ‘Moro’ de processo penal. O acusador fica com a faca, o queijo e todas 
as cartas pra negociar. Não aceita a negociação, segue-se instrução 
processual e decisão condenatória com pena alta: xeque-mate. Depois de 
condenado, com a nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, no 
sentido de que a pena se cumpre imediatamente ao julgamento em segundo 
grau, o acusado é constrangido a colaborar (...). É justamente aí que reside a 
troca. Os acusadores, em nosso nome, perdoam, dão descontos de 80% da 
pena, autorizam prisão domiciliar sem retorno ao cárcere (ainda que sem 
qualquer previsão legal que autorize) (...).

"35 (destacou-se) 
 

Em um país comprometido com os direitos e garantias 

fundamentais, tal possibilidade deve ser vista com reservas e extremo critério, eis que 

pode ferir de morte todo o esforço evolutivo e civilizatório dos sistemas repressivos. 

 

O que causa perplexidade é concluir que aquele que negocia o 

preço da liberdade humana, rebaixando-a ao nível de favores materiais e pecúnia, é 

quem mais deveria prezá-la e protegê-la: o Estado. Acaso reputa este o “delacionismo” 

como valor social, como virtude a ser transmitida e ensinada às futuras gerações? 

Imaginemos como os pais transmitiriam sua prática aos filhos infantes nas escolas... É 

transportar para o círculo pessoal e imaginar, e refletir... Na primeira metade do século 

retrasado conhecemos na Europa “juventudes politicamente delatoras” não é mesmo? 

 

Importante relembrar neste momento que Delcídio do Amaral 

esclareceu à jornalista Malu Gaspar, da revista “Piauí 117”36, edição de junho de 2016, 

tudo que passara no ambiente do cárcere, pondo à nu os métodos de convencimento 

utilizados pelos investigadores em relação à pessoa do delator, realçando o verdadeiro 

terrorismo psicológico por que passou: 

 
“Afora os momentos de visita, Delcídio passava quase todo o tempo sozinho. 
Não tinha companheiros de cela. Ao acordar, vestia camisa, calça e sapato 
social. “Eu disse a mim mesmo: ’Entrei como general, vou sair como general.’ 
Bermuda e chinelo, não usava. Tomava banho de manhã, tomava banho à 
noite. Trabalhava o dia inteiro. Criei um ritual para não enlouquecer”. 
Estudava o próprio processo ou lia um dos muitos livros que lhe traziam, 

                                                
35 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-mar-25/limite-penal-delacao-premiada-faca-queijo-
dinheiro-maos> Acesso em: 22.10.2017.  
36 Revista Piauí_117, 10.06.2016, Malu Gaspar, “O DELATOR”, pg. 22-23.  
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fazendo anotações num caderninho. 
Dado o inusitado da situação, não havia regras sobre o que era ou não 
permitido fazer. Quando o chefe do plantão estava de bom humor, a porta da 
saleta era aberta. Do contrário, Delcídio ficava trancado e, para ir ao 
banheiro, precisava bater na porta. Almoços e jantares eram servidos numa 
quentinha, mas seu assessor de imprensa, José Eduardo Marzagão, leva 
diariamente uma garrafa térmica de café com leite, além de bolo ou misto 
quente. Às vezes o deixavam entrar, às vezes, não. A arbitrariedade dos agentes 
federais exasperava o outrora poderoso senador. 
No início da noite de um sábado, acabou a luz do prédio da PF. O gerador 
vizinho a Delcídio foi ligado automaticamente, mas estava programado para 
iluminar apenas os principais ambientes do prédio, que não incluíam o 
quartinho-cela. A trepidação da máquina fazia tremer as paredes, a fumaça 
entrava pela janelinha lateral. Fechado No escuro, o preso se sentiu mal. 
“Aquilo encheu o quarto de fumaça, e eu comecei a bater, mas ninguém 
abriu. Os caras não sei se não ouviram ou se fingiram que não ouviram. Era 
um gás de combustão, um calor filho da puta. Só três horas mais tarde 
abriram a porta. Foi dificílimo.” Lembrou o senador, meses depois, durante 
um almoço na casa do irmão.”37 (destacou-se). 
 

A discutível conduta de agentes da persecução— pressionando o 

ex-Senador — também fora relatada no Livro “Lava Jato” 38: 

 
“Delcídio prestou depoimento a um grupo de procuradores e delegados 
naquele dia. A audiência ia bem, com o senador sendo confrontado o tempo 
todo com o áudio da conversa, mas sempre negando envolvimento no caso, até 
que houve um estresse entre ele e os procuradores que tomavam o depoimento. 
Delcídio disse que o depoimento não poderia seguir daquele jeito, o que 
irritou os procuradores. “Isso aqui não é uma audiência, é um depoimento, 
senador”, disse rispidamente um deles. O tom subiu e quase começou uma 
discussão. O advogado pediu um tempo e o depoimento foi interrompido. 
Depois falou que queria retirar uma parte do que o cliente tinha dito, o que 
não foi autorizado. O advogado pediu para conversar com Delcídio 
separadamente por um momento. 
Enquanto esperavam, um procurador e um delegado ficaram conversando 
sobre o caso. Um agente que estava na sala ao lado entreouviu a conversa e 
resolveu lhes mostrar uma notícia que tinha acabado de ler na internet: o ex-
presidente Lula, ao saber da prisão de Delcídio, tinha chamado o senador de 
idiota. A entrada do policial os surpreendeu, mas eles leram a notícia e a 
deixaram de lado. Quando Delcídio e o advogado voltaram, o senador 
percebeu o papel na mesa. Pegou, leu e deixou transparecer a forte irritação: 
- Ele está com medo do BTG – comentou. 
Os investigadores fizeram uma provocação: 
- O que o senhor achou da nota do PT, senador? 
No dia da prisão, o PT soltara uma nota contra Delcídio. Assinada por Rui 
Falcão, ela não deixava dúvidas de que o partido tinha acabado de abandonar 
um de seus principais líderes (...)”. 

                                                
37 Tais fatos foram confirmados nas oitivas de Delcídio do Amaral e Malu Gaspar, realizadas 
perante este Juízo. 
38VLADIMIR NETTO, Lava Jato. O juiz Sergio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil. Rio 
de Janeiro: Primeira Pessoa, 2016. 
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No depoimento prestado perante este Juízo, a jornalista Malu 

Gaspar confirmou todo o sofrimento de Delcídio durante seu tempo no cárcere e a 

relação de tal cenário com a decisão do ex-senador em firmar acordo de delação: 

 
“Juiz Federal: (...) o que que a senhora sabe a respeito desses fatos aqui 
envolvendo estes acusados aqui que eu falei? 
Malu Gaspar: Bom, doutor. O que eu acompanhei desse caso, o que eu sei 
desse caso foi o que escrevi numa reportagem para a revista Piauí, publicada 
no mês de junho, se não me engano, deixa eu ver se é junho mesmo, intitulado  
“O Delator”. Foi um a reportagem que eu fiz a partir de diversas entrevistas 
com o Delcidio do Amaral em que ele reflete sobre o processo da prisão, como 
é que foi a experiência na prisão e toda a sequencia de fatos que aconteceu até 
que ele tomasse a decisão de delatar e depois ainda todo o processo que levou 
até a sua cassação, eu conheço o Delcídio já há bastante tempo como fonte de 
matéria jornalística mas o encontrei depois de algum tempo da prisão, a 
primeira vez que eu encontrei com ele já tinha um mês que ele já tinha sido 
libertado. E tudo que eu sei a esse respeito esta relatado na reportagem. Não 
sei exatamente o que o senhor gostaria de saber.  
(...) 
Defesa: Perfeito. Nessa reportagem a senhora faz, atribui ao ex-senador 
Delcídio do Amaral diversas declarações que estão inclusive entre aspas. A 
senhora confirma que essas declarações são do senador Delcídio? 
Malu Gaspar: Sim, confirmo.  
Defesa: Perfeito. Na reportagem a senhora relata a cela e as condições em que 
o ex-senador Delcídio foi preso. A senhora se recorda, a senhor pode, enfim, 
descrever a cela, as circunstâncias de acordo com apuração que a senhora fez. 
Malu Gaspar: Sim. O que ele me contou na época sobre como era a cela e 
também o que depois apurei com pessoas que o visitaram era que a cela era 
muito simples, tinha uma cama, uma cadeira de plástico e uma mesinha de 
canto pregada numa parede, sem maiores confortos, nada disso. 
Defesa: Perfeito. A senhora também descreve aqui na reportagem uma 
situação ocorrida num sábado quando acabou a luz no prédio da policia 
federal. A senhora pode descrever essa situação que a senhora apurou? 
Malu Gaspar: Eu posso lhe descrever o que ele me descreveu a respeito dos 
fatos que foi que num sábado à noite a energia caiu o fornecimento de energia, 
esse gerador foi acionado, era um gerador que fornecia luz para áreas 
prioritárias do prédio, não era o caso da cela dele, então continuou no escuro. 
O gerador ao funcionar produziu uma fumaça que entrou pela janela da cela 
dele, assim basculante, e encheu a cela de fumaça. Ele começou a bater na 
porta querendo sair, mas não apareceu ninguém para abrir a porta e ele julga 
que demorou um tempo, porque ele disse que foram três horas até que 
aparecesse alguém. Aí ele diz que não sabe se eles fizeram de proposito ou se 
eles não tinham ouvido mesmo as batidas, mas que demorou muito tempo para 
que eles aparecessem. Então essa é a situação. 
Defesa: Certo. Na reportagem a senhora transcreve aqui uma declaração 
atribuída ao ex-senador em relação e esses episodio que eu vou ler aqui. Diz 
ele: “aquilo encheu o quarto de fumaça e eu comecei a bater, mas ninguém 
abriu. Os caras não sei se não ouviram ou se fingiram que não ouviram. Era 
um gás de combustão. Um calor filho da puta. Só três horas mais tarde abriram 
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a porta. Foi dificílimo”. Essa declaração foi dada a senhora pelo ex-senador 
Delcídio? 
Malu Gaspar: sim. 
Defesa: Perfeito. A senhora também narra aqui na reportagem um episodio em 
que um policial federal foi a cela do ex-senador Delcidio levar a ele um jornal 
que atribuía ao ex-presidente Lula afirmações em relação a ele, Delcidio. 
Supostamente o ex-presidente teria dito “coisa de imbecil” e “que idiota”. A 
senhora se recorda desse episodio? 
Malu Gaspar: sim. Esse episódio aconteceu já nos primeiros momentos depois 
da prisão quando ele foi, quando ele teve a sua primeira conversa com os 
investigadores, né.  
Defesa: Certo. A senhora se recorda dessa apuração, quer dizer, como é que 
foi esse episódio? 
Malu Gaspar: Então, o que me dizem é que ele ficou por um momento sozinho, 
na mesa do depoimento, enquanto o advogado conversava com o pessoal da 
Policia Federal, do Ministério Público, porque tinha havido ali uma 
divergência, eles não estavam satisfeitos com a maneira como o Delcidio se 
comportava. Ele tentava tergiversar, que eu uso esse termo na reportagem. 
Então ali no meio daquela conversa apareceu um agente da Policia Federal 
que não tinha nada a ver com o depoimento e entregou essa noticia impressa 
da internet e o Delcídio leu, fez um comentário que o Lula estaria dizendo isso 
por causa do André Esteves sem dar mais detalhes. Só disse “ele está falando 
isso por causa do André Esteves”. E se calou. Esse é o relato. E esse relato não 
foi me feito pelo Delcídio, mas por outras pessoas que estavam na cena e 
depois disso ele teria se acalmado e colaborado mais com as investigações, 
parado de tergiversar.  
Defesa: Certo. Quer dizer, esse fato pelo que a senhora apurou, o fato de um 
policial estranho às investigações ter ido a cela e levado um jornal que atribuía 
supostas declarações do ex-presidente Lula com o ex-senador Delcídio teve um 
impacto ali em relação ao comportamento dele naquele momento. 
Malu Gaspar: Naquele momento aparentemente sim, pelo que foi relatado. Não 
é uma interpretação minha dos fatos, é um relato que me foi feito. Agora pelo 
que também me foi contado esse agente ter aparecido lá com essa noticia 
surpreendeu a todos porque eles imaginavam que o depoimento estava 
correndo sob o mais absoluto sigilo. Então não foi, pelo menos, pelo que 
contaram, não foi nada combinado. Foi um fato, uma coisa fortuita. Aconteceu 
meio que de surpresa. 
Defesa: Certo. E a senhora narra também na reportagem contatos feitos por 
familiares do ex-senador Delcídio, especialmente pela esposa que de certa 
forma teriam repercutido na vontade dele de fazer o acordo de delação 
premiada com o Ministério Público Federal. A senhora pode descrever essa 
situação que a senhora apurou? 
Malu Gaspar: Foram diversos contatos feitos entre ele e a família. O senhor 
esta se referindo a qual especificamente? 
Defesa: principalmente a narrativa que a senhora faz da conversa do ex-
senador com a esposa, ate à senhora qualifica relação, diz que há um certo 
receio do senador em relação a esposa. 
Malu Gaspar: Isso era uma coisa muito falada pelos assessores, dona Maica 
sempre teve bastante influência sobre o marido. 
Defesa: Certo. E a senhora coloca aqui que havia um receio e supostamente 
esse receio teria sido narrado à senhora na presença tanto do senador como da 
ex-mulher e não foi negado por ambos. É isso? 
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Malu Gaspar: não, o receio é uma coisa falada, não necessariamente na frente 
deles. O que me foi relatado por ela na frente dele foi essa conversa que eles 
tiveram as coisas que ela disse para ele. O fato de que ele respeita muito ela, 
ela tem uma influencia, eu ate usei a palavra medo foi dito por assessores e era 
ate uma coisa bastante conhecida de quem frequentava o gabinete do Delcidio. 
Isso era muito falado e nunca foi contestado. Agora o que ela falou na frente 
dela foram essas frases que contam os contatos entre os dois. Não, ela não 
disse ele tem medo de mim, ou ele falou, eu tenho medo dela, isso não foi dito 
na entrevista. 
Defesa: Certo. Mas pelo relato que a senhora faz essas conversas que ele teve 
especialmente com a ex-mulher tiveram repercussão na vontade dele também 
de fazer o acordo de delação. 
Malu Gaspar: Olha doutor, aparentemente sim. Mas é como eu já disse para o 
senhor no outro depoimento, eu não me sinto a vontade para julgar o que pesou 
e o que não pesou na decisão dele, porque a minha função nessa historia é 
apenas de relatar os fatos, eu sou uma jornalista, uma repórter, não tenho nem 
qualificação como psicóloga ou algo do gênero. Minha qualificação 
profissional é essa que eu exerço no dia a dia, então realmente fez parte da 
sequencia de fatos que o levou a delatar, mas eu não saberia julgar qual foi à 
importância desse fato dentre tantos outros para a decisão dele. Acho que não 
seria apropriado, não tem qualificação para isso”. 

 
As narrativas atestam a reprovável coação, física e 

psicológica, que Delcídio do Amaral sofreu para que seu acordo de delação 

premiada pudesse ser ultimado. E mais: foi claramente incitado contra o ex-

Presidente Lula. E, no cenário atual da “Lava Jato”, o que é mais atraente e 

vantajoso para o delator — ou candidato a delator — do que envolver o nome de 

Luiz Inácio Lula da Silva em seu acordo?   

 

Revela-se oportuna, neste passo, a lição de GUILHERME DE 

SOUZA NUCCI
39: 

 
“O momento do interrogatório, por si só, é um instante de tensão psicológica 
muito grande para o suspeito ou acusado. Perturbado que está, caso as 
autoridades que o interroguem aprofundem, através de pressões variadas, a 
sua perturbação emocional, estarão invadindo a seara da tortura psicológica 
(...). Em determinado instante, o interrogando atinge o seu limite de tolerância 
e termina por confessar o que a autoridade que o ouve deseja reduzir a 
termo”. 

 
Lembre-se, em abono, que a abominável prática acima referida foi 

explicitamente sustentada no parecer do Ministério Público Federal que opinou pela 

denegação do habeas corpus impetrado em favor de um dos réus da chamada “Lava 

                                                
39 NUCCI, Guilherme De Souza, O valor da confissão como meio de prova no processo penal, cit., p.109. 
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Jato”: 

 
“Além de se prestar a preservar as provas, o elemento autorizativo da prisão 
preventiva, consistente na conveniência da instrução criminal, diante da série 
de atentados contra o país, tem importante função de convencer os infratores 
a colaborar com o desvendamento dos ilícitos penais, o que poderá acontecer 
neste caso, a exemplo de outros tantos(...) 
A conveniência da instrução criminal mostra-se presente não só na cautela de 
impedir que investigados destruam provas, o que é bastante provável no caso 
do paciente, que lida com o pagamento a vários agentes públicos, mas também 
na possibilidade de a segregação influenciá-lo na vontade de colaborar na 
apuração de responsabilidade, o que tem se mostrado bastante fértil nos 
últimos tempos. 
Com efeito, a conveniência da instrução processual, requisito previsto no 
artigo 312 do Código de Processo Penal, deve-se acrescer a possibilidade real 
de o infrator colaborar com a apuração da infração penal, como se tem 
observado ultimamente, diante dos inúmeros casos de atentados contra a 
administração e as finanças do país. 
Nesse propósito, por razões óbvias, as medidas cautelares alternativas à prisão 
são inadequadas e impróprias aos fins previstos no artigo 312 do Código de 
Processo Penal”.40 
 

Afirmar que a conduta “tem se mostrado bastante fértil nos 

últimos tempos” implica entender que a segregação cautelar com o propósito de coagir 

o preso a delatar tem sido adotada e que vários dos acordos de colaboração premiada 

ocorreram sob tais condições. Ora, isso constitui afronta aos direitos fundamentais e 

ao estado democrático de direito. 

 

A censurável percepção foi corretamente verberada pelo saudoso 

Ministro TEORI ZAVASCKI
41: 

 
“(...) manter a prisão preventiva como mecanismo para extrair do preso 
uma colaboração premiada, que, segundo a Lei, deve ser voluntária (Lei 
12.850/13, art. 4º, caput e § 6º). Subterfúgio dessa natureza, além de 
atentatório aos mais fundamentais direitos consagrados na 
Constituição, constituiria medida medievalesca que cobriria de 
vergonha qualquer sociedade civilizada” (destacou-se) 
 

Sobre a necessidade de a colaboração premiada ser iniciada de 

forma voluntária, o honrado Tribunal de Justiça desse Distrito já decidira: 

 

                                                
40 Parecer do MPF no HCs 5029050-46.2014.404.0000 e 5029016-71.2014.4.04.0000, ambos impetrados 
perante o TRF4.  
41 STF, HC: 127.186/PR. Relator: Ministro TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma.  
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Penal. Processo penal. Estelionato. Provas suficientes para condenação. 
Autoria comprovada. Redução da pena-base. Impossibilidade. Circunstâncias 
judiciais desfavoráveis. Delação premiada. Não concessão. Ausência de 
requisitos pela ré. Continuidade delitiva. Individualização da pena 
desnecessária. Penas dos dois crimes idênticas. 1. Tem-se como seguro e apto a 
gerar condenação um conjunto probatório em que concorre a confissão da 
acusada, inclusive, apontando o co-autor, bem como os depoimentos das 
testemunhas e a palavra das vítimas, evidenciando o emprego de meio 
enganador e o dolo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante meio 
fraudulento. 2. Se na primeira fase de aplicação da pena, o mm. Juiz avaliou 
todas as circunstâncias judiciais e não as considerou totalmente favoráveis à 
ré, resta justificada a pena-base em patamar pouco acima do mínimo legal. 3. 
Havendo a delação das vítimas bem como a eficiente atuação investigativa das 
autoridades policiais para indicar a autoria, não há que se falar em 
voluntariedade ou colaboração espontânea, requisitos indispensáveis para a 
concessão da delação premiada, especialmente se não consta nos autos que as 
vítimas tenham recuperado os prejuízos causados pela fraude. Ademais, o 
benefício da delação premiada não deve ser aplicado nos casos de baixa e 
média potencialidade ofensiva, pois o referido beneplácito legal deve ser 
reservado para crimes reputados graves pela sociedade, tais como o previsto 
na lei 9.034/95 - lei do crime organizado. 4. Por ocasião do cálculo da 
reprimenda, para efeito da continuidade delitiva, a obrigatoriedade na 
individualização da pena de cada crime deve ser reservada aos casos em que 
esta, por circunstâncias específicas de cada situação concreta, possam não 
resultar idênticas. 5. Recursos conhecidos e improvidos.42 (destacou-se) 

 

A reflexão de SANDEL, notório professor de Harvard, não poderia 

ser mais ajustada à situação em comento: 

 
“Quando decidimos que determinados bens podem ser comprados e vendidos, 
estamos decidindo, pelo menos implicitamente, que podem ser tratados como 
mercadorias, como instrumentos de lucro e uso. Mas nem todos os bens podem 
ser avaliados dessa maneira. O exemplo mais óbvio são os seres humanos.”43 
 

Acerca de tal raciocínio, cabido é o questionamento de AURY 

LOPES JR: “E a liberdade do ser humano pode? Onde chegaremos?”44(destacou-se) 

 
Com relação ao segundo questionamento - “Onde chegaremos?” 

-, tem-se, por oportuno, apontar o modo de aplicação da colaboração premiada e, 

posteriormente, da pena determinada em função desta. 

 

O mesmo autor, ao lado de ALEXANDRE MORAES DA ROSA, critica 

                                                
42 TJDF, 2ª Turma Criminal, Acórdão nº 331646 do Processo nº 20030710039273apr.  
43

 SANDEL, Michael J., O que o dinheiro não compra, Civilização Brasileira, 2012. P.15. 
44 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-ago-07/limite-penal-jogo-delacao-prisao-cautelar-
trunfo-fora-fair-play> Acesso em: 22.10.2017 
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a absurda “negociação”: 

 
“A negotiation viola desde logo o pressuposto fundamental da jurisdição, pois 
a violência repressiva da pena não passa mais pelo controle jurisdicional e 
tampouco se submete aos limites da legalidade, senão que está nas mãos do 
Ministério Público e submetida à sua discricionariedade. Isso significa uma 
inequívoca incursão do Ministério Público em uma área que deveria ser 
dominada pelo tribunal, que erroneamente limita-se a homologar o resultado 
do acordo entre o acusado e o promotor. Não sem razão, afirma-se que o 
promotor é o juiz às portas do tribunal. 
O pacto no processo penal pode se constituir em um perverso intercâmbio, 
que transforma a acusação em um instrumento de pressão, capaz de gerar 
autoacusações falsas, testemunhos caluniosos por conveniência, 
obstrucionismo ou prevaricações sobre a defesa, desigualdade de tratamento e 
insegurança. O furor negociador da acusação pode levar à perversão 
burocrática, em que a parte passiva não disposta ao “acordo” vê o processo 
penal transformar-se em uma complexa e burocrática guerra.                                    
Tudo é mais difícil para quem não está disposto ao “negócio”.                         
O acusador público, disposto a constranger e obter o pacto a qualquer preço, 
utilizará a acusação formal como um instrumento de pressão, solicitando 
altas penas e pleiteando o reconhecimento de figuras mais graves do delito, 
ainda que sem o menor fundamento. 
A tal ponto pode chegar a degeneração do sistema que, de forma clara e 
inequívoca, o saber e a razão são substituídos pelo poder atribuído ao 
Ministério Público. O processo, ao final, é transformado em um luxo reservado 
a quem estiver disposto a enfrentar seus custos e riscos, conforme a doutrina de 
Ferrajoli.                                                                                                                
A superioridade do acusador público, acrescida do poder de transigir, faz com 
que as pressões psicológicas e as coações sejam uma prática normal, para 
compelir o acusado a aceitar o acordo e também a “segurança” do mal menor 
de admitir uma culpa, ainda que inexistente. Os acusados que se recusam a 
aceitar a delação ou negociação são considerados incômodos e nocivos, e 
sobre eles pesarão todo o rigor do direito penal ‘tradicional’, onde qualquer 
pena acima de 4 anos impede a substituição e, acima de 8 anos, impõe o regime 
fechado (...)”.45 
 

A validade do acordo de Delcídio do Amaral contraria até mesmo 

os termos no pacto compromissado (e por ele desrespeitado) com o Ministério Público 

Federal: 

 
III – DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA 
 
Cláusula 5ª – Para que o presente acordo possa produzir os benefícios nele 
relacionados, especialmente os constantes na cláusula 5ª, a colaboração deve 
ser voluntária, ampla, efetiva, eficaz e conducente aos seguintes resultados: 

 
Como cogitar da espontânea voluntariedade da delação premiada 

                                                
45 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-24/limite-penal-delacao-premiada-direito-penal-
tambem-lavado-jato> Acesso em: 23.08.2016.  
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diante de tais informações – algumas delas veiculadas em palavras do próprio ex-

Senador Delcídio do Amaral em revista de circulação nacional? 

 

No anverso das coações e da perspectiva de continuar recolhido 

em estabelecimento prisional, caso não firmasse o acordo de colaboração premiada, 

impossível desconsiderar as vantagens conseguidas pelos colaboradores em geral 

no cenário atual. 

 

O fácil recebimento de benefícios penais desproporcionais e sem 

qualquer previsão no ordenamento constitucional/penal, independente da efetiva e 

concreta verossimilhança das informações prestadas, torna perigosamente atrativo o 

acordo de delação premiada, mesmo quando não se diga a verdade. 

 

Imperioso trazer à baila, nesse diapasão, a homologação46 do 

acordo de colaboração premiada de Dalton dos Santos Avancini, ocorrida perante 

o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR: 

 
Aberta a audiência, o MM Juiz decidiu o que segue: 
 
1. “Apresentou o Ministério Público Federal acordo de colaboração premiada 
com Dalton dos Santos Avancini. 
 
2. É certo que cabe ao Juízo o controle apenas da legalidade e da 
voluntariedade do acordo, devendo examiná-lo com certa deferência e sem 
prejuízo do dimensionamento da sanção penal na sentença segundo a efetiva 
colaboração do investigado. 
 
3. Entretanto, após ler os depoimentos, a conclusão do Juízo é que os termos 
enquadram-se principalmente como uma confissão em relação aos fatos para 
os quais já existe, em cognição sumária, prova. 
 
4. Mesmo em relação aos fatos atinentes à Petrobrás, não há discriminação 
de possíveis beneficiários das propinas ou de operadores além daqueles que já 
figuram na investigação ou na persecução. 
 
5. No que há de novo, v.g. pagamentos de propinas em obras dissociadas da 
Petrobrás, os depoimentos são em regra vagos, sem indicação de beneficiários 
ou meios de pagamento ou meios de prova, parecendo ser de questionável 
utilidade para a Justiça criminal. 
 
 

                                                
46 Doc. 02. 
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6. Nada ainda foi colhido sobre escândalos criminais pretéritos nos quais a 
Camargo Correa teria supostamente se envolvido, como os apurados na 
aludida Operação Castelo de Areia, ou mesmo no caso Sanasa ou da Infraero 
nos quais, aparentemente, o acusado estaria diretamente envolvido. 
 
7. Nada ainda foi colhido a respeito das doações eleitorais da Camargo Correa 
mesmo tendo o Ministério Público Federal veiculado tese em ação penal de que 
as doações eleitorais das empreiteiras envolvidas no cartel estariam 
relacionadas a acertos de propina. 
 
8. Pois bem, à Justiça criminal, no âmbito desses acordos de colaboração 
premiada, interessa nada mais do que a verdade, nada devendo o colaborador 
exagerar ou excluir. 
 
9. É possível que o acusado em questão desconheça os fatos, então não 
haveria como exigir dele qualquer revelação.  
 
10. Entretanto, também é possível que não tenha sido totalmente verdadeiro.  
 
11. Em qualquer hipótese, deve, em princípio, ser especificamente indagado 
sobre os fatos, ainda que para afirmar que não tem conhecimentos sobre eles. 
 
12. Nos termos apresentados, os fatos pouco se enquadram nas exigências 
legais da colaboração premiada prevista no art. 4º da Lei n. 12.850/2013, que 
exige “a identificação dos demais coautores e partícipes da organização 
criminosa e das infrações penais por eles praticadas” e a “revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa”. 
 
13. Assim, entendo necessário que sejam aprofundadas as inquirições, antes de 
nova apresentação dos termos do acordo a este Juízo.” 
 
O Ministério Público Federal e a Defesa insistiram na homologação do acordo, 
sem prejuízo de aditamentos posteriores e concordaram em incluir no acordo a 
revelação pelo acusado das informações que sabe a respeito dos casos Sanasa 
e Infraero que correm perante outros Juízos. 
 
Também se comprometeram a prestar esclarecimentos em inquirições sobre os 
pontos colocados pelo Juízo  
 
No que se refere à colaboração quanto aos casos Sanasa e Infraero, a sua 
utilização ficaria condicionada à celebração de alguma espécie de acordo com 
o Ministério Público atuante perante os Juízos respectivos. Casos isso não 
ocorra, a prova seria inutilizada. 
 
“Diante dos esclarecimentos prestados, entende o juízo que, em deferência ao 
acordo celebrado pelas partes, é o caso de homologar o avençado, sem 
prejuízo do dimensionamento da sanção penal na sentença segundo a efetiva 
colaboração do investigado. 
 
Assim, com essas observações e com as ressalvas do Juízo e após a oitiva do 
acusado, homologo o acordo de colaboração firmado entre o Ministério 
Público Federal e Dalton dos Santos Avancini, assistido por seus defensores.  
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Nos termos do acordo, converto a prisão preventiva decretada por este juízo, 
em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, a ser implantada na presente 
data. Deverá permanecer o acusado em sua residência até nova deliberação do 
Juízo, ressalvada eventual situação de urgência médica, sob pena de revogação 
do benefício. Eventuais situações da espécie, de urgência, deverão ser 
comunicadas ao Juízo. Outras saídas das residências deverão ser previamente 
requeridas e autorizadas pelo Juízo. Solicito da 12ª Vara Federal Criminal os 
especiais préstimos para implantar a tornozeleira e acompanhar o 
cumprimento. (Grifamos)  

 
Ou seja, as informações trazidas pelo colaborador foram tomadas 

por “vagas” e de “questionável utilidade à Justiça Criminal”. Entretanto, após a 

insistência da Defesa e do MPF, e pressão para que fossem apresentados mais fatos e 

imputações, o acordo foi homologado, revogando-se, ainda, a prisão preventiva 

anteriormente decretada contra o “colaborador”.  

 

E pior: na sentença condenatória, Dalton dos Santos Avancini 

fora apenado com quinze anos e dez meses de prisão. Todavia, seu acordo de 

colaboração – aquele considerado vago e de questionável utilidade – propiciou a ele 

a curiosa – para se dizer o mínimo – redução da pena privativa de liberdade para o 

período que ficou recolhido no cárcere da Polícia Federal (de 14/11/2014 a 30/03/2015). 

Atribuiu-se, no caso e supreendentemente, uma verdadeira presunção da veracidade das 

informações prestadas. Veja-se o dispositivo da sentença proferida na referida ação 

penal no âmbito da operação “Lava Jato” 47: 

 
Entre os crimes de corrupção, de lavagem e de pertinência à organização 
criminosa, há concurso material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a 
quinze anos e dez meses de reclusão e trezentos e cinquenta e cinco dias multa, 
que reputo definitivas para Dalton dos Santos Avancini. 
Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para 
o início de cumprimento da pena. 
Essa seria a pena definitiva para Dalton dos Santos Avancini, não houvesse o 
acordo de colaboração celebrado com a Procuradoria Geral da República e 
homologado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. 
Pelo art. 4º da Lei nº 12.850/2013, a colaboração, a depender da efetividade, 
pode envolver o perdão judicial, a redução da pena ou a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o benefício. O acordo 
celebrado com o Ministério Público não vincula o juiz, mas as partes às 
propostas acertadas. 

                                                
47 Sentença da Ação Penal 5083258-29.2014.4.04.7000, que tramitou perante a 13ª Vara Federal de 
Curitiba. (Doc. 03).   
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Não obstante, na apreciação desses acordos, para segurança jurídica das 
partes, deve o juiz agir com certa deferência, sem abdicar do controle judicial. 
A colaboração de Dalton do Santos Avancini tem alguma efetividade. Além 
da confissão no presente feito, revelou a formação de cartel e pagamento de 
propina em outros âmbitos da Administração Pública. As investigações 
quanto a esses fatos ainda estão no início, mas as informações foram 
relevantes. Forneceu algumas provas desse esquema criminoso. 
Além disso, a indenização cível admitida garantirá a recuperação pelo menos 
parcial dos recursos públicos desviados em favor da vítima, a Petrobras. 
Não cabe, porém, como pretendido o perdão judicial. Além da efetividade não 
ter sido examinada de todo, ela não é o único elemento a ser considerado. Deve 
ter o Juízo presente também os demais elementos do §1.º do art. 4º da Lei nº 
12.850/2013. Nesse aspecto, considerando a gravidade em concreto dos crimes 
praticados por Dalton dos Santos Avancini e a elevada reprovabilidade de sua 
conduta, não cabe perdão judicial. 
Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaboração premiada. 
Observo que há alguma dificuldade para concessão do benefício decorrente 
do acordo, uma vez que Dalton dos Santos Avancini poderá vir a responder 
a outras ações penais, já que confessou outros crimes, e o dimensionamento 
do favor legal dependeria da prévia unificação de todas as penas. 
Assim, as penas fixadas nesta sentença serão oportunamente unificadas com as 
dos outros eventuais processos (se neles houver condenações). 
A pena privativa de liberdade de Dalton dos Santos Avancini fica limitada ao 
período já servido em prisão cautelar, com recolhimento no cárcere da Polícia 
Federal, de 14/11/2014 a 30/03/2015, devendo cumprir ainda cerca de um ano 
de prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, até 14/03/2015. 
Deverá cumprir de dois a seis anos contados de 14/03/2016, desta feita de 
prisão com recolhimento domiciliar nos finais de semana e durante a noite, 
com tornozeleira eletrônica se necessário, naquilo que o acordo denominou de 
regime semi-aberto diferenciado. Durante o recolhimento no período semi-
aberto, deverá ainda o condenado cumprir cinco horas semanais de serviços 
comunitários, em entidade pública ou beneficente, a ser definida 
oportunamente. 
A partir de 14/03/2018, poderá o condenado progredir para o regime aberto 
pelo restante da pena a cumprir, segundo seu mérito, ficando no caso 
desobrigado do recolhimento domiciliar e em condições a serem 
oportunamente definidas. 

 
O Magistrado, salvo melhor juízo e concedidas as necessárias 

vênias, aplicou substituição de pena jamais prevista na legislação penal, sem 

qualquer dispositivo a tal o autorizasse!  

 

Isso baseado em um acordo que havia considerado vago e sem 

utilidade à Justiça! 

 

Verifica-se, em acréscimo, que foi concedida a benesse sem 

qualquer comprovação da veracidade do conteúdo informado pelo delator. Ou seja, o 
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indivíduo em questão colaborou – de forma parcial – com a autoridade ministerial, e, 

contudo, recebeu um estranho perdão judicial. Sua colaboração, a despeito de ter tido 

“alguma” efetividade, propiciou benefícios manifestamente desproporcionais. 

 

AURY LOPES JR e ALEXANDRE MORAIS DA ROSA aduzem que 

 
“Para que possamos compreender, todavia, o efeito da delação premiada no 
contexto brasileiro, precisamos abandonar, dentre outras noções, a de 
obrigatoriedade da ação penal, do limite mínimo e máximo de pena dos tipos 
penais e as regras de fixação do regime prisional. Uma verdadeira revolução 
na nossa maneira de pensar, com os riscos inerentes”48 

 

Outros dois casos merecem ser aqui mencionados.  

 

Mais recentemente, o Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR 

determinou a libertação de dois executivos encarcerados pela “Lava Jato”, logo após 

estes firmarem seus acordos com o Ministério Público.49 

 

Por fim, o caso que torna inequívoca a relação entre o 

cárcere/liberdade e a delação premiada – além de aberrar do artigo 312 do Código 

de Processo Penal – ocorreu em fevereiro do corrente ano. O empresário Apolo 

Santana Vieira teve prisão decretada pelo mesmo Magistrado na 38ª fase da Operação 

“Lava Jato”, sob a alegação de que sua liberdade ameaçava a ordem pública e a 

aplicação da lei penal.  

 

Todavia, ao saber que o empresário estava em fase de 

negociação com o Ministério Público para firmar acordo de delação premiada, o 

Magistrado que impôs a medida cautelar voltou atrás seis dias depois, revogando o 

decreto de prisão, bem como recolhendo os mandados de captura e busca e 

apreensão estes relativos a propriedades pertencentes ou relacionadas ao 

                                                
48 "O delator que calculava e o que a delação premiada não compra." Conjur. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-jul-31/limite-penal-delator-calculava-delacao-premiada-nao-compra> 
Acesso em: 22.10.2017. 
49 Disponível em 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2016/12/20/internas_polbraeco,562042/moro-
manda-soltar-dois-ex-executivos-da-odebrecht-presos-na-lava-jato.shtml e  
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1843063-moro-manda-soltar-executivos-da-odebrecht-so-
marcelo-permanece-preso.shtml > Doc. 04.  
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investigado 50.       

 

O risco à ordem pública e à aplicação da lei penal 

desapareceu misteriosamente? As fundadas razões para a busca e apreensão 

também? Aquilo que era, não era mais? Ou o que era passou a não ser mais? 

Como conviver com tamanho paradoxo sem se sentir afrontado? 

 

Tais colocações remetem a um pensamento recorrente: há uma 

enorme vantagem em se firmar a colaboração premiada, afinal, pode-se conseguir um 

grande – e opulento – benefício, sem ao menos se comprovar de fato todo o 

conteúdo delatório trazido ao conhecimento das autoridades (incluindo graves 

imputações a terceiros). Basta dar o que querem e pedem... 

  

Esse foi precisamente o caso de Delcídio do Amaral: seu 

livramento foi determinado imediatamente após a celebração de seu acordo de 

delação premiada. Isso sem contar a redução – ou perdão judicial disfarçado – que 

poderá lhe ser concedido na prolação da sentença. É constrangedor... 

 

Vale apontar que o pedido de homologação da delação de 

Delcídio do Amaral, feito pela Procuradoria-Geral da República, ocorreu no dia 

18.02.2016. Sua liberdade pessoal foi restituída em 19.02.2016.51 

 

E esse perdão foi concedido a despeito da sua inequívoca 

responsabilidade criminal pela conduta embaraçosa e, ignorando o fato de que as 

informações trazidas no acordo de colaboração não só prescindiram de elementos que 

as corroborassem, mas, também, foram cabal e unanimemente desmentidas pelos 

demais indivíduos que participaram da suposta trama criminosa.  

 

Sobre a desproporcional diminuição de pena em face de delação 

premiada, esta já fora considerado como ofensa ao princípio da motivação, previsto no 

                                                
50 Doc. 05. 
51 < http://oglobo.globo.com/brasil/delcidio-sai-da-prisao-apos-negociar-acordo-de-delacao-premiada-
18709175   - Acesso em 20.09.2017 – Doc. 06.  
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artigo 93, IX, da nossa Carta Maior: 

 
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LEGITIMIDADE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA IMPETRAR HABEAS CORPUS. 
DELAÇAO PREMIADA. EFETIVA COLABORAÇAO DO CORRÉU NA 
APURAÇAO DA VERDADE REAL. APLICAÇAO DA MINORANTE NO 
PATAMAR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.  
1. "A legitimação do Ministério Público para impetrar habeas corpus, 
garantida pelo art. 654, caput, do CPP, somente pode ser exercida de acordo 
com a destinação própria daquele instrumento processual, qual seja, a de 
tutelar a liberdade de locomoção ilicitamente coarctada ou ameaçada. Vale 
dizer: o Ministério Público somente pode impetrar habeas corpus em favor do 
réu, nunca para satisfazer os interesses, ainda que legítimos, da acusação" (HC 
22.216/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 10/3/03).  
2. O sistema geral de delação premiada está previsto na Lei 9.807/99. Apesar 
da previsão em outras leis, os requisitos gerais estabelecidos na Lei de 
Proteção a Testemunha devem ser preenchidos para a concessão do benefício.  
3. A delação premiada, a depender das condicionantes estabelecidas na norma, 
assume a natureza jurídica de perdão judicial, implicando a extinção da 
punibilidade, ou de causa de diminuição de pena.  
4. A aplicação da delação premiada, muito controversa na doutrina e na 
jurisprudência, deve ser cuidadosa, tanto pelo perigo da denúncia 
irresponsável quanto pelas consequências dela advinda para o delator e sua 
família, no que concerne, especialmente, à segurança. 
(..) 
7. A delação premiada, por implicar traição do corréu ao comparsa do crime, 
não pode servir de instrumento a favor do Estado, que tem o dever de produzir 
provas suficientes para o decreto condenatório.  
8. Ao delator deve ser assegurada a incidência do benefício quando da sua 
efetiva colaboração resulta a apuração da verdade real.  
9. Ofende o princípio da motivação, consagrado no art. 93, IX, da CF, a 
fixação da minorante da delação premiada em patamar mínimo sem a devida 
fundamentação, ainda que reconhecida pelo juízo monocrático a relevante 
colaboração do paciente na instrução probatória e na determinação dos 
autores do fato delituoso. 
10. Ordem concedida para aplicar a minorante da delação premiada em seu 
grau máximo, fixando-se, assim, a pena do paciente em 2 anos e 4 meses de 
reclusão, competindo, destarte, ao Juízo da Execução a imediata verificação 
acerca da possível extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena imposta 
na Ação Penal 3.111/04, oriunda da Comarca de Estrela do 
Sul/MG.52(destacou-se) 

 
Também há confrontação ao princípio da individualização da 

pena, cuja previsão se hospeda no inciso XLVI do artigo 5º da Carta Magna, diante da 

imposição de penas antípodas a indivíduos que praticaram crimes – e lesões a bens 

jurídicos – semelhantes. 

                                                
52 STJ, HC 97.509/MG, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, julgado em 
02.08.2010.   
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Em percepção totalmente adversa à moralidade da delação 

premiada está GEORGE- HENRI BEAUTHIER
53: 

 
“O delator deve saber que não será mais pago, nem recompensado por sua 
denúncia. Basta de exoneração ou redução de pena, basta de passe livre. 
Somente, caso se revele indispensável, poderá ser concedida proteção ao 
delator pelo tempo necessário, e que sejam proscritos esses jogos espúrios de 
denúncias coletivas. É o preço a pagar para que nossos filhos não denunciem 
a morte de nosso Estado de Direito”. 
 

Sobre ser discutível essa moralidade da delação, concordam 

JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO e EDWARD ROCHA DE CARVALHO, ao  

afirmarem que consideram o instituto da delação premiada uma aberração, porque54: 

 
“Não se pode afastar – e não se pode mesmo – a meia-verdade imposta pelo 
delator, ou seja, o sério preço a se deixarem de fora fatos e – principalmente – 
pessoas que não interessam delatar, seja por conta de seu próprio interesse, de 
terceiros, mormente seu advogado, o qual ganha infinitas (não fossem ilegais, 
imorais e antiéticas) capas de proteção para outros clientes envolvidos no caso, 
o que só não vê quem não quer, por ingenuidade ou cegado pela opção ex ante 
da hipótese tomada como verdadeira. Violada, sem embargo, fica a isonomia 
constitucional e o direito penal se esfumaça como estrutura democrática”.  
 

Questiona-se: esse foi o intuito da lei? Perdoar tais crimes, 

vetores de grave lesão a bem jurídico de incontestável valia, de alta reprovabilidade – 

repisa-se – e simplesmente com eles contemporizar, à margem da legalidade. E a 

isonomia da resposta estatal a todos os autores e coparticipes do delito? Está observada? 

 

Certamente que não! 

 

A atual utilização da colaboração premiada afronta radicalmente o 

princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal). 

 

De outro bordo, a validade processual da colaboração premiada 

depende de duas condições fundamentais: a) deve ser efetiva; b) deve ser voluntária. A 

                                                
53 BEAUTHIER, Georges-Henri, La delation: I’mpunité denoncée, Dévlance et societé, Genebra, v.22, n.4, 
p. 433, 1998). 
54 COUTINHO, Jacinto Nelson De Miranda e CARVALHO, Edward Rocha; Acordos de delação premiada e o 
conteúdo mínimo ético do Estado, cit. p. 79. 
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efetividade da colaboração premiada é um requisito objetivo mensurado pelos 

resultados indicados nos itens I-V do artigo 4o da Lei; a voluntariedade da colaboração 

premiada é um requisito subjetivo determinado pela disposição psíquica do delator, 

como se demonstrará.  

 

A jurisprudência brasileira – em especial, a jurisprudência 

originada pela Operação Lava Jato – parece considerar somente o requisito objetivo 

da efetividade da colaboração premiada, valorizado ao ponto de produzir rejeição de 

delações ou colaborações cujos resultados são considerados insuficientes ou 

insatisfatórios pelos órgãos repressivos. Ao contrário, o requisito subjetivo da 

voluntariedade da colaboração premiada é simplesmente desconsiderado, ou 

pressuposto como dado, sem maiores indagações –, embora seja o quesito mais 

importante porque relacionado à autonomia subjetiva da decisão de colaboração que, 

de fato, fundamenta a credibilidade das declarações prestadas.  

 

O conceito de voluntariedade no Direito Penal aparece na 

discussão de dois temas centrais da teoria do fato punível: a) na teoria causal da ação; 

b) na teoria da desistência da tentativa. A análise do conceito de voluntariedade 

nesses temas da teoria do crime pode fornecer critérios de interpretação literais e 

sistemáticos decisivos para definir o conceito de colaboração voluntária, introduzido 

pela Lei 12.850/13. 

 

O modelo causal (de LISZT, BELING e RADBRUCH) define ação 

como produção eficaz e direta de um resultado no mundo exterior por um 

comportamento humano voluntário55. No modelo causal de ação, a sua 

voluntariedade pressupõe ausência de coação física absoluta (vis absoluta), que exclui 

a voluntariedade da ação e, portanto, a própria ação, enquanto a coação física relativa 

(ou vis compulsiva) vicia a voluntariedade da ação, excluindo a liberdade de agir de 

outro modo, sob a forma de coação irresistível (art. 22, CP)56.  

 

                                                
55 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal – Parte Geral. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 2014, p. 
83-84. 
56 Ver WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 1969, § 8, III 2, p. 39-42; ROXIN,  Strafrecht, 1997, § 8, n. 10-
16, p. 187-189. 
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A situação psicossomática de coação absoluta (ou vis absoluta) 

que exclui a ação, ou a situação psíquica de coação relativa (ou vis compulsiva) que 

exclui a liberdade de ação, no âmbito do conceito de voluntariedade da teoria da ação, 

constituem referências semânticas importantes para definir o conceito de colaboração 

voluntária como meio de prova de infração penal que envolva organização criminosa 

(art. 4o da Lei 12.850/2013).  

 

A aplicação desses critérios hermenêuticos indica que a 

voluntariedade da colaboração premiada é anulada pela vis absoluta e desnaturada 

pela vis compulsiva. Logo, a voluntariedade da colaboração premiada de acusados em 

prisão preventiva – portanto, em situação de coação à liberdade de locomoção – pode 

ser excluída, se a prisão preventiva constituir coação absoluta (vis absoluta) ou pode 

ser viciada, se a prisão preventiva constituir mera coação relativa (vis compulsiva). 

Em ambos os casos, porém, a colaboração premiada não é voluntária. 

 

Em conclusão: a aplicação do critério de motivos autônomos e 

de motivos heterônomos para definir o conceito de voluntariedade da colaboração 

premiada, produz um resultado hermenêutico claro: considerando que todas as 

delações premiadas referidas no aditamento à denúncia foram arrancadas de acusados 

em situação de prisão preventiva – aliás, como se sabe, prisão preventiva decretada 

precisamente para levar os acusados aos acordos de colaboração premiada –, então 

são nulos todos os acordos de colaboração premiada, porque fundados em motivos 

heterônomos (ou seja, fundados na vontade heterônoma do juiz) –, e não em motivos 

autônomos (isto é, na vontade dos acusados presos) –, configurando completa ausência 

de voluntariedade nas confissões e nas delações realizadas.  

 

A “prova dos nove” – como diz o povo – aparece nesta 

pergunta: quantos acordos de colaboração premiada teriam sido ultimados se os 

colaboradores não estivessem sob a coação da prisão preventiva, decretada ou em 

perspectiva? Ou, ainda, da coação moral imposta pela possibilidade de ver a prisão de 

familiares decretada? Desnecessário responder, porque a indagação é axiomática! 

 

ESPECIFICAMENTE NO CASO DE DELCÍDIO DO AMARAL, 
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QUESTIONA-SE: TERIA FIRMADO O PACTO DELATÓRIO CASO NÃO FOSSE PRESO? E 

TERIA SIDO SOLTO CASO NÃO FIZESSE O ACORDO? É PRECISO QUE SE RESPONDA COM 

HONESTIDADE A TAIS INDAGAÇÕES E ENTÃO EMERGIRÁ A VERDADEIRA REALIDADE 

CONCRETA. 

 

Diante do exposto, mostra-se de rigor o reconhecimento de que a 

delação premiada de Delcidio do Amaral não preenche os requisitos legais, sendo de 

rigor o desentranhamento do material nos termos do artigo 5º, LVI, da Carta Magna e o 

artigo 157 do Código de Processo Penal. Fica, pois, requerida a providência.  

 

III.3.3 – Da ausência de mais elementos essenciais à validade do acordo 

 

A lei que define organização criminosa estabelece que a 

colaboração premiada deverá considerar, em qualquer caso: "a personalidade do 

colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do 

fato criminoso e a eficácia da colaboração". 

 

Tais critérios, objetivos e subjetivos, foram taxativamente 

elencados pela lei, devendo ser considerados no momento de homologação do termo de 

colaboração, importando, aqui, aquele pertinente à personalidade do colaborador. 

 

Isso porque a base de aceitação de uma colaboração é – ou 

deveria ser – a sua confiabilidade, já que seu conteúdo pode ensejar o oferecimento de 

uma denúncia. Dispensável discorrer novamente sobre as agruras de se ter contra si 

imputadas condutas criminosas. O que se dizer, então, do caso presente, em que há 

ação penal galgada tão somente em depoimentos de delator que não ostenta 

qualquer credibilidade? Os requisitos elencados no parágrafo primeiro do artigo 4º da 

Lei de Organização Criminosa visam à diminuição de riscos nesse sentido. 

 

E a confiabilidade de Delcídio do Amaral (e, por óbvio, das 

informações provindas de seu acordo de colaboração), foi integralmente dizimada pelas 
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provas testemunhais produzidas in judicio, razão idônea a corroborar o 

desentranhamento do acordo destes autos. É o que fica postulado. 

IV– DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP  

 

Como é cediço, as ações humanas pressupõem sempre dimensões 

de tempo e de espaço que caracterizam todos os fenômenos naturais, porque existem 

em determinado momento histórico e acontecem em um certo espaço do mundo 

físico. Por isso que a norma do processo penal brasileiro codificado determina que a 

forma processual da denúncia conterá, de modo necessário e obrigatório, “ a exposição 

do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias” (art. 41, CPP), cuja violação 

implica nulidade absoluta da denúncia. 

 

Como se vê, dispositivo processual destaca dois conceitos: 

primeiro, o conceito de fato criminoso; segundo, o conceito de circunstâncias que 

caracterizam o fato criminoso. Apesar da referência em norma processual penal, a 

natureza desses conceitos pertence à teoria do fato punível, porque ambos integram o 

substrato material do conceito de crime, objeto de investigação do processo penal, 

assim definidos: 

 

a) o conceito de fato criminoso (ou fato punível) é constituído (i) 

do tipo de injusto e (ii) da culpabilidade: 1) o tipo de injusto, como objeto de 

imputação da denúncia, é configurado por uma ação típica e antijurídica concreta e 2) 

a culpabilidade, como juízo de reprovação sobre o tipo de injusto, é configurada pela 

imputabilidade, o conhecimento do injusto e a exigibilidade de comportamento diverso; 

 

b) o conceito de circunstâncias do fato criminoso compreende os 

relevantes detalhes de tempo, de lugar, de meio e de modo de execução que conferem 

às ações humanas características próprias que permitem sua identificação concreta.  

 

No entanto, como já exposto no bojo da resposta à acusação, a 

acusação formulada nestes autos é inepta, lastreada em elementos genéricos e 

imprecisos e, assim, incapacitada a produzir quaisquer efeitos jurídico-penais!  
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Diante desse cenário, impõe-se o desacolhimento da pretensão 

punitiva, como, aliás, deixou preconizado o Parquet, também pelo fato de a peça 

inaugural não ostentar os pressupostos de viabilidade contemplados no artigo 41 do 

Código dos Ritos Procedimentais Penais. 

 

V – DO MÉRITO 

 

“O processo penal condenatório não 

é um instrumento de arbítrio do 

Estado. Ele representa, antes, um 

poderoso meio de contenção e de 

delimitação dos poderes de que 

dispõem os órgãos incumbidos da 

persecução penal”.57 
 
 

V.1 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MPF OBSTA PROLAÇÃO DE SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – RESPEITO AO SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO – 

RESGUARDO DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR 

 
   Consoante já explicitado, em 01/09/2017 o Ministério Público 

Federal apresentou alegações finais (fls. 4.608 a 4.642) propugnando a ABSOLVIÇÃO 

do ex-Presidente Lula com fundamento no art. 386, II, do CPP (inexistência de prova 

do fato imputado). 

 

   Segundo o correto entendimento do Parquet não foi amealhada 

qualquer prova que pudesse confirmar a mendaz delação feita por Delcídio do Amaral, 

que tentou – falsa e levianamente – incriminá-lo.  Nada existe nos autos que possa 

indicar que o ex-Presidente Lula tenha solicitado a interferência de Delcídio do Amaral 

para retardar ou modular a colaboração premiada de Nestor Cerveró.  

 

 

                                                
57 HC 73338, Relator:  Ministro CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 13/08/1996.  
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De forma direta e incisiva, o MPF salienta que Delcídio do 

Amaral prestou informações falsas em seu acordo de colaboração – reafirmadas perante 

este Juízo – com o objetivo de granjear benesses penais junto à Procuradoria-Geral da 

República, vantagem que não teria conseguido caso não incluísse a pessoa do ex-

Presidente da República no pacto delatório.  

 

Com efeito, as alegações finais do órgão acusador explicitaram 

que Delcídio do Amaral agiu em interesse próprio, com a finalidade de esquivar-se da 

ação da Justiça e, propositalmente, induzir o Ministério Publico Federal em erro.  

 

O entendimento do MPF se revela incensurável, como será 

exposto com mais vagar abaixo, além de obstar qualquer resultado diverso da 

absolvição do ex-Presidente Lula. 

 

Com efeito. 

 

Não se desconhece que o Código de Processo Penal contém 

previsão (art. 38558) de que o juiz pode proferir sentença condenatória mesmo diante de 

pedido de absolvição do Ministério Público. Este preceito, como será a seguir 

demonstrado, constitui resíduo da antiga tradição inquisitorial, incompatível com um 

Processo Penal justo e democrático, característico de sociedades que prezam a 

preservação dos direitos de seus cidadãos. Tal norma processual (do ano de 1941), 

todavia, padece de inconstitucionalidade. É que não foi ela recepcionada pela ordem 

constitucional superveniente (1988), instituidora do sistema acusatório, em que o 

exclusivo titular da pretensão punitiva e, portanto, da ação penal, é o Ministério Público.  

 
A superação de um processo penal inquisitório vem aliada à 

garantia de direitos, especialmente da defesa, com vistas à criação de um Direito justo, 

em que as partes tenham iguais armas e o juiz seja o elemento neutro, equidistante e 

imparcial para proferir a decisão. Este é um processo em contínua sedimentação que 
                                                
58 Art. 385.  Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o 
Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma 
tenha sido alegada. 
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reflete a gravidade das medidas impostas pelo Estado ao indivíduo, criando fórmulas 

rigorosas e fechadas, que devem e precisam ser observadas antes que possam ser 

violados direitos de elevadíssima hierarquia, de que é expressão maior a liberdade. É 

nessa vertente que se concebeu o modelo acusatório, que supera focos de resiliências 

inquisitoriais do nosso antigo Processo Penal. 

 

A evolução operada, portanto, foi no sentido de desconcentração 

das atividades processuais e valorização da equidistância do juiz, delimitando-se muito 

bem o ônus processual que cabe a cada parte, fundando um processo que buscasse ser 

eminentemente dialético a pressupor, fundamentalmente, o juiz em posição neutra, 

equidistante às partes. Essa a lição do mestre CARNELUTTI:  

 

“Quando se diz que as partes estão perante um juiz para serem 

julgadas, já se subentende que o juiz não é uma delas”59.    

 

Oportuno, também, o ensinamento de AURY LOPES JR: 

 
“Em última análise, é a separação de funções e, por decorrência, a 

gestão da prova na mão das partes e não do juiz (juiz-expectador), que 

cria as condições de possibilidade para que a imparcialidade se 

efetive60”. 

 
Resta claro, por conseguinte, que no processo penal brasileiro o 

papel que cabe o juiz é o de garantir ao acusado – parte hipossuficiente – a máxima 

eficácia de todas as garantias que lhe estão asseguradas, entre elas a de receber um 

julgamento justo, isento, independente e imparcial.  

 

Desse modo, caso se depare com pleito de absolvição formulado 

pelo Órgão acusador – que, no caso presente, entendeu pela inexistência de crime – 

não deve o Julgador lavrar decreto condenatório, sob pena de vulnerar sua 

imparcialidade, além de violar frontalmente a garantia constitucional do contraditório e 

o princípio da congruência (que desde logo restam aqui prequestionados), pois, nesse 

                                                
59 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do Processo Penal. Ed. Servanda, 2016. p. 47.  
60 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo. Editora Saraiva, 14ª edição. p. 44. 
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caso, estaria condenando à descoberto de uma acusação legítima, da qual, aliás, o titular 

único abdicou...   

 

Assim, com o perdão da repetição, não se desconsidera a 

existência do art. 385 do Código dos Ritos. Ressalta-se, entretanto, que tal norma, ao 

permitir que o juiz possa proferir sentença condenatória quando o dominus litis 

requer a absolvição do acusado, não se mostra compatível com o processo penal 

inaugurado com a ordem constitucional advinda em 1988.  

 

Destaca-se que a posição aqui defendida é reconhecida pela 

melhor jurisprudência:  

 
E M E N T A. 
PENAL.  PROCESSO  PENAL.  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO. 
INOCORRÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  PELO 
MINISTÉRIO  PÚBLICO  EM  MEMORIAS.  SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO ACUSATÓRIO.  PROVAS 
DOS AUTOS APONTAM  PARA DÚVIDA  QUANTO  À  EXISTÊNCIA 
DE  DOLO  EM  FRAUDAR  O  INSS.  IN  DUBIO  PRO REO.  ABSOLVIÇÃO 
DO RÉU.  APELAÇÃO CRIMINAL PROVIDA.  
2.  Em face do princípio acusatório, entendo que não há possibilidade  de 
proferir-se decreto  condenatório  quando há pedido de absolvição pelo 
Parquet Federal, hipótese dos autos. A regra  permissiva  do art.  385 do 
Código de  Processo  Penal viola  o  princípio acusatório,  consagrado  na 
Constituição  Federal tanto em  seu  art. 129, I,  quanto  em  decorrência da 
cláusula do devido processo legal (art. 5º, LIV).61 

 
A Procuradoria-Geral da República, em parecer apresentado ao 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº: 1.612.551/RJ, expressou seu 

entendimento de forma idêntica:  

 
“Prima facie, insta salientar que o paradigma do sistema processual penal 
acusatório, adotado pela Constituição Federal de 1988, configura um dos 
pilares do sistema de garantias individuais em nosso ordenamento jurídico. 
Neste sistema processual, o juiz é um sujeito passivo rigidamente separado das 
partes e o julgamento é um debate paritário, iniciado pela acusação, à qual 
compete o ônus da prova, e desenvolvido, com a participação da defesa, 
mediante um contraditório público. 
Nesse sistema, marcado pela distinção clara entre as funções de acusar, 
defender e julgar, compete ao Ministério Público, como regra, e ao ofendido, 

                                                
61 TRF2. Apelação Criminal 08042551820084025101. Relator: Des. Federal SIMONE SCHREIBER, 
Segunda Turma, julgada em 01.08.2014.  
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como exceção, promover a ação penal pública, na forma da lei (arts. 5º, LIX, e 
129, I, da CF, e 257, I, do CPP).  
Como corolário do sistema acusatório, o juiz não pode atuar de ofício, sendo 
vedada a condenação sem acusação penal. A concepção norteadora do 
processo penal do tipo acusatório é a ideia de que o juiz está adstrito aos 
termos da manifestação final do Ministério Público, não podendo o 
magistrado substituir-se ao órgão acusador e, assim, conhecer ex officio de 
matéria atribuída à avaliação exclusiva do autor da ação penal62”.  

 
                        Imperioso concluir, nesse diapasão, que o artigo 385 do Código 

de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição Federal, já que fere não só o 

princípio da imparcialidade do juiz, mas também o contraditório e a ampla defesa, 

expressos, em caráter imutável, em seu artigo 5º.  

 

À luz de todos os argumentos acima expendidos, pugna-se no 

sentido de que este Juízo, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, 

reconheça e proclame a inconstitucionalidade material do artigo 385 do Codex 

Procedimental, negando-lhe aplicação na espécie. Fica isso requerido. 

 

V.2 – DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO DELITUOSO  

 
“O delator deve saber que não será mais 
pago, nem recompensado por sua 
denúncia. Basta de exoneração ou 
redução de pena, basta de passe livre. 
Somente, caso se revele indispensável, 
poderá ser concedida proteção ao delator 
pelo tempo necessário, e que sejam 
proscritos esses jogos espúrios de 
denúncias coletivas. É o preço a pagar 
para que nossos filhos não denunciem a 
morte de nosso Estado de Direito”. 63 
 
 

A denúncia atribuiu ao ex-Presidente Lula a conduta de impedir 

ou embaraçar investigação envolvendo organização criminosa, prevista no artigo 2º, § 

1º, da Lei 12.850/13. 

 

                                                
62 Parecer do Ministério Público Federal em Recurso Especial nº: 1.612.551/RJ apresentado ao Supremo 
Tribunal de Justiça. Grifos do original. 
63 BEAUTHIER, Georges-Henri, La delation: I’mpunité denoncée, Dévlance et societé, Genebra, v.22, n.4, 
p. 433, 1998). 
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Ao longo da instrução, não foi coletada nenhuma prova que 

pudesse confirmar a acusação lançada na peça incoativa— tanto assim que pleiteada 

sua absolvição em sede de alegações finais.  

 

Realmente, na fase instrutória ficou evidente que o ex-Presidente 

Lula jamais agiu com o objetivo de impedir ou modular a delação premiada de Nestor 

Cerveró, ao contrário do que afirmou Delcídio do Amaral. 

 

Ao contrário, o que ficou claro é Delcídio do Amaral, ele sim, 

agiu com intenção de embaraçar a investigação em curso com o deliberado propósito de 

evitar que seu nome fosse incluído no rol de delatados no termo do acordo premial que 

estava sendo negociado por Nestor Cerveró.  

 

A inclusão do nome do ex-Presidente Lula por Delcídio do 

Amaral em seu acordo de colaboração só ocorreu na razão direta de seu iniludível 

objetivo de livrar-se do cárcere e auferir efetivos benefícios no acordo de 

colaboração premiada. 

 

Os excertos a seguir transcritos – extraídos das oitivas realizadas 

perante este Juízo – demolem a tese acusatória64: 

 

TESTEMUNHA – BERNARDO CERVERÓ 
 
 

Trecho 0165: 
 

 
“Juiz Federal: isso você fala desde a conversa dele com o João Muniz? Que 
ele deveria ter comunicado você? 
Bernardo Cerveró: sim! Porque o conteúdo das conversas me parecia 
despropositado, até o ponto que chega... Eram reuniões longuíssimas e me 
causava angústia profunda de eu estar fazendo uma coisa, eu lembro de falar 
isso, de manifestar essa minha preocupação e falar: Edson, eu sei muito bem 
quando eu estou fazendo uma coisa bem simples, que eu sei o que eu estou 
fazendo e quando eu estou fazendo uma coisa que não faz o menor sentido” 
(...).  

                                                
64 Transcrições nossas. 
65 A partir de 47 minutos.   
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Bem, aí Delcídio marca uma reunião, isso é uma história paralela, é uma das 
coisas que me fez ver que o Edson estava agindo como um negociante talvez... 
eu insisto que quero fazer delação e os advogados de Curitiba, a Alessi 
Brandão me mostrando, olha está demorando muito, essa história de Habeas 
Corpus, você está sendo enrolado, não vai sair! Nesse sentido ela me botou na 
parede porque realmente eu demorei um pouco para conseguir. Porque eu via 
na figura do Edson, ele era totalmente... eu fazia o que ele mandava até certo 
ponto, a partir de certo momento eu paro com isso, mas muito tempo eu fiquei 
refém, por assim dizer. Então eu consigo, e eu considero que foi a duras penas 
porque o Edson relutava de diversas maneiras, e era estranho, porque eu 
imagino que o que ele tinha que ter feito é, você quer fazer delação? Então 
você fala com esse advogado, eu saio do caso e vamos organizar, faça o que 
você achar melhor. Isso nunca aconteceu. Eu passei meses tendo que conversar 
com ele e ai ele alegava, mas você não tem prova, mas em nenhum momento a 
gente sentou de fato para tentar fazer delação, até que eu insisti e conseguimos. 
Me pareceu um argumento infundado essa história das provas, eu não entendia 
porque que ele era tão... tratava disso com tanto desdenho, se era do meu 
interesse, se era do interesse do meu pai e se a situação se anunciava difícil nos 
tribunais. Então a gente consegue marcar uma reunião... ah sim! Aí nessa 
história já entra a figura do Felipe Caldeira que já estava com ele como um 
advogado assistente, alguma coisa assim e para mim para mim parecia isso. Ai 
ele decide: não, então eu boto o Felipe para fazer porque ele é bom nisso, ele 
sabe do assunto e a Alessi acompanha. Eu não tive motivo para desconfiar do 
Felipe, até porque ele não tinha uma participação ativa até então. Fazemos a 
primeira reunião demonstrando interesse, uma reunião com apenas dois 
procuradores em Curitiba, mas a gente vinha mal preparado porque tinha 
esse monte de interferência. O Edson ainda era o titular da causa, ainda dizia 
o que podia ser falado e o que não podia ser falado. E eu fui permissivo. 
Juiz Ricardo: o que era que ele falava que não podia ser falado? 
Bernardo Cerveró: as questões relacionadas ao senador ou até mesmo quanto 
ao banqueiro. Difícil lembrar exatamente esse ponto onde o banqueiro, o André 
Esteves, entra mas me lembro da questão dos cartões de credito, porque essa 
parte dos anexos, estava com muita coisa no meu pai e acabou que até quem 
começou a fazer com meu pai, por estar em Curitiba, eu tinha que ir toda 
quarta-feira em Curitiba, meus contatos eram muito escassos, 15 minutos pelo 
Parlatório, uma possibilidade de está sendo ouvido por quem quer que seja era 
uma das preocupações. Bem, ai fizemos essa primeira reunião com a 
Procuradoria mostrando nosso interesse, mas despreparados para o que 
precisava, considero que esse despreparo pode ser creditável ao Edson, uma 
das figuras que, por não agir eticamente, para dizer o mínimo, não nos 
preparou. É como se a gente estivesse ali, depois da tanta insistência da minha 
parte, tivesse ido preparado, disposto a fazer a colaboração, a coisa teria 
andado melhor, porque aí depois dessa reunião com os dois procuradores é 
marcada, não me lembro o nome dos Procuradores, mas isso deve estar 
registrado. Faz-se uma reunião com toda força tarefa da Lava-Jato, Deltan e 
companhia, delegados da Polícia Federal, gente da PGR, o Felipe Caldeira, 
Alessi Brandão, não me lembro exatamente qual era o papel dela, eu me lembro 
que ela tinha instrução do Edson e o Edson ainda exercia neste momento essa 
influência de não falar nada que o Felipe conduziria e ai é horrível porque meu 
pai podia estar melhor preparado como eu disse, e ele não revela, ele fica 
totalmente reticente. E eu lembro que nos bastidores entre os advogados, entre 
a Alessi e o Edson, havia muita discordância de como, quando falar, com quem 
falar. A reunião é muito ruim. Acaba que eu assumo as negociações, tentando 
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melhorar a possibilidade de um acordo e o Felipe fica muito calado, assim, 
talvez uma estratégia dele para entender o que estava acontecendo, mas de fato 
é que foi muito ruim. Depois dessa primeira reunião, o senador insiste em 
mais uma reunião comigo e eu fiquei muito reticente porque eu não tinha: 
“nossa, que a gente estaria cometendo um crime”, que eles estariam 
cometendo um crime de tentativa de obstrução de Justiça ou essas outras 
coisas que estão sendo imputadas. Mas vou na reunião e ele ali claramente 
fala: “não, sou seu amigo”, e eu realmente não tinha essa relação de 
amizade, não sei se meu pai tinha e minhas relações de amizade são 
completamente diferentes desse tipo de amizade. Então isso é uma das coisas 
que me gerava muita confusão porque eu já não sabia em quem confiar e 
queria a liberdade do meu pai e ai ele fala claramente para não fazer o 
acordo de delação, queria saber quais eram os assuntos que tinham sido 
tratados da Alstom como ele falava, coisas assim (...) 
Foi nesse momento, em uma dessas reuniões que o Edson me traz de Brasília 
o envelope com cinquenta mil reais. Aquilo já me pareceu estranho, eu já 
repassei para o Edson mesmo no dia seguinte e falei: “ah, fica com você o 
dinheiro, você tem... todo momento tinha muitas cobranças, isso foi uma das 
coisas que dificultaram, me assustaram um pouco. A gente, desde o início, 
tentou obter dele quanto seria os honorários, como seria feito e ele sempre 
procrastinava essa posição, era de uma maneira muito desorganizada que os 
repasses eram feitos. Eu sei que eu já fui ficando sem dinheiro, pedi dinheiro 
para amigos, um pouco de dinheiro que tinha desbloqueado nas contas para 
pagar parecerista, para pagar despesas, para pagar remédio, tudo isso... até o 
momento que tem é muito claro para gente... 
Juiz Federal: e essa quantia? Ele chegou te entregou e o que ele falou? 
Bernardo Cerveró: que vinha do senador para ajudar a família, não mais que 
isso”. 

 
Trecho 0266:  

 
“Ministério Público Federal: o senhor referiu que já em 2014 houve contatos 
com o Delcídio a respeito da... e o senhor mesmo ajudou na elaboração da 
oitiva do Cerveró na CPI da Petrobrás? 
Bernardo Cerveró: correto. 
Ministério Público Federal: o senhor recorda se já nessa época houve uma 
movimentação para conseguir ter acesso às perguntas e organizar e de certa 
forma proteger o fornecimento de informações frente a essa CPI? 
Bernardo Cerveró: sim, mas é que nessa época, como meu pai estava solto, 
ele ainda assumia boa parte das responsabilidades, eu estava ali mais como 
um ajudante e um observador. Então não sei ser muito preciso nessa resposta, 
mas eu diria que sim, que havia já uma preocupação na proteção do senador 
e o senador já atuava. 
Ministério Público Federal: O senhor recorda quem mais, além de Delcídio, 
atuava nessa situação de preparar o depoimento? O senhor referiu depois o 
advogado Felipe Caldeira, na época ela já era advogado da Petrobrás? 
Bernardo Cerveró: não, não. Felipe Caldeira entra bem depois, acho que ele 
estava viajando, morava fora, alguma coisa assim, por isso que ele não 
participa muito dessa historia toda. Não sei, foi um dos motivos de ele ter saído 
também, porque ele não tinha desenvolvido nenhum tipo de relacionamento de 
confiança ou coisa parecida”. 

                                                
66 A partir de 1 hora e 04 minutos.  
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Trecho 0367: 

 
“Ministério Público Federal: não, a pergunta é se, no início de 2015, havia um 
pagamento a ser realizado ao advogado Edson e havia o pleito de que a 
Petrobrás bancasse, porque tem essa espécie de subsidio para funcionário. 
Houve algum problema nisso? 
Bernardo Cerveró: ah, o seguro né? Sim, houve... Foi uma das coisas em uma 
reunião. Essa era a questão que me chamou atenção, que o Edson estava muito 
interessado em resolver esse problema, mais ate do que ajudar a defesa em 
transcorrer de forma correta. Porque em uma reunião com o senador, que eu 
cito no meu primeiro depoimento, na seguradora, tem um momento em que o 
senador chama o Edson no canto para falar desses honorários, dessa atuação 
ai, aí já aera, acho já tinha a figura do André Esteves envolvida e me chamou a 
atenção que o Edson afastou o Felipe..., demonstrou um interesse exacerbado 
nessa historia, para resolver a questão da seguradora, dos honorários. Sim, o 
Delcídio atuou. 
Ministério Público Federal: mas o senhor recorda como o Delcídio teria 
atuado? Teria conseguido liberar alguns valores? Foram pagos valores para 
o Edson pela Petrobrás? 
Bernardo Cerveró: eu me lembro de alguma... É também essa parte eu não é 
meu foco, mas eu lembro, teve por ele está muito preocupado com isso, ele 
externava essa preocupação comigo, o Edson, teve o primeiro pagamento em 
relação ao trabalho dele na CPI, coisa de quinhentos ou seiscentos mil reais”. 

 
 

Trecho 0468: 
 

“Ministério Público Federal: passando aos valores, essa primeira remessa de 
cinquenta mil reais, ela foi, o senhor recorda o mês? 2015? 
Bernardo Cerveró: eu acho que no meu depoimento eu ofereci essa 
informação, não me lembro, eu talvez... Eu lembro da época de uma festa que 
fui, então tem uma mensagem que eu lembro que foi no dia eu recebi esse 
dinheiro, que eu tive que passar em casa para guardar, mas não me lembro 
agora mês, ta meio confuso na minha cabeça.   
Ministério Público Federal: mas quem lhe entregou foi o Edson? 
Bernardo Cerveró: O Edson. 
Ministério Público Federal: E o que ele referiu? 
Bernardo Cerveró: Que era ajuda vinda do Delcídio. 
Ministério Público Federal: Mas a ajuda era condicionada a alguma coisa? A 
alguma omissão que o seu pai deveria realizar? 
Bernardo Cerveró: Isso, não nesse momento que ele me entregou, mas isso 
foi ficando evidente a todo o momento... Até o momento que, para o meu 
espanto, ele pede para eu falar junto, passar a mensagem para o Gustavo 
para que o Fernando Baiano não falasse do senador. Então ele me colocou 
na situação de cometer o crime de obstrução à justiça. 
Ministério Público Federal: Gustavo é o filho do Fernando Baiano? 
Bernardo Cerveró: Irmão. 
Ministério Público Federal: ok. 
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Juiz Federal: isso quando você fala para não falar do Delcídio, também fala 
de André Esteves ou só Delcídio? 
Bernardo Cerveró: eu, para ser bem fiel, eu me lembro dessa situação 
especificamente de ele falar do senador, não me lembro exatamente do 
pactual. Mas era uma questão mencionada em alguns momentos entre o Edson 
e eu também. Não sabia que essa pessoa tinha que ser preservada por ser o 
patrocinador. 
Juiz Federal: Por quê? Quem falava? Isso que eu quero saber? O Delcídio? 
Bernardo Cerveró: Delcídio. Acho que nunca mais ouvi a gravação das fitas, 
por que fui muito traumático para mim, a gravação que eu fiz em Brasília... 
nunca ouvi, salvo algum trecho que vi passando na televisão”. 

 
Trecho 0569: 

 
“Ministério Público Federal: Então na verdade na sua narrativa, você recebeu 
só a primeira e devolveu foi isso? 
Bernardo Cerveró: Não. Devolvi para o Edson, mas não devolvi para o 
senador, considero hoje teria sido a coisa correta a ser feita, que nós não 
fizemos. Mas devolvi para o Edson para ele usar nas despesas. 
Ministério Público Federal: E nesse momento você não sabia quem era que 
teria bancado esse valor? A única informação é que teria vindo do senador? 
Bernardo Cerveró: Sim.  
Ministério Público Federal: Ok. Em quantos momentos o senhor participou 
das reuniões com a presença do Delcídio e do Diogo? 
Bernardo Cerveró: em reunião de São Paulo, primeira; reunião dos Santos 
Dumont, segunda; reunião da Assurê, seguradora no centro do rio, terceira; e 
acho que depois disso só reunião em Brasília, que eu fiz a gravação. Teve 
alguma outra reunião com o Diogo, que eu acho que foi um encontro no Santos 
Dumont, muito rápido, não me lembro exatamente quando.  
Ministério Público Federal: poderia narrar qual foi o objeto das discussões 
nessas reuniões previas? Se discutiu alguma dificuldade financeira da família? 
Se discutiu esse apoio financeiro, ou se discutiu coisas que seu pai poderia ou 
não referir? 
Bernardo Cerveró: sim, apoio financeiro a família... Ele menciona no Santos 
Dumont, acho que ele pergunta “está chegando ajuda?” Eu falei “não, tá 
chegando”. Mas justamente eu só tinha recebido essa primeira parcela, isso 
também já me causou uma certa desconfiança do Edson está recebendo outros 
valores”. 

 
Trecho 0670: 

 
“Defesa de Delcídio do Amaral: E como é que o senhor sabia qual era a 
melhor chance de descobrir o acordo seria gravar se o Ministério Público 
federal não sabia disso? 
Bernardo Cerveró: Porque as coisas tratadas ali eram criminosas, era 
mostrar justamente que a delação não aconteceu porque houve interferência 
de um senador da república”. 
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Trecho 0771: 
 

“Bernardo Cerveró: não. Na questão de Pasadena eu fui incluído num grupo 
de trabalho no qual o senador já estava incluído, um grupo de trabalho que era 
o meu pai, o Edson Ribeiro e outras figuras da Petrobrás que tinha participado 
da compra de Pasadena. 
Defesa de Delcídio do Amaral: quem tinha organizado este grupo? 
Bernardo Cerveró: não me lembro. Isso é fácil, esses e-mail acho que são... 
tinha o Comino, tinha o Cesar, não me lembro.. 
Defesa Delcídio: E o senhor sabe dizer por que o senador Delcídio do Amaral 
foi incluído nesse grupo? 
Bernardo Cerveró: é acho que justamente por ... minha impressão é que ele 
estava envolvido na compra, e depois, posteriormente, meu pai comentou que 
estava envolvido na distribuição de propina”. 

 
Trecho 0872: 

 
“Defesa de Edson de Siqueira: então o senhor queria saber o que estava 
acontecendo naquele momento, o senhor não buscava ali nenhuma ajuda do 
senador em qualquer sentido? 
Bernardo Cerveró: Buscava uma ajuda em algum sentido... buscava uma 
ajuda. 
Defesa de Edson de Siqueira: Em que sentido? 
Bernardo Cerveró: É difícil precisar, no sentido que ele era uma pessoa 
poderosa e parece que é assim que funciona né. Tinha que fazer a parte 
protocolar, entrar em contato com ele numa situação dessas, até porque ele já 
estava envolvido nos e-mails, então só foi uma continuação do que já vinha 
sendo feito. Eu lembro de ele ligar muito para o meu pai na época da CPI, 
então como eu estava assumindo esse papel, ali seria uma coisa natural a se 
fazer. 
Defesa de Edson de Siqueira: Mas o senhor disse que considerava o senador 
uma pessoa poderosa e em que sentido ele poderia ajudar seu pai que era réu 
em um processo criminal? 
Bernardo Cerveró: Isso que eu queria entender falando com ele, eu não tinha 
essa resposta”. 

 
Trecho 0973: 

 
“Defesa de Edson de Siqueira: o senhor sabe se o senador ajudou o seu pai no 
passado? De alguma maneira? Financeiramente ou de alguma outra forma? 
Bernardo Cerveró: Não, eu sei que eles participaram de negócios que geraram 
propina juntos”. 

 
Trecho 1074: 

 
“Defesa de Edson de Siqueira: O senhor disse que recebeu um único 
pagamento que teria vindo através do Edson e que o senhor resolveu dar a 
destinação que o senhor melhor entendia que naquela época era pagar as 
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despesas do Edson naquele momento. O senhor também disse que esses 
pagamentos, essa primeira entrega de valores que chegou até o senhor, não 
havia uma contrapartida, era um dinheiro que vinha. Eu queria que o senhor 
confirmasse, um dinheiro que vinha como uma ajuda do senador, foram essas 
as palavras que o senhor usou. O senhor confirma isso? 
Bernardo Cerveró: sim”. 
 

Trecho 1175: 
 

“Defesa de Edson de Siqueira: A minha pergunta é esses pagamentos que 
dizem que foram feitos de cinquenta mil reais, o senhor disse que não havia 
uma contrapartida... 
Bernardo Cerveró: não, eu não disse isso. O que eu disse foi que quando... 
Juiz Federal: Peraí, doutor. Deixa ele falar, deixa ele explicar. 
Bernardo Cerveró: posso explicar? 
Juiz Federal: pode. 
Bernardo Cerveró: o que eu disse é que no momento em que foi entregue os 
cinquenta mil reais no escritório do Nélio Machado, não houve um contrato ali 
para eu assinar, nada verbal, está aqui o dinheiro para o seu pai não fazer 
delação, não. O que eu estou dizendo é que foi se criando claramente a figura 
da preservação do senador e de outros itens dos anexos em função dessa 
ajuda com a liberação do seguro na Petrobrás, ajuda financeira, etc., etc..., 
condicionada a não celebração, exposição de certos... 
Defesa Edson: Isso o senhor já falou já, mas a minha pergunta é objetiva. Se 
esses pagamentos de cinquenta mil reais, o senhor diz ate que não houve. 
Porque só um deles foi recebido e o senhor disse que esse não foi recebido com 
condição nenhuma. Viria com uma ajuda do senador né? E as outras questões 
se tratavam de promessa de ajuda de pagamento através da Petrobrás, etc.. 
Minha pergunta é, se você ou se a família recebeu algum dinheiro para isso? 
Para que não mencionasse alguém? 
Bernardo Cerveró: Eu considero que esses cinquenta mail que eu recebi já 
era para não mencionar. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Meu nome é Cristiano Zanin Martins, 
pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor disse aqui que depois da 
prisão do senhor seu pai, o senhor passou a ter contatos com o senador 
Delcídio. Isso ocorreu temporalmente na prisão até o primeiro contato com o 
senador. O senhor se lembra do lapso temporal? 
Bernardo Cerveró: Exatamente a eleição do Renan no senado em fevereiro, 
foi cerca de um mês e meio ou um mês, talvez menos até, porque ele foi preso 
em 24 de janeiro, se eu não me engano. E eu acho que a eleição do Renan é no 
inicio de fevereiro, então acho que duas ou três semanas. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: e em que momento que o senador 
Delcídio coloca ao senhor a preocupação em relação ao tema da Alstom, 
dentre outros? 
Bernardo Cerveró: Na reunião do aeroporto Santos Dumont. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: E ele colocou de uma forma clara, que 
enfim a preocupação dele era em relação a esse tema Alstom? 
Bernardo Cerveró: Foi uma das preocupações dele. Ele não falou claramente 
que ele estava preocupado coma delação. No meu entender ele maquiou isso 
como se fosse um conselho que a delação seria pior para o meu pai. 
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Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Certo. Em que momento o senhor tomou 
conhecimento de que o senhor seu pai e o senador Delcídio estavam 
envolvidos em negócios que geraram propina? 
Bernardo Cerveró: Possivelmente numa reunião no escritório do Edson antes 
ou depois da primeira aparição dele na CPI na câmara. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Isso em 2014? 
Bernardo Cerveró: Correto. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: No ano de 2014. 
Bernardo Cerveró: em 2014. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Em 2014 o senhor soube de detalhes 
sobre esses negócios que geraram propina envolvendo o senador Delcídio 
nesse momento? 
Bernardo Cerveró: Não. Detalhe não, talvez tenha uma cifra dele... Eu lembro 
de eu perguntar para ele, só estávamos nós dois, num momento de confronto 
ali, um momento de desconforto, mas que eu precisava saber. E ele falou que 
tinha recebido, acho que um milhão de reais, um milhão de dólares, acho que 
alguma coisa assim”. 
 

TESTEMUNHA – ALESSI BRANDÃO 
 

Trecho 0176: 
 

“Alessi Brandao: (...) Daí o Bernardo abriu o coração para nós, começou a 
contar que, desde o primeiro dia que o pai foi preso ele questionou o Dr. 
Edson... Não seria interessante fazer uma colaboração, afinal meu pai não é 
inocente, e que desde que eles começaram a fazer contatos com o Senador 
Delcídio do Amaral, parece que ouve uma aproximação maior do Dr. Edson 
com o Senador Delcídio, que foram feitas algumas reuniões e a primeira 
reunião, salvo engano no Hotel Maksoud de SP, com o Senador Delcídio e 
com o Dr. Edson, e nessa reunião Delcídio dizia para não fazer o acordo, 
porque ele ia ficar na mão do MPF... 
Juiz Federal: Delcídio que falava para não fazer o acordo, é isso? 
Alessi Brandão: Isso, isto me foi relatado pelo Bernardo. Eu nunca tive 
contato com o Delcídio do Amaral, e comentou isso e comentou que, em uma 
das... Especificamente após a primeira reunião com o MP, foi feito uma 
reunião acho que no aeroporto Santos Dumont, o Senador puxou ele para um 
canto e perguntou: “olha Bernardo, você falou alguma coisa da Alstom e 
parece que ele não fala Alstom, era Alstom... Porque não faça isso rapaz, não 
deixa teu pai fazer isso e em uma dessas reuniões”, parece que o Senador 
ofereceu uma ajuda de custa para a família não fazer o acordo, para que não 
fosse feito o acordo de colaboração. Inclusive ele me disse, com relação ao Dr. 
Edson, parece que o Dr. Edson passado alguns meses da prisão do Nestor, 
alguns meses que eu digo é dois meses mais ou menos, começou a fazer 
reuniões com um lobista chamado Muniz, do Rio de Janeiro, para que o Nestor 
indicasse cargos dentro da Petrobrás pelo prestígio dele, para que conseguisse 
ganhar um dinheiro com isso, aí o Bernardo começou a me contar isso e 
revoltado, e disse olha, eu saia tonto dessas reuniões porque era totalmente 
fora de ajudar meu pai, e nisso, isso foi sensibilizando a mim e meu irmão, 
até que eu comentei: “olha para mim a saída é muito clara, a partir do 
momento em que o ex Senador Delcídio oferece dinheiro para você não fazer 
um acordo, é evidente que aquilo que você está falando dele é verdade”, então 
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essa era a prova que a gente precisava, mas era um fato muito grave, muito 
grave, e chegar com um fato desses na PGR sem nenhuma prova. O máximo 
que ia acontecer era vazar a informação e a gente não ia ter nada, inclusive o 
Bernardo me disse que o dinheiro que seria pago que o Senador falava, vinha 
de São Paulo, e São Paulo para ele seria André Esteves, e ele disse: “olha, 
parece que o André Esteves grampeia as pessoas, ele é um cara poderoso”, e 
eu falei olha... 
Ministério Público Federal: Em relação a essa pressão digamos, ou a essa 
ingerência do Senador Delcídio sobre o seu cliente especificamente sobre o 
filho dele, para que o Nestor não formulasse esse acordo, isso chegou ao seu 
conhecimento no dia que ele abriu o coração como a senhora falou, é isso? 
Alessi Brandão: Sim. 
Ministério Público Federal: Antes a senhora não sabia de nada? 
Alessi Brandão: Não, eu tinha conhecimento de que o Dr. Edson ia direto para 
Brasília para tratar dos habeas corpus, eu tinha conhecimento de que ele 
procurava ajuda política do Senador Delcídio do Amaral, mas eu não tinha 
conhecimento de que havia essa pressão para que não houvesse esse acordo, 
eu desconfiava, claro, do Dr. Edson, por ser contra e não deixado marcar 
reunião e até mesmo por ter colocado outro advogado no meu lugar, porque 
talvez sabendo que eu não iria segurar ou fazer uma colaboração ali 
selecionada, então o conhecimento desta pressão do oferecimento do dinheiro 
e de toda essa situação foi quando o Bernardo nos comentou. 
Ministério Público Federal: Sobre uma possível influência em relação ao 
poder Judiciário, de poder ajudar na obtenção de um habeas corpus que teria 
sido aventada nessas reuniões tanto pelo senhor Delcídio, quanto pelo 
advogado Edson, a senhora ficou sabendo de alguma coisa? 
Alessi Brandão: O único ponto que eu tomei conhecimento era o comentário 
que o Dr. Edson dizia que depois do recesso no meio do ano entraria o ministro 
Navarro que seria mais favorável à concessão da ordem no habeas corpus, 
agora, quando eu via no meu entendimento é mais pela posição dele como 
julgador, eu não sabia que havia um engendramento dentro do judiciário”. 

 
Trecho 0277: 

 
“Alessi Brandão: Isso. E eu disse também que quando nós fizemos os anexos a 
primeira vez que os anexos foram enviados para o Dr. Edson e para o Dr. 
Felipe eles encaminharam esses anexos para o Ministério Público Federal sem 
me copiar, ou seja eu não tomei conhecimento do que foi enviado. 
Defesa de Edson de Siqueira: A senhora viu depois? Já que fechou a 
colaboração? 
Alessi Brandão: Não. Depois eu refiz os anexos, eu fiz os anexos. 
Defesa de Edson de Siqueira: E as alterações quais foram? 
Alessi Brandão: Na realidade uma delas me trouxe até bastante estranheza 
com relação especificamente a Pasadena. Nós colocamos a informação de 
que no Revamp, o dinheiro que seria recebido, seria para campanha 
presidencial de 2006. Até que quando o Dr. Sérgio Vieira entrou como uma 
forma de ajudar na colaboração, ele me procurou e me disse: Alessi, essa 
informação está errada. E eu disse: mas como? Por que está errada? Essa 
informação está errada, porque esse dinheiro do Revamp ele não iria para a 
campanha presidencial, ele iria para a campanha do senador Delcídio do 
Amaral, em 2006, quando ele foi candidato ao governo do Mato Grosso do 
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Sul. Eu questionei o Nestor e falei: Nestor, você colocou isso aqui errado por 
quê? Ele me disse: por orientação do Dr. Edson”. 
 

Trecho 0378: 
 

“Juiz Federal: agora, só mais uma questão, o Dr. Edson disse para não 
mencionar o senador Delcidio na delação. Foi isso que a senhora afirmou, 
não foi? 
Alessi Brandão: isso, nessa situação específica de Pasadena. Nós havíamos 
mencionado o senador Delcídio do Amaral com relação a primeira fase de 
Pasadena, mas nós havíamos colocado que o Nestor havia realizado uma 
doação e que o Dr. Edson entendeu que não prejudicaria, que não haveria 
um problema. Ele foi mais firme com relação a essa situação de Pasadena 
porque o Dr. Sérgio Vieira havia entrado no caso e ele havia dito que deveria 
haver uma modificação no anexo, porque a informação não era verdadeira. A 
informação é que era para o senador Delcídio e não para a campanha 
presidencial. 
Juiz Federal: Ok, mas ele não pediu em relação ou pediu em relação aos 
denunciados André Esteves, Luiz Inácio Lula da Silva, José Bumlai? 
Alessi Brandão: Não, não. 
Juiz Federal: Só com o Delcídio? 
Alessi Brandão: Isso. Na realidade nós tomamos conhecimento da possível 
participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Maurício Bumlai 
e dos dois primeiros após a delação do senhor Delcídio, com relação ao André 
Esteves nós só tomamos conhecimento depois que o Bernardo nos relatou e por 
causa da gravação”. 
 

TESTEMUNHA – NESTOR CERVERÓ 
 

Trecho 0179: 
 

“Nestor Cerveró: (...) Nessa delação, nessa reunião foi uma reunião muito 
complicada, muito difícil. O grupo operacional da lava jato de Curitiba não 
manifestou interesse nesse acordo sugerindo que dado, como eu citava vários 
políticos envolvidos nessa minha delação, que talvez a procuradoria geral da 
República tivesse interesse e ai teria que falar com Brasília. Tinha um 
representante nessa reunião, só um procurador de Brasília, mas ficou por aí. 
Isso evoluiu, quer dizer e não houve nenhuma contribuição. 
Juiz Federal: mas de quem o senhor ia falar? Quem são os políticos? 
Nestor Cerveró: são os políticos que constam da minha colaboração, são 
vários que eu citei. Bom, além do Delcídio que é citado tem o do senador 
Renan Calheiros, tem o senador Valdir Raupp, o ministro Edson Lobão tem o, 
na época senador, Jader Barbalho, Jaques Wagner então Governador da 
Bahia. Que eu me lembre são os principais políticos.  
Juiz Federal: alguém que consta aqui como acusado, o senhor havia citado 
também? 
Nestor Cerveró: sim, o senador Delcídio”. 
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Trecho 0280: 
 

“Nestor Cerveró: E ai os meus advogados, porque isso tudo eu continuava 
preso, eu não participava dessas reuniões fora, quer dizer, meu único contato 
com o mundo exterior era meu filho, meus advogados e eventualmente o Dr. 
Edson que repetidas vezes ele interferiu muito nisso que ele se aproximou 
muito do senador Delcídio e eu não se ele vislumbrou uma possibilidade de 
negociações maiores ou de essa proximidade atraiu muito o Dr. Edson. Ele 
sempre insistia que eu não, já que estava fazendo esse tipo de colaboração, 
que eu não envolvesse ou que eu não citasse o Delcidio já que ele dizia que 
era minha tabua de salvação, ou seja, era o contato mais forte que eu tinha 
junto ao governo e que tinha o poder de negociação, o poder de atuação junto 
às esferas judiciais né. Isso, depois, fica até evidenciado na gravação que meu 
filho fez no início de novembro de 2015 né. Então em função disso aí já 
encerrando, quer dizer, os meus advogados junto com o meu filho demonstrou 
uma tenacidade fantástica e uma coragem de enfrentar, de entrar mais ou 
menos na cova do leão. Se muniu de vários gravadores e como a gente já tinha 
participado de uma serie de conversas com o senador e com o Edson. Embora 
nos últimos meses o Dr. Edson não, quase que evitava que meu filho fizesse 
contato com o senador Delcídio. Mas foi feita essa reunião então, foi marcada 
essa reunião porque eu fiz um apelo já durante o mês de outubro. Acho que foi 
uma das poucas vezes que o Dr. Edson foi me visitar na linha de “não, vamos 
manter o Delcídio fora e tal”. Eu falei: “oh Edson, eu preciso ter uma 
sinalização, se não quanto tempo eu vou ficar, porque eu já estou na segunda 
condenação e nada acontece, nada em termos de efeito suspensivo, ou seja, 
habeas corpus, nada disso”. 

 
Trecho 0381: 

 
“Ministério Público Federal: o senhor fala sobre varias outras situações aqui 
no seu termo de colaboração, inclusive cobre pagamento de propina que o 
senhor mesmo e o senador Delcídio receberam da Alstom, enfim... 
Normalmente a gente ate leria esse termo, mas eu indago se o senhor lembra o 
que o senhor falou em cada um desses termos aqui. 
Nestor Cerveró: esse é outro anexo, esse é mais remoto. Diz respeito a uma 
termoelétrica e quando o senador Delcídio ainda na época não tinha cargo 
eletivo, ele foi diretor da Petrobrás de final de 99, outubro, setembro de 99 até 
novembro de 2001. Ele ficou dois anos como diretor da Petrobras, sendo que 
de 2000 a 2001 como diretor de gás e energia, responsável pela participação 
da Petrobrás no programa emergencial de termoelétricas, o PPT, Programa 
Prioritário de Termoelétricas, na época do governo Fernando Henrique. Até 
houve uma crise do apagão que ocorreu em 2001. E aí eu cito que havia uma 
urgência enorme e o mercado completamente demandante de maquina, de 
turbinas a gás e na qual nós negociamos uns contratos de fornecimento com a 
Alstom. Duas das maiores fornecedores de turbinas a gás, a Alstom e a GE, em 
que a Petrobrás comprou diretamente, aprovada pelo conselho e com 
recomendação do governo, para poder fazer frente ou tentar fazer frente à crise 
de energia que acabou se concretizando em 2001. E ai eu cito que nessa 
negociação com a Alstom e com a GE, o senador Delcídio recebeu uma 
propina tanto de um como de outro. Esse é um dos meus anexos que fazem 
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parte da minha colaboração. Havia uma preocupação muito grande do 
senador Delcidio que esse assunto não fosse que eu não fizesse parte da 
minha colaboração, da minha delação. 
MPF: O senhor ficou sabendo diretamente ou por meio do advogado do 
Edson? Essa preocupação... 
Nestor Cerveró: não, essa preocupação havia já muito tempo, porque isso foi 
alvo de uma investigação, levou bastante tempo, do TCU e o senador Delcídio 
sempre foi muito preocupado, sempre manifestou muita preocupação com essa, 
porque isso foi usado varias vezes contra ele nas campanhas que ele enfrentou 
de governador, de senador, esse assunto, embora o TCU não tenha 
condenado... o Delcídio, nem ninguém da Petrobrás, mas havia essa 
preocupação de que não mencionasse, de que eu não citasse nada sobre esse 
assunto. Isso já é uma preocupação antiga do senador. 
Ministério Público Federal: Mas mesmo sendo uma preocupação antiga eu 
vejo aqui que no seu termo de colaboração o senhor disse que Edson Ribeiro, 
nas conversas com o senhor, sempre manifestava preocupação no sentido de 
que o senhor não envolvesse Delcídio do Amaral. 
Nestor Cerveró: Sim, isso é verdade. Mas não envolvesse não só na questão 
das térmicas, mas havia a questão que é outro anexo que é a colaboração, 
mas ia não tem nada a ver com as térmicas, já é com o dinheiro que eu 
transferi, quer dizer, que nós transferimos para o senador Delcidio, por 
ocasião da campanha de 2006. É essa a preocupação, acho que essa é a mais 
a preocupação que o Edson transmitia, pelo menos eu entendi nessa época 
dessa forma”. 
 

Trecho 0482: 
 

“Ministério Público Federal: Outro ponto especifico, que eu gostaria que o 
senhor confirmasse: Bernardo Cerveró disse ao declarante, ao senhor, que 
Delcídio do Amaral e Edson Ribeiro estavam oferecendo todo o apoio ao 
declarante, ao senhor, com a condição de que Delcídio do Amaral e o Banco 
BTG Pactual não fossem envolvidos pelo declarante nos casos. 
Nestor Cerveró: não, isso o Bernardo nunca trouxe isso para mim. Quer dizer o 
Bernardo, isso foi dito para ele na gravação. Quer dizer, porque eu não tinha 
esse envolvimento do BTG, nunca me foi trazido, o BTG ou através do André 
teria interesse em que pagasse umas contas, pensão e tudo para a minha 
família e tudo isso, mas o que o Dr. Edson me trouxe é que eu não deveria 
envolver o Delcídio, até para não queimar as pontes, ou seja, para não perder 
o principal elemento de apoio politico que eu teria em Brasília. 
Ministério Público Federal: O senhor tem, tem algum ponto do seu termo de 
colaboração, que o senhor gostaria de retificar ou o senhor ratifica todos?  
Nestor Cerveró: não, não sei em termos de colaboração de transferência de 
recursos teve essa questão do Delcidio que eu, nos meus termos de colaboração 
eu digo que eu transferi através do Fernando Soares a quantia de dois milhões 
e meio de dólares para a campanha de 2006 para o senador Delcidio, sendo um 
milhão e meio proveniente da propina de Pasadena e mais um milhão de outras 
propinas que a gente chegou a portar cerca de dois milhões e meio de dólares e 
mais uma contribuição que foi pedida ao Ricardo Pessoa da UTC para poder 
participar de uma futura “Revamp”, uma futura ampliação da refinaria de 
Pasadena que já havia sido acertado com o pessoal da Odebrecht, que seria 
feito pela pessoal da Odebrecht. Mas dada a pressão e a demanda que o 

                                                
82 A partir de 03 horas e 10 minutos.  



  
    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 
  

 
Página 75 de 122 

 

senador Delcidio estava exercendo, ele precisava de recursos para a 
campanha, na campanha ele acabou sendo derrotado nessa eleição de 2006 e a 
necessidade de recursos era muito grande. Ele me pressionava e pressionava 
também o Duque né, e o Duque então me sugeriu que a gente, sabedor do 
interesse da UTC, do Ricardo Pessoa, em participar dessa “Revamp”, o Duque 
sugeriu que a gente fizesse uma reunião, onde poderíamos negociar com o 
Ricardo ou uma participação dele nesse projeto que era da Odebrecht, desde 
que ele contribuísse com quatro milhões de reais para aa campanha do 
Delcidio. Essa que eu me lembre são as citações em termos de contribuição ou 
de apoio ao Delcidio que eu me lembre nos meus depoimentos.  
Ministério Público Federal: Mas isso não é uma retificação, eu queria só saber 
se o senhor tem alguma retificação? 
Nestor Cerveró: Retificação não. Eu não tenho retificação. 
 

Trecho 0583: 
 

Defesa de Edson de Siqueira: Perfeito. Por que o senhor demorou a destituir o 
Dr. Edson Ribeiro da atuação da sua representação na ação penal da lava 
jato”. 
“Nestor Cerveró: Eu nunca destituí o Edson. O Edson sempre... 
Juiz Federal: doutor, deixe ele complementar. 
Defesa de Edson de Siqueira: pode falar. 
Nestor Cerveró: então o senhor faça a pergunta. 
Defesa de Edson de Siqueira: a pergunta é justamente essa, o senhor estava 
explicando que nunca destituiu o Edson. 
Nestor Cerveró: Não, porque o Edson, ele quando eu comuniquei que eu ia 
fazer, tinha tomado a decisão de fazer a delação, mesmo contra a orientação 
dele. Ele, num primeiro momento, ele chegou a dizer então estou fora do caso, 
mas depois, não sei, “não, nesse caso vou indicar um especialista”, que eu 
mencionei essa historia agora a pouco. Eu só tomei conhecimento, volto a 
repetir isso, eu só tomei conhecimento da posição, abandono dos meus 
interesses, da preocupação com os interesses do Delcídio depois da gravação 
do meu filho, o Edson simplesmente procurava me demover de qualquer 
delação, qualquer citação ao Delcidio, mas ele nunca renunciou nem pediu que 
eu, nem que quis destituir o Edson, quer dizer, ele é que se comprometeu na 
gravação de uma maneira extremamente surpreendente para mim, eu não 
tinha noção do nível de envolvimento, do grau de envolvimento que ele tinha 
com o Delcidio, preocupado unicamente em defender as posições do Delcídio. 
E a situação dele, ou seja, ele estava preocupado em garantir o recebimento 
dos honorários que ele sabia muito bem que eu não teria como pagar aquela 
quantia”. 

 
Trecho 0684: 

 
“Defesa de José Carlos Bumlai: O senhor recebeu algum contato, alguém fez 
algum contato em nome de José Carlos Bumlai ou de seu filho, junto ao senhor 
com esse objetivo? 
Nestor Cerveró: no objetivo de que eu não citasse? 
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Defesa de José Carlos Bumlai: De que o senhor não fizesse delação ou em 
fazendo delação não mencionasse seus nomes? O senhor recebeu algum 
contato? 
Nestor Cerveró: Não, inclusive teria sido um contato direto porque eu, 
durante alguns meses, compartilhei da cela lá na Policia Federal com o Dr. 
Bumlai e ele nunca me fez pedido nesse sentido. 
Defesa de José Carlos Bumlai: e por interposta pessoa alguém apareceu ao 
senhor ou a sua família... 
Nestor Cerveró: Não, não. Me desculpe. Não faria sentido, não havia 
necessidade de uma interposta pessoa já que nos ficamos uns dois meses 
juntos na mesma cela, na mesma área da carceragem lá da policia Federal. 
Eu não recebi nenhum pedido do Dr. Bumlai para que não mencionasse, 
porque na realidade o que eu menciono é uma liquidação da divida na qual 
ele era o fiador, né... 
Defesa de José Carlos Bumlai: mas eu me refiro especificamente à questão de 
obstrução de justiça. O senhor nunca recebeu nenhuma solicitação dele nem de 
interposta pessoa em nome dele com esta finalidade. Objetivamente, é isto? 
Nestor Cerveró: Exatamente”. 
 

FELIPE CALDEIRA – TESTEMUNHA 
 

Trecho 0185: 
 

“Defesa de Edson de Siqueira: O senhor sabe se o senador ajudou a família 
financeiramente? 
Felipe Caldeira: No início, como eu expus, havia esse pedido genérico de 
solicitação de ajuda. Em determinado momento, eu me recordo, não vou 
lembrar exatamente como essa informação chegou ao meu conhecimento, não 
sei se foi o Bernardo, se foi o Edson, algum comentário pessoalmente comigo, 
mas que pelo fato do Delcídio ter sido citado na colaboração, a família não se 
sentiria mais a vontade de receber ajuda do senhor Delcidio, isso eu me 
recordo, posso ter escutado isso pessoalmente do Bernardo em uma ocasião”. 

 
DEPUTADO LUIZ PAULO TEIXEIRA – TESTEMUNHA 

 
Trecho 0186: 

 
“Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Obrigado excelência, boa tarde mais 
uma vez deputado Luiz Paulo. Deputado, o senhor teve encontros com o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2015, mais precisamente em 
Maio e Setembro de 2015? 
Deputado Luiz Paulo Teixeira: Sim, sim tive vários encontros. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: O senhor se recorda se nesses encontros 
foram tratados apenas assuntos de natureza política? Ou se em algum 
momento o presidente Lula, revelou qualquer preocupação com alguma ação 
penal em tramitação? 
Deputado Luiz Paulo Teixeira: Eu... Anualmente... 2015 era o ano ainda, que 
a presidente Dilma era presidente, os temas que nós conversamos, foram 
temas de natureza política, não tenho recordação de tratar algum aspecto 
relacionado à ação judicial, nada. 
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Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Em relação, o senhor ouviu alguma 
coisa, alguma intenção do ex-presidente Lula de interferir ou impedir um 
processo da delação premiada do ex-diretor da Petrobrás Cerveró? 
Deputado Luiz Paulo Teixeira: Não, nunca vi e não acredito nessa 
possibilidade”. 

 
DEPUTADA JANDIRA FEGHALI – TESTEMUNHA  

 
Trecho 0187: 

 
“Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: A senhora se recorda de ter participado 
de reuniões com o ex-presidente Lula, particularmente no ano de 2015? 
Deputada Jandira Feghali: Sim. Algumas reuniões. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Perfeito. E nessas reuniões ele 
manifestou alguma preocupação com eventual delação premiada de Nestor 
Cerveró? Ou ainda a intenção de atrasar ou impedir essa eventual delação? 
Deputada Jandira Feghali: Nunca ouvi o presidente Lula citar qualquer 
preocupação com relação a qualquer delação que viesse a ser feita, por 
absolutamente nenhum potencial delator. Nunca houve esse tipo de tratativa, 
nem comentário, nem nenhum tipo de preocupação foi revelada”. 
 

DEPUTADO JOSÉ MENTOR GUILHERME – TESTEMUNHA 
 

Trecho 0188: 
 

“Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: perfeito. O senhor se recorda de ter 
participado de reuniões com o ex-presidente Lula, especialmente no ano de 
2015? 
Deputado José Mentor Guilherme: nós temos reuniões corriqueiras no 
diretório nacional, na bancada, às vezes no instituto, eu não sei dizer, com 
certeza tive em 2015. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: em alguma dessas reuniões ele 
manifestou qualquer preocupação com eventual delação premiada de Nestor 
Cerveró ou ainda a intenção de tentar atrasar ou impedir essa eventual 
delação? 
Deputado José Mentor Guilherme: Nunca manifestou comigo qualquer 
preocupação com esse assunto. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Ele comentou ter tratado desse assunto, 
da delação premiada, de Cerveró com o ex-senador Delcídio do Amaral? 
Deputado José Mentor Guilherme: Nunca tratou desse assunto comigo. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: o senhor teve conhecimento de alguma 
forma, de algum pedido feito pelo ex-presidente Lula ao ex-senador Delcídio 
do Amaral para tentar impedir ou atrasar essa delação do Nestor Cerveró? 
Deputado José Mentor Guilherme: Não tive conhecimento”. 
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DEPUTADO WADIH DAMOUS – TESTEMUNHA 
 

Trecho 0189: 
 

“Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Bom dia, deputado Wadih. O senhor já 
fez esclarecimentos relevantes, eu na verdade iria perguntar para o senhor se 
o senhor participou de reuniões com o ex-presidente Lula, particularmente no 
ano de 2015? 
Deputado Wadih Damous: Participei sim. (...) 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: E nessas reuniões que o senhor 
participou com o ex-presidente Lula alguma vez ele manifestou qualquer 
preocupação com eventual delação premiada de Nestor Cerveró? Ou ainda a 
intenção de tentar atrasar ou impedir uma eventual delação? 
Deputado Wadih Damous: Todas as vezes que eu estive com o presidente Lula 
e quando se tratava destes processos em que ele se viu e se vê envolvido, o 
único sentimento que ele demonstrava era de indignação, de se sentir 
injustiçado, né. Sempre negou peremptoriamente os fatos que são a ele 
atribuídos nessas denúncias. 
Juiz Federal: Ele pedia alguma orientação para o senhor, alguma coisa assim, 
“que que você acha?”. Alguma coisa nesse sentido ou era só indignação?  
Deputado Wadih Damous: indignação. Obviamente ele sabe que eu sou 
advogado. “Wadih, o que você acha, por que está acontecendo isso?”. Por que 
o processo, na visão dele, está sendo utilizado com este intuito persecutório. 
Presidente isso são questões da política, enfim. Ate porque eu não conheço o 
processo. O que eu conheço é o que é relatado na imprensa. Eu não tenho 
detalhes da tramitação, do conteúdo, do teor das denúncias. Então sempre que 
o presidente Lula tratou desse assunto comigo foi no sentido de manifestar 
indignação, se sentir injustiçado, se sentir perseguido”. 

 
SENADORA VANESSA GRAZIOTIN – TESTEMUNHA 

 
Trecho 0190: 

 
“Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: A senhora se recorda de ter se reunido 
com ele, especialmente no ano de 2005? 2015, desculpe. 
Senadora Vanessa Grazziotin: Não. Eu tive varias vezes com ele, com o 
presidente Lula algumas vezes, imagino que sim. 2015 não sei exatamente. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: perfeito. Em alguma dessas reuniões ele 
manifestou qualquer preocupação com eventual delação premiada de Nestor 
Cerveró? Ou ainda a intenção de atrasar ou impedir uma eventual delação do 
Nestor Cerveró? 
Senadora Vanessa Grazziotin: Não. Nunca, pelo menos eu nunca participei 
de nenhuma conversa nesse sentido, muito menos sobre esse processo. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: alguma vez o ex-presidente Lula 
comentou com a senhora ter tratado desse assunto da delação premiada do 
Cerveró com o ex-senador Delcídio do Amaral? 
Senadora Vanessa Grazziotin: Não”. 
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EDSON DE SIQUEIRA – CORRÉU 
 

Trecho 0191: 
 
“Juiz Federal: O senhor pediu ajuda ao Senador para receber lá da 
Petrobrás? 
Edson de Siqueira: que eu sabia que tinha dinheiro e entreguei a Bernardo 
Cerveró, entreguei, soube que ele disse que só recebeu um, mentira, recebeu 
todos, agora se ele roubou a família, é outra história... Entreguei a ele sim, 
seria muito mais fácil para mim chegar para o senhor e dizer “não recebi 
nada”, era muito mais fácil, ou “não entreguei nada”, não... Entreguei. Todos 
os pacotes, um do escritório do Nélio Machado e os demais, ou na casa dele em 
Botafogo, ou na casa do pai em Ipanema, mas não tinha contraprestação 
nenhuma, não havia nenhuma acusação contra Delcídio do Amaral, e, na 
minha cabeça, esse dinheiro era do Senador, foi falado depois Bumlai, nunca 
me foi falado qualquer desses nomes, qualquer desses nomes. 
Juiz Federal: José Carlos Bumlai não foi falado? André Esteves foi falado? 
Edson de Siqueira: André Esteves me foi falado, mas nunca tive qualquer 
ligação... 
Juiz Federal: Quando foi falado? 
Edson de Siqueira: Foi falado nesta reunião, que foi gravada. 
Juiz Federal: Essa foi? 
Edson de Siqueira: Essa reunião, que ele ofereceu, o Senador disse, me 
ofereceu na época, quatro milhões, dois seria para a família, dois seria para 
mim, e mais uma ajuda de cinquenta mil, isso foi falado nessa reunião. 
Nunca, nunca passei um e-mail, uma ligação, não conhecia André Esteves, fui 
conhecer na prisão, nunca tive qualquer contato, nenhum contato, nunca 
ninguém me pediu para fazer nenhum contrato simulado, nada, isso não existe, 
nunca existiu, eu nunca fiz nada disso, não conheci André Esteves, aí sou 
surpreendido pela imprensa, ele dizendo, na delação dele, de que o dinheiro, 
esses cinquenta mil que ele dava em cinco vezes, veio da mão de Bumlai para 
proteger Lula e para proteger mais alguma coisa que eu não lembro agora...E 
o Bumlai, nunca esses nomes foram falados para mim pelo Senador, agora se 
ele comentou alguma coisa, não estou dizendo que esse dinheiro não tenha 
vindo de a, b ou c, para mim... Para mim era do Senador, até porque ele se 
gabava de dizer que a campanha dele para governo do Estado custou 
quarenta milhões, então cinquenta mil para ele era nada, então mais do que 
normal dar cinquenta mil para o Nestor. 
Juiz Federal: E o Nestor e Bernardo sabiam que esse dinheiro poderia vir ou, 
alias, reformulando, eles sabiam que esse... Esse... Que o Senador Delcídio 
falou para eles que esse dinheiro vinha dele ou de Bumlai ou de André 
Esteves? 
Edson de Siqueira: Não! Dele! Era um amigo ajudando outro amigo, a partir 
do momento... 
Juiz Federal: Não se falou de Bumlai nem se falou... 
Edson de Siqueira: Não!” 
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Trecho 0292: 
 

“Ministério Público Federal: Nessa linha e sobre esses fatos houve em 2014 a 
CPI da Petrobras onde o Cerveró foi ouvido também. 
Edson de Siqueira: Houve, sim. 
Ministério Público Federal: Também houve um contato prévio para que ele 
suavizasse nessa oitiva? 
Edson de Siqueira: Vamos lá. Primeiro contato que eu tive com a Petrobras, 
peguei a causa, Nestor foi chamado, não conhecia ninguém na Petrobras, numa 
reunião na Petrobras no jurídico, nessa primeira reunião, o jurídico me pede 
para fazer uma defesa em conjunta (sic) “Doutor o senhor não precisa acusar 
ninguém, basta se defender”, eu falei “Ninguém vai interferir na minha 
defesa”, isso na frente de todo mundo. Posteriormente a “maioração” (?), saiu 
na veja inclusive, que o jurídico da Petrobras diz que eu estou atrapalhando os 
interesses, porque eu não me quedava. No meu quarto de hotel, antes da CPI, 
foram integrantes da Petrobras, no meu quarto de hotel, onde estava o Nestor, 
nós estávamos conversando, para sondar, eu estava de calça jeans, não sabiam 
que eu era advogado, quando eu disse “Em hipótese alguma, o Nestor vai falar 
o que ele tiver que falar”, “Quem é o senhor?”, “Eu sou advogado do Nestor 
Cerveró”. Ou seja, eu defendi Nestor, sempre, sempre, contra todas as forças, 
sempre, e provo isso com petições, Comissão de Ética da Presidência da 
República intima ele para falar sobre Pasadena e eu digo: “A Presidente agiu 
de gestão temerária e todo o Conselho”. Eu nunca, nunca, deixei de defender 
Nestor Cerveró um milímetro, sempre fui muito contundente, ele não era, ele 
não era, ele se esquivava, mas eu... E eu tinha combinado isso com ele, “Não 
vamos fazer da sua defesa uma bandeira político-partidária”, sempre disse isso 
a ele, “Mas vamos relatar tudo que tem que ser relatado”. Relatei à CPI, à 
CPMI, à Comissão Interna da Petrobras, à Comissão de Ética da Presidência 
da República, ao CGU e ao TCU, esse parecer que eu mostrei aqui, todos têm, 
todos têm, e aqui diz que a responsabilidade é exclusiva do Conselho de 
Administração, mas não precisava nem disso, o Estatuto diz isso. 
Ministério Público Federal: Aqui neste aspecto tem a... Tem também os 
relatos sobre o que o próprio Delcídio, o seu assessor, teriam passado as 
respostas ao Cerveró para... Nessa CPI da Petrobras com antecedência, 
passadas as perguntas que seriam feitas, mas seguindo. O senhor narrou que 
foram cinco entregas. 
Edson de Siqueira: Sim. 
Ministério Público Federal: O senhor poderia só especificar melhor a entrega 
a entrega? Quem fez o contato prévio? Quem entregou? Como aconteceu?  
Edson de Siqueira: Sim, sim. A primeira, com certeza absoluta, foi no 
Maksoud. 
Ministério Público Federal: E quem entregou?  
Edson de Siqueira: Delcídio do Amaral”. 
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DIOGO FERREIRA - CORRÉU 
 

Trecho 0193: 
 

“Ministério Público Federal: Ele fez alguma referência além do Maurício 
Bumlai, sobre o pai do Maurício Bumlai ou o presidente Lula referente a esses 
valores? 
Diogo Ferreira: O pai do Maurício Bumlai de pronto eu já digo que não 
conheço, nunca vi, nunca falei de nenhuma forma e também nunca escutei o 
Senador falar dele nesse assunto”. 

 
Trecho 0294: 

 
“Ministério Público Federal: Voltando a pergunta, o senhor referiu sobre o 
pai do Maurício Bumlai, e em relação ao ex-presidente Lula o Delcídio fez 
algum comentário? Que ele teria feito, intermediado nesses valores ou não? 
Diogo Ferreira: Primeiramente Dr. Eu queria só deixar bem claro que eu não 
conheço o ex-presidente Lula, nunca falei com ele por nenhum meio, tudo o 
que eu sei foi o que o Senador me passou né, o Senador chegou a me passar 
que o ex-presidente tinha preocupação com a lava jato... 
Ministério Público Federal: Mas não referiu que nesse contato especifico nessa 
questão desses valores que o Maurício Bumlai lhe passou para a família do 
Cerveró... 
Diogo Ferreira: Não eu não sabia... 
Ministério Público Federal: nunca houve esse comentário? 
Diogo Ferreira: Não para mim não”. 

 
Trecho 0395: 

 
“Defesa de Luiz Inácio Lula da Lula: O senhor alguma vez teve notícia no 
gabinete de reuniões do Senador Delcídio e o senhor Nestor Cerveró? 
Diogo Ferreira: Notícias de reunião? 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Lula: É. O senhor soube de reuniões entre 
eles? 
Diogo Ferreira: Sim... 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Lula: O senhor sabe dizer em que período ou 
com qual intensidade? 
Diogo Ferreira: Ele foi na época da CPI da Petrobrás, o Senador 
disponibilizou o gabinete para ele então ele estava lá e eles se falavam... 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Lula: Certo. Havia uma relação muito 
próxima deles? 
Diogo Ferreira: Eu acredito que sim, até pelos próprios fatos né, que o 
Bernardo considerou o Senador Delcídio um amigo do pai, por isso que foi 
atrás, ele até relatou isso né. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Lula: Certo. E nesse episódio que o senhor 
falou da CPI da Petrobrás o Senador Delcídio foi bastante solícito com o 
senhor Nestor Cerveró? 
Diogo Ferreira: Bom, na realidade ele ofereceu o gabinete né, físico, para ele 
ficar e ele ia para a CPI depois embora”. 

                                                
93 A partir de 19 minutos. 
94 A partir de 23 minutos.  
95 A partir de 40 minutos.  
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Trecho 0496: 

 
“Defesa de José Carlos Bumlai: Então o senhor tomou conhecimento de que 
a partir da delação ele teria envolvimento com ilicitudes no âmbito da 
Petrobrás? 
Diogo Ferreira: O Senador me falou isso... 
Defesa de José Carlos Bumlai: O Senador lhe falou isso? Ele próprio?  
Diogo Ferreira: Ele próprio”. 
 

Trecho 0597: 
 

“Defesa de Maurício Bumlai: O senhor mencionou uma reunião, próximo a 
essa reunião em que o filho de Nestor Cerveró estava desconfortável de receber 
ajuda... 
Diogo Ferreira: Não, não foi uma reunião, foi uma mensagem que eu recebi... 
Defesa de Maurício Bumlai: Que ele dizia que estava desconfortável de 
receber ajuda de uma pessoa que seria delatada? 
Diogo Ferreira: A mensagem era mais ou menos assim, foi o Felipe Caldeira 
que mandou e ele dizia assim, o Bernardo não gostaria mais de receber ajuda 
financeira porque o pai dele tinha decido fazer a colaboração e que ele não se 
sentiria confortável de receber ajuda para a família falando de quem estava 
ajudando ele. 
Defesa de Maurício Bumlai: E era quem? Referia-se ao Senador Delcídio? 
Diogo Ferreira: Ao Senador...” 

 
MAURÍCIO BUMLAI – CORRÉU 

 
Trecho 0198: 

 
“Defesa de Maurício Bumlai: Além disso, o padrão de vida do senador 
Delcídio é compatível com a renda de um senador da república? 
Maurício Bumlai: Eu acredito que da mesma forma que a receita federal está 
me investigando e fazendo toda a investigação em cima de mim, também deve 
está fazendo em cima dele. E vai ver que não é compatível. 

(...) 
Juiz Federal: O senhor nega então... não houve pedido do seu pai, nem do 
senhor, do ex presidente Lula para interferir nessa... 
Maurício Bumlai: De forma alguma. Desde 2014, quando meu pai foi para os 
EUA, meu pai já... meu pai tinha muito contato com a Dona Marisa, que era 
muito amiga dele também. Mas meu pai já tava muito abalado”. 

 
JOSÉ CARLOS BUMLAI – CORRÉU 

 
Trecho 0199: 

 
“Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: obrigado, doutor Ricardo. O senhor, 
Dr. Bumlai, disse que jamais solicitou a qualquer pessoa que interferisse junto 

                                                
96 A partir de 45 minutos.  
97 A partir de 01 hora e 04 minutos.  
98 A partir de 36 minutos.  
99 A partir de 38 minutos.  
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ao senhor Cerveró para que não fizesse a delação premiada, para que 
abrandasse essa delação porque o senhor não tinha nada a ver com os fatos. 
Agora o senhor alguma vez pediu que fosse abrandada a situação ou não 
fosse mencionado o nome do ex-presidente lula? 
José Carlos Bumlai: Jamais. Não pedi nada. Eu nunca tratei de negócios com 
o presidente Lula. Eu não tinha motivo nenhum para fazer isso. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Alguma vez o presidente Lula tratou 
desse assunto de delação premiada do senhor Nestor Cerveró com o senhor? 
José Carlos Bumlai: Nunca. Não só desta como de nenhuma outra.  
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: O senhor alguma vez conversou por 
telefone com ou pessoalmente com o presidente Lula a respeito de qualquer 
assunto que dissesse respeito a Operação Lava Jato? 
José Carlos Bumlai: Por telefone? 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Ou pessoalmente. 
José Carlos Bumlai: Não, aparece uma lista de telefones meus aí. Inclusive, 
tem um lá que até interessante falar, quatro chamadas no mesmo dia para um 
determinado telefone, eu nunca tive telefone do presidente Lula, eu nunca 
soube de telefone celular ou não. Nunca soube. Essa ligação é do dia 7 de 
abril que eu insisto eu estava no Rio de Janeiro e era aniversario de dona 
Marisa, uma pessoa que eu muito prezava, gostava muito dele. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Está esclarecido. O senhor tem 
conhecimento se o presidente Lula teria qualquer interesse me interferir de 
qualquer modo na delação do senhor Nestor Cerveró? 
 José Carlos Bumlai: Nunca pensei nisso. Eu nunca tratei de negocio com o 
presidente Lula, talvez ate por isso tenha essa amizade sadia, porque quando 
eu ia lá, o almoço, o churrasco, ou qualquer festa junina, o aniversario e 
como nunca tinha pedido nada para ele, feito nenhum negócio com ele, acho 
que ele se sentia bem quando eu estava com ele, não tinha que pedir nada... 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Então os assuntos, os temas que eram 
objeto desses diálogos que o senhor mantinha com o presidente Lula eram 
amenidades, coisas familiares, situação do agronegócio no Brasil, essas 
coisas? 
José Carlos Bumlai: Exatamente. Inclusive eu ficava um tempo sem vê-lo e ele, 
oh você esta sumido. Não eu estou nos EUA, não tenho como ficar ligando e 
nem...” 
 

Trecho 02100: 
 

“Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: Então a pergunta final, senhor Dr. 
José Carlos Bumlai. O senhor disse que o presidente Lula não pediu ao 
senhor que interferisse de nenhuma forma o senhor interferiu na delação 
premiada do senhor Nestor Cerveró. O senhor teve conhecimento se alguma 
outra pessoa fora essas que o senhor já respondeu teria tentado interferir na 
delação premiada do senhor Nestor Cerveró. 
José Carlos Bumlai: Conforme eu disse anteriormente, eu estive na cela do 
Dr. Cerveró, na custodia da Federal e nunca esse assunto foi conversado 
entre eu e ele”.  
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Trecho 03101: 
 

“Juiz Federal: Só um pouquinho. Deixa eu só terminar aqui. Esta falando 
aqui, ele fala que o senhor teria respondido que Baiano poderia ficar 
tranquilo porque Gabrielli e Barbara, referente ao ex-presidente Lula seriam 
acionados nessa contratação aí de operadora do Navio Sonda Vitória. Isso é 
falso? Ele esta mentindo aqui? 
José Carlos Bumlai: Isso não é verdade. Porque não tinha nenhuma relação 
com Gabrielli e nunca tratei de negocio com o Presidente Lula. Então ele 
falou uma coisa totalmente descabida. 
Juiz Federal: Ele fala aqui que o tema foi rejeitado, essa contratação do 
navio sonda três vezes e entrou em contato com o senhor para o senhor 
insistir em falar com o presidente Lula, é aqui que está, eu estou perguntando 
isso porque... 
José Carlos Bumlai: Não, mas não tive essa conversa com o Fernando 
Baiano”. 

 
DELCÍDIO DO AMARAL – CORRÉU 

 
Trecho 01102: 

 
“Juiz Federal: E salvo engano o senhor disse que achou até estranho falou, 
“por que que ele não fala direto com Dilma, chamou eu e Renan aqui para...” é 
isso mesmo? 
Delcídio: Porque na verdade o ex-presidente ele não conseguia, por mais que 
ele tivesse razão, que ele tinha razão com as preocupações que ele sempre 
externava, não só para mim, mas para vários parlamentares que conversavam 
com ele. Ele não conseguia, havia um núcleo dentro do governo que enxergava 
as coisas de uma outra forma, que a Operação Lava Jato teria que atingir e o 
governo sairia fortalecido desse processo e um outro lado esse, muito mais  no 
meu ponto de vista, com muito mais perspicácia do que ia acontecer, 
preocupado com os desdobramentos disso. Não questionando a operação em 
sim, mas preocupado com os desdobramentos e o presidente Lula tinha essa 
preocupação. Com a própria imagem do governo, com o próprio legado dele, 
ou seja, foram quase treze anos, isso não é brincadeira. Treze anos de 
governo do PT”. 

 

ÂNGELO PACELLI - TESTEMUNHA 

 

Trecho 01103: 

“Juiz Federal: o que é que o senhor sabe a respeito desses fatos aqui? 
Ângelo Pacceli: o que o senhor acaba de revelar pela imprensa e de maneira 
pontual que depois eu tomei conhecimento foi uma demanda que eu estava em 
Brasília no Gabinete. 
Juiz Federal: no gabinete de? 
Ângelo Pacceli: no gabinete do Senador Delcídio, eu tinha ido à Brasília e fui 
para tratar de um trâmite da Lei do Pantanal, que é uma lei que ainda continua 
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tramitando e naquela oportunidade, quando cumprimentava os técnicos do 
Gabinete, os quais eu trabalhei por 8 anos, 7 anos e pouco, o Senador chegou 
ao Gabinete e pediu para que falasse comigo. Naquela oportunidade eu fui até 
o Gabinete e reservado dele, a sala dele pessoal, antes que eu falasse qualquer 
coisa a respeito da minha estada ali, ele me relatou que estava numa situação 
de emergência, que precisava arrumar um recurso para atender um amigo e 
era uma emergência, parecia um problema de saúde. Eu o conhecendo, vi que 
ele estava bastante ansioso por solucionar e me falou que era uma 
emergência e que essa emergência era em São Paulo. Eu relatei a ele que não 
tinha nenhuma capacidade de atender e enquanto falava, coincidentemente, 
eu tinha marcado com um amigo que também iria almoçar comigo, que é de 
São Paulo, eu relatei ao Senador que eu poderia consultar ao amigo que 
estava vindo aqui se ele poderia atender essa emergência, esse amigo é 
Alexandre, e eu esperei alguns minutos lá fora, o Alexandre chegou e eu levei 
o problema a ele, relatando que tinha uma emergência e era uma situação de 
poucos dias que ele precisava, ele falou que tinha uma reserva, poderia 
atender essa demanda se fosse realmente por poucos dias. Nesse momento eu 
levei até o Senador, o Senador falou que era uma situação de emergência e que 
ele falasse com o Diogo que era quem iria tratar do assunto. Na sequencia eu 
apresentei o Diogo, trataram do encontro em São Paulo e a partir daí eu só 
fiquei sabendo posteriormente que eles haviam se encontrado e que havia 
passado o valor que havia sido solicitado que era 50 mil reais”. 

 

ALEXANDRE DE ASSIS - TESTEMUNHA 

 
Trecho 01104: 

 
“Alexandre de Assis: O que eu sei é que no dia que eu fui para Brasília em 
outra agenda minha, eu tenho uma amizade grande com o coronel Rabelo que 
trabalhou com o senador Delcídio Amaral e eu estava lá em uma agenda e eu 
liguei para ele pra gente almoçar, ele falou para eu passar no gabinete dele (do 
Delcídio) que ele estaria lá o coronel Rabelo. Chegando lá eu conversando 
com ele e ele falou que o senador estava precisando de uma urgência de 
dinheiro para resolver uns problemas familiares se eu não poderia 
emprestar... Eu falei que poderia emprestar, é isso que eu sei. 
Juiz Federal: MPF tem perguntas? 
Ministério Público Federal: Como é que ocorreu isso? Como é que o senhor 
fez esse empréstimo, foi dinheiro pessoalmente para alguém? Como foi 
operacionalizado? Transferiu para alguém? 
Alexandre de Assis: Não eu não transferi, eu saquei meu dinheiro da minha 
conta corrente e esperei, porque ele falou que o Diogo e o coronel Rabelo 
(porque eu não falei com o senador Delcídio na época) iam vir de avião, ia 
pegar e iria pagar as contas que ele devia e tal. Então, eu o esperei no 
aeroporto dei o meu dinheiro, deixei ele em um lugar que ele falou que queria 
ficar lá e eu fui embora. 
Ministério Público Federal: Esse dinheiro o senhor sacou da sua conta de 
uma vez só? 
Alexandre de Assis: De uma vez só. 
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Algumas conclusões – extraídas das oitivas tomadas in judicio 

– merecem ser pontualmente destacadas, a saber: 

 

1) Delcídio do Amaral era o único interessado em impedir ou modular os informes no 

acordo de colaboração de Nestor Cerveró, considerado o seu envolvimento em 

recebimento de valores indevidos. Nesse sentido são as reuniões citadas por 

Bernardo e Nestor Cerveró, onde o ex-senador solicita, claramente, que o ex-diretor 

da Petrobrás não mencione seu nome na delação que estava a celebrar e, de modo 

especial, omitisse o episódio de recebimento de propina nos contratos de Alstom, 

GE e Pasadena; 

Conforme verificado nas oitivas de: Bernardo Cerveró (Trechos 01, 03, 04, 06, 

07, 10, 11); Alessi Brandão (Trechos 01 e 02); Nestor Cerveró (Trechos 01, 02, 

03, 04, 05); Depoimento de Diogo Ferreira (Trecho 04).    

 
2) A preocupação de Delcídio era tão intensa quanto ao que pudesse o delator revelar, 

que em busca e apreensão autorizada pelo Supremo Tribunal Federal foi encontrado 

na mesa do Chefe de seu Gabinete os anexos da delação de Nestor Cerveró e 

material com a descrição dos honorários do advogado Edson de Siqueira. No 

mesmo local foi apreendido o termo de colaboração nº 5 de Fernando Soares, 

que estava sob regime de absoluto sigilo; 105  

 
3) Nos documentos concernentes aos termos da colaboração de Cerveró, apreendidos 

no gabinete de Delcídio, havia manuscritos do ex-Senador com informações das 

transações ilícitas106; 

 

                                                
105 Folha 184-186 e 200 da Medida Cautelar 40756-12.2016.4.01.3600. Outros elementos que 
corroboram a obsessiva preocupação de Delcídio com a inclusão de seu nome pela delação de 
Cerveró se encontram nas fls 17-31 do Relatório de Análise de Material Apreendido nº 02/2015 – OP 
POLITÉIA 02 – Equipe DP 02; fls 108-110 da Medida Cautelar 40756-12.2016.4.01.3600; Relatório 
Preliminar de Análise de Material Apreendido nº 65/2016 – AC 4037 – Equipe DF 02.  
106 A conclusão da autoridade policial merece destaque: “A presença de tais rascunhos naquele local 
(gabinete do senador) confirma a tese de que os indícios dos crimes revelados na gravação 
correspondem à verdade. Os achados em si demostram que as razões arguidas para a busca estavam 
embasadas em indícios veementes e que se confirmaram documentalmente com a diligência”. 
Mais um subsídio digno de menção é o depoimento de Diogo Rodrigues à Polícia Federal em 25/11/2015 
“QUE o Senador solicitou que o declarante acompanhasse os Habeas Corpus de NESTOR 
CERVERÓ" 
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4) A interferência de Delcídio nas investigações referentes a Nestor Cerveró ocorria 

desde a CPI da Petrobrás em 2014, quando o ex-senador já demonstrava apreensão 

quanto à inclusão de seu nome no relato. Delcídio do Amaral cedeu seu gabinete 

para Cerveró, à época de sua convocação por aquela Comissão Parlamentar, com a 

finalidade de “preparar” os depoimentos que ali prestaria o ex-diretor da Petrobras, 

conforme verificado nas oitivas de: Bernardo Cerveró (Trechos 02, 03, 08, 11); 

Depoimento de Edson de Siqueira (Trecho 02); Depoimento de Diogo Ferreira 

(Trecho 03) 

 

5) Em depoimento107 prestado na ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR108, 

Nestor Cerveró afirmou: i) que sua indicação e nomeação para a diretoria da 

Petrobrás não teve qualquer participação do ex-Presidente Lula; ii) que não 

conhecia o ex-Presidente Lula antes de ingressar na Petrobrás; iii) que nunca 

conversou privadamente com o ex-Presidente Lula, que apenas participou de 

reuniões conjuntas com as diretorias da Petrobras na presença do então Presidente 

da República;  

 

6) Nestor Cerveró informou que Delcídio do Amaral se intitulava sua “tábua de 

salvação”, gabando-se de ser o contato mais forte que aquele possuía junto ao 

Governo. O ex-senador ainda o chantageou, afirmando que caso mencionasse seu 

nome da delação premiada, Cerveró perderia toda a influência política e o suposto 

apoio do poder de negociação que desfrutava Delcídio nas esferas judiciais;  

Conforme verificado na oitiva de Nestor Cerveró (Trecho 02)109.  

 

7) E mais: em depoimento prestado na citada ação penal 5046512-

94.2016.4.04.7000/PR, Nestor Cerveró relatou que a preocupação de Delcídio com 

                                                
107 Doc. 07.  
108 Atualmente sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.   
109 Nesse mesmo sentido é o depoimento de Delcídio na ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR: 
Juiz Federal:- Quando o senador Delcídio fez essa movimentação para obstrução da sua colaboração, o 
senhor mencionou que o senhor ficou sabendo disso através do seu defensor, antigo defensor? 
Depoente:- Meu ex-advogado, que algumas vezes, quando eu estava negociando o acordo de 
colaboração, ele passou a, praticamente não vinha mais conversar porque ele foi sempre contrário 
ao acordo de colaboração e nas poucas vezes que eu conversei com ele sobre esse assunto, ele 
sempre enfatizou que eu não deveria romper o vínculo com aquele que poderia, que era a única 
esperança, ele colocou nesses termos, era a única esperança, o único acesso que havia junto à 
presidente Dilma, dado ao relacionamento que o Delcídio tinha com a presidente. 
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o suposto recebimento de propinas já ocorria no ano de 2006, quando este foi 

candidato ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul110. Naquela oitiva, 

novamente confirmou o pagamento de valores espúrios ao ex-senador;  

Conforme verificado na oitiva de Nestor Cerveró (Trecho 03).  

 
8) Na formatação do conteúdo do depoimento de Nestor Cerveró, Delcídio do Amaral 

contou com a ajuda do advogado Edson de Siqueira, que em contrapartida, foi 

auxiliado pelo Senador a receber seus honorários junto a Petrobrás111 e, 

posteriormente, em relação ao valor de R$ 50.000,00, pagos por Delcídio;  

Oitivas de: Bernardo Cerveró (Trecho 01, 03, 11); Alessi Brandão (Trecho 01); 

Nestor Cerveró (Trecho 02, 04, 05).    

 
9) Na entrega do montante acima aludido, Bernardo Cerveró declarou que Edson de 

Siqueira – agindo por ordem de Delcídio – lhe pediu para tentar interceder junto ao 

irmão de Fernando Baiano, para que este também poupasse o ex-senador em seu 

acordo de colaboração112; 

                                                
110Defesa: E o doutor Delcídio tinha conhecimento disso também? 
Depoente: Não, tinha conhecimento, não só tinha conhecimento como foi o principal, ele era o 
diretor, eu era gerente, então a principal negociação, a negociação da propina foi feita com o 
Delcídio e comigo também na condição de gerente, mas conforme eu cito no depoimento, a maior 
participação em termo de propina foi do senador Delcídio. 
Defesa:- Quando o senhor apresentou ao Ministério Público a sua proposta de colaboração, um dos 
anexos o senhor descrevia essa situação da Alstom e GE em relação ao senador Delcídio e o senhor teve 
ciência de alguma preocupação do senador em relação a esse assunto? 
Depoente: Tive, tive e isso sempre foi uma preocupação muito grande do senador Delcídio, não só 
agora, mas porque houve, o TCU ficou anos investigando essa questão, no final considerou porque 
era uma política de governo, isso já faz alguns anos, o TCU encerrou a questão com algumas ressalvas, 
aquelas recomendações típicas do TCU, mas não houve condenação de, porque havia uma série, não era 
só a questão da Alstom e da GE, a própria construção das térmicas obedeceu a um regime de urgência de 
licitação, de contratação direta das empresas e tudo isso, então o TCU questionou uma série de aspectos 
disso, mas devido às circunstâncias que foram apresentadas não considerou. 
Defesa: O senador Delcídio tinha uma preocupação então em relação? 
Depoente: Que não houvesse, porque isso envolvia um questionamento político, ele estava, durante 
esse período ele foi candidato ao governo, foi candidato ao senado... (...) 
Defesa: Senhor Nestor Cerveró, o senhor já declarou da relação do Delcídio do Amaral, do Zeca do PT 
para sua, indicadores para diretoria da Petrobras, então, o senhor também já falou que fez pagamentos de 
propina para o Delcídio do Amaral, a pergunta é, quanto, se o senhor pode nos informar quanto em 
valores o senhor pagou de valores indevidos para o Delcídio do Amaral, ainda que seja 
aproximado? 
Depoente: Sendo objetivo pra não, atendendo ao pedido do senhor juiz, aproximadamente ao 
Delcídio cerca de 2,5 milhões de dólares. 
111 A interferência de Delcídio auxiliou Edson a receber seus honorários pela assistência jurídica 
prestada a Nestor Cerveró na CPI da Petrobrás em 2014. 
112 Como já demonstrado, Fernando Soares também cita, em seu termo de colaboração premiada, o 
pagamento de vantagens indevidas a Delcídio do Amaral. 
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Oitiva de Bernardo Cerveró (Trecho 04) 
 

10) Bernardo Cerveró (que teria recebido o primeiro valor e repassando-o ao advogado 

Edson), Edson Siqueira (que teria recebido o primeiro pagamento de Delcídio, 

repassado a Bernardo – que o devolveu – e possivelmente ficado com os outros 

valores), Diogo Ferreira (que teria entregado os outros valores ao acusado Edson) e 

Nestor Cerveró (beneficiário final da suposta quantia) afirmaram em seus 

depoimentos que a ajuda provinha, exclusivamente, de Delcídio do Amaral, 

não sendo mencionados quaisquer outros nomes. As testemunhas Alessi 

Brandão e Felipe Caldeira, advogados que negociaram a colaboração de Nestor 

Cerveró, também afirmaram que Delcídio pedia taxativamente para que o ex-

diretor da Petrobras não realizasse o acordo com o Ministério Público Federal 

e, caso o fizesse, omitisse as menções ao seu nome;  

Corroborado pelas oitivas de: Bernardo Cerveró (Trecho 01, 04, 05, 10, 11); 

Alessi Brandão (Trecho 01, 02 e 03); Nestor Cerveró (Trecho 02, 03, 04, 05, 

06); Felipe Caldeira (Trecho 01); Edson de Siqueira (Trecho 01); Diogo 

Ferreira (Trecho 01, 02 e 05); Mauricio Bumlai (Trecho 01).  

 

11) Edson Siqueira declarou que ficou surpreso ao saber pela imprensa que o 

montante que lhe havia sido repassado tinha relação com José Carlos Bumlai e 

com o ex-Presidente Lula. O acusado ainda relatou que pelo seu conhecimento, o 

dinheiro era proveniente do então Senador Delcídio do Amaral que, inclusive, se 

gabava por sua campanha ao Governo do Estado do Mato Grosso ter custado 

quarenta milhões de reais;  

Oitiva de Edson de Siqueira (Trecho 01) 
 

12) Ainda segundo Bernardo Cerveró, os outros valores supostamente pagos teriam 

sido dados diretamente ao advogado Edson de Siqueira, o que fortalece a tese de 

que teria este atuado em benefício de Delcídio do Amaral; 

Corroborado pelas oitivas de: Bernardo Cerveró (Trecho 01) 

 

13) José Carlos Bumlai e Nestor Cerveró permaneceram presos na mesma 

carceragem da Polícia Federal por aproximadamente dois meses, tendo 



  
    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 
  

 
Página 90 de 122 

 

inclusive dividido cela113. Portanto, seria ilógico e desnecessário engendrar a 

mobilização de terceiros – inclusive um ex-presidente da República – quando 

Bumlai poderia solicitar diretamente à Cerveró a omissão de seu nome na 

delação premiada, hipótese, aliás, negada de forma cabal por ambos; 

Corroborado pelas oitivas de: Nestor Cerveró (Trecho 06) e José Carlos 

Bumlai (Trecho 02 e 03)  

 
14) E quanto ao episódio do Banco Schahin, que seria o motivo da suposta preocupação 

do ex-presidente Lula quanto ao envolvimento de José Carlos Bumlai, vale 

lembrar que Bumlai negou qualquer conhecimento ou envolvimento do ex-

presidente Lula em tal episódio. No tocante à fantasiosa “benção” do ex-

Presidente Lula, mencionada na denúncia, também se mostra oportuno registrar 

que, ouvido na ação penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000/PR, em trâmite perante a 

13ª Vara Federal de Curitiba/PR, José Carlos Bumlai desmentiu integralmente 

tal afirmação114;  

Corroborado pela oitiva de José Carlos Bumlai (Trecho 03) 

 
15) Segundo o acusado Diogo Ferreira, este teria recebido mensagem de Bernardo 

Cerveró pedindo para que fossem cessados os pagamentos em vista da decisão de 

seu pai de celebrar acordo de delação com o Ministério Público Federal, pois, por 

Delcídio estar seriamente implicado, não se sentiria confortável em receber ajuda 

de quem seria delatado. Note-se que, pelo quanto apurado na instrução processual, 

em todas as etapas da suposta obstrução de justiça, não houve qualquer menção 

                                                
113 Conforme ofício juntado aos autos (fls. 4486-4487).  
114 Doc. 08 – Depoimento de José Carlos Bumlai na ação penal 5061578-51.2015.4.04.7000/PR. Segue 
o excerto aludido: 
Juiz Federal:- O senhor pode me descrever a circunstância? 
Interrogado:- Eu conheci o Fernando Schahin, não me lembro exatamente a circunstância, 
mas acho que foi num bar, li que ele falou que foi num jantar de banco, um banco estrangeiro 
e que eu o teria procurado e falei “Olha, aquele negócio está abençoado”; primeiro que eu 
jamais usaria essa palavra “abençoado”numa situação dessa gravidade, segundo eu nunca 
estive em nenhum jantar de nenhum banco estrangeiro, é fácil, é só falar o banco, qual é o 
banco, não foi jantar, eu não vi se eu fui lá, eu estive com ele uma vez por acaso num 
barzinho... (...) 
Juiz Federal:- O senhor adiantou, mas ele disse, no depoimento dele ele falou que o senhor 
também teria dito, o senhor adiantou aqui, “O presidente está abençoando o negócio”, isso 
não aconteceu? 
Interrogado:- Não, jamais, o senhor presidente está abenço... E por que eu não procuraria 
isso, então, há 3, 4 anos atrás, o senhor presidente, quem é o presidente para abençoar, esse 
termo abençoar é coisa de religião, não é coisa de negócio. 
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pelos principais envolvidos do nome do ex-Presidente Lula. O único é Delcídio do 

Amaral, que de tudo fazia para se eximir. 

Corroborado pelas oitivas de: Bernardo Cerveró (Trecho 01, 04, 05, 10, 11); 

Alessi Brandão (Trecho 01, 02 e 03); Nestor Cerveró (Trecho 02, 03, 04, 05, 

06); Felipe Caldeira (Trecho 01); Edson de Siqueira (Trecho 01); Diogo 

Ferreira (Trecho 01, 02 e 05); Mauricio Bumlai (Trecho 01). 

 

16) Segundo o depoimento de Bernardo Cerveró, pairava a impressão que Delcídio 

estava “enrolando” Nestor Cerveró para que o seu acordo de colaboração – dado o 

atraso causado pela intervenção do ex-senador – não viesse a trazer informações 

consideradas relevantes ao Ministério Público Federal, o que efetivamente veio a 

ocorrer, já que a colaboração de Cerveró foi, num primeiro momento, recusada por 

não trazer informações novas, estas já relatadas por Fernando Baiano, que firmara 

acordo premial em data muito próxima. O objetivo de Delcídio, caso não 

conseguisse impedir, era atrasar ao máximo tal acordo a fim de preservar seu 

próprio nome; 

Conforme oitiva de Bernardo Cerveró (Trecho 01) 
 

17) Considerando que Nestor Cerveró firmou sua delação premiada sob as balizas 

legais – efetividade, voluntariedade e sem omitir nomes ou fatos – não há qualquer 

fundamento idôneo em atribuir qualquer preocupação do ex-Presidente Lula 

quanto ao acordo, já que não há nenhuma menção que o possa implicar nas 

informações trazidas por Cerveró; 

Conforme a Colaboração Premiada de Nestor Cerveró (Apenso III) 

 
18) As versões expostas nas delações de Delcídio e Nestor Cerveró são divergentes 

quanto à participação do ex-Presidente Lula na tentativa de impedir o acordo do 

ex-diretor da Petrobrás. Ambos os pactos foram homologados pela Suprema Corte. 

Considerando que os dois delatores têm o dever de informar a verdade à Justiça, 

quem, então, estaria mentindo?  

 
19) A preocupação do ex-Presidente Lula em relação à Lava Jato se resumia: (i) aos 

impactos que esta poderia causar na economia e (ii) à seletividade da Operação – 

fato amplamente conhecido pela opinião pública e confirmado pelo depoimento do 
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próprio ex-presidente, bem como as versões dos corréus delatores Delcídio do 

Amaral e Diogo Ferreira perante este Juízo;  

Oitiva de Delcídio do Amaral (Trecho 01) e Diogo Ferreira (Trecho 02) 
 
 

20) Delcídio do Amaral faltou com a verdade em seus depoimentos: Agindo com o 

desígnio de se ocultar, Delcídio orientou, inclusive através de terceiros, Nestor 

Cerveró, a imputar falsamente o pagamento de vantagens indevidas na campanha 

presidencial de 2006 quando, na verdade, os valores se referiam à campanha de 

Delcídio ao Senado em 2006. Tudo isso para, de forma falsa e leviana trazer o 

nome do ex-Presidente da República em sua colaboração e angariar maiores 

benesses junto à Procuradoria-Geral da República; 

Conforme o depoimento de Alessi Brandão (Trecho 02 e 03)115;  

 

21) Delcídio também faltou com a verdade em relação aos dois últimos pagamentos 

feitos ao advogado de Cerveró: atribuiu, de forma desleal, o pagamento a Maurício 

e José Carlos Bumlai quando, na verdade, o ex-senador pediu empréstimo pessoal a 

um conhecido para levantar o valor;  

Conforme os depoimentos de: Coronel Ângelo Rabelo (Trecho 01) e Alexandre 

de Assis (trecho 01);  

 

22) Não é demais relembrar que o Governo Lula ficou marcado pelo fortalecimento e 

ampla autonomia das instituições como a Advocacia-Geral da União, a 

Controladoria-Geral da União, a Polícia Federal e o Ministério Público, permitindo 

a tais instituições estruturação material e eficiência para exercer suas atividades 

com maior eficácia e abrangência. Foi o ex-Presidente Lula quem introduziu o 

sistema de nomeação do Procurador-Geral da República através de listra tríplice, 

votada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, sendo sempre 

escolhido o primeiro colocado desse rol. Em governos anteriores, o chefe máximo 

do Ministério Público era escolha discricionária do Presidente da República; 

 

                                                
115 Tal fato foi também reconhecido pelo Ministério Público Federal em suas alegações finais (págs. 35 e 
36).   
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23) Não se desconhece que há inconsistências nas versões dos outros acusados, 

concernentes aos valores destinados à família Cerveró – o número de pagamentos, a 

origem e o montante recebido –, todavia o único vetor invariável e constante é 

que não há qualquer elemento que aponte ciência ou participação do ex-

Presidente Lula em tais pagamentos;  

 
24) Há também evidente incongruência no relativo aos encontros ocorridos entre 

Delcídio do Amaral e o ex-Presidente Lula, bem como a versão do Ministério 

Público veiculada na denúncia. Pela exordial acusatória, entende-se que em vários 

encontros teriam sido “exortadas medidas” pelo ex-Presidente Lula a fim de 

ajudar Bumlai. Pelo interrogatório de Delcídio do Amaral nesta ação penal, fora 

relatado que em apenas um encontro teria se determinado a “exortação de 

medidas” para tal fim; O Ministério Público ainda cita “eventuais encontros em 

Brasília”.   

 
25) Ainda sobre esses encontros, a instrução processual clarificou a frequência em que 

agentes políticos visitavam o Instituto Lula, o que foi confirmado pelos membros 

do Congresso Nacional ouvidos como testemunhas nesta ação penal, que relataram 

terem se reunido com o ex-presidente Lula em diversas ocasiões. Nessa toada, as 

reuniões com Delcídio, então líder do governo, se davam em caráter estritamente 

político, inexistindo qualquer discussão de assuntos indevidos;  

Corroborado pelas oitivas de Luiz Paulo Teixeira, Jandira Feghali, José 

Mentor Guilherme, Vanessa Graziotin e Wadih Damous (Trecho 01). 

 
26) No que tange aos telefonemas ocorridos entre o ex-Presidente Lula e José Carlos 

Bumlai no dia 07.04.2015, ambos esclareceram que este ligara para congratular a 

esposa do ex-Presidente Lula, já que nesta data se comemorava o aniversário de 

Dona Marisa Letícia Lula da Silva.  

Conforme oitiva de José Carlos Bumlai (Trecho 01) 
 
 

27)  E, analisando a questão pela ótica de Delcídio, afirma-se – uma vez mais – que a 

inclusão do nome do ex-presidente Lula – eleito artificialmente como alvo da 

“Lava Jato” – se deu a fim de granjear os benefícios do acordo de colaboração 

premiada, incluindo a sua imediata soltura e redução de penas em eventuais 
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condenações criminais116. Tal fato foi, inclusive, reconhecido pelo D. Procurador da 

República em suas alegações finais;  

 
28) Todos os elementos acima trazidos permitem concluir pela impossibilidade de se 

atribuir qualquer credibilidade às declarações prestadas pelo corréu Delcídio do 

Amaral em sua colaboração premiada, pois elas colidem frontal e abertamente com 

a versão apresentada por todos os demais acusados e por testemunhas essenciais à 

elucidação dos fatos, (entre elas um colaborador Nestor Cerveró) que, por força de 

lei, tinham o dever de dizer a verdade; 

 
Em tal linha de raciocínio, assentado se acha em nossa sistemática 

processual penal que nenhuma acusação se presume provada, competindo ao órgão 

acusador demonstrar o quanto alega. Nesse sentido não há qualquer valor jurídico nas 

imputações trazidas inicialmente pelo Parquet (que depois renunciou à pretensão 

punitiva e pediu a absolvição) visto estarem exclusivamente apoiadas nas palavras de 

um delator, que também é réu na presente ação penal. 

 

É imperioso trazer novamente à baila a flagrante desarmonia 

da tese acusatória com os depoimentos de Delcídio do Amaral no que concerne ao 

número de encontros ocorridos entre ele e o ex-Presidente da República.    

 

No aditamento à denúncia, imputa-se a adoção e exortação de 

medidas e para acompanhar o andamento e pagamento para a compra do silêncio de 

Nestor Cerveró (Páginas 44 - 46) em cinco reuniões entre Delcídio do Amaral e o ex-

Presidente Lula. 

 

Todavia, no corpo do depoimento tomado em sua delação 

premiada, Delcídio alega a ocorrência de apenas um encontro com o ex-Presidente que 

                                                
116 O caso de Delcídio se amolda, perfeitamente, aos famosos “professioniti del pentitismo’ 
(profissionais do arrependimento), conhecidos no direito italiano por fornecerem meias-verdades em 
troca de vantagens. Válido invocar a doutrina de EDUARDO ARAÚJO DA SILVA: 
“Admitir que o imputado colaborador possa receber o benefício legal sem que seja, previamente, 
verificada a verossimilhança de suas declarações, significaria estimular o surgimento daqueles 
indivíduos que os italianos denominaram de ‘professioniti del pentitismo’ (profissionais do 
arrependimento), ou seja, de pessoas que comercializam meias-verdades em troca de vantagens 
indevidas”. (Crime Organizado: Procedimento Probatório, cit., p. 83.) 
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supostamente abordou o assunto “Nestor Cerveró” (Termo de Colaboração nº 06 – 

Página 150/151). Transcreve-se:  

 
“QUE, neste ínterim, o depoente manteve diálogo com o ex-presidente LULA na 
sede do Instituto LULA, provavelmente em meados de maio de 2015; QUE, 
naquela ocasião, LULA manifestou grande preocupação com a situação de 
JOSÉ CARLOS BUMLAI em relação à investigações do Caso Lava Jato”. 

 
Mais adiante o corréu delator Delcídio do Amaral menciona uma 

suposto diálogo mantido com o ex-Presidente da República, sem especificar, todavia, 

a data e local. Veja-se: 

 
“QUE ANDRÉ ESTEVES também expressava preocupação sobre os negócios 
que mantinha na África, o que ficou reforçado quando o ex-presidente LULA, 
em outra conversa mantida com o depoente, disse que a real preocupação de 
ANDRÉ ESTEVES residia no negócio da ÁFRICA”.  

 
 No depoimento prestado perante este Juízo, Delcídio do Amaral 

relata ter tratado do assunto referente à delação de Cerveró em apenas um encontro 

com o ex-Presidente: 

 
“Juiz Federal: Pois é. De quem partiu a inciativa? Ele lhe chamou? O senhor 
ia mesmo? 
Delcídio: Não, não. Normalmente eu conversava com o presidente Lula aqui 
em Brasília e algumas vezes ele me requisitava mesmo... 
Juiz Federal: Dessa vez ele lhe chamou? 
Delcídio: E como eu ia, eu não sei se eu liguei para ele ou ele me ligou, mas 
na verdade nos confirmamos uma conversa, eu era líder do governo, uma 
conversa no Instituto Lula. Chegando lá no Instituto Lula conversamos de 
muitos assuntos, como conversávamos de politica, como conversávamos de 
projetos, como conversávamos do dia a dia de dois políticos. Quando ai surgiu 
a conversa das delações e uma preocupação dele com o que se refere ao José 
Carlos Bumlai e eu disse ao presidente, “olha, presidente eu sei as dificuldades 
que a família do Nestor esta enfrentando, pelo menos é o que eles tem dito. Eu 
com o Jose Carlos Bumlai eu não tenho proximidade, mas eu tenho 
proximidade com o filho dele, o Maurício Bumlai. E eu posso falar com ele, de 
repente em função de todo esse cenário, talvez a gente possa fazer alguma 
coisa”.  

 
No restante da narrativa não se encontra qualquer outra 

afirmação por Delcídio de que o suposto assunto tenha sido abordado novamente. 

 

Ou seja, concluiu-se que todos os encontros ocorridos entre 

um ex-Presidente da República e o então líder do governo no Congresso Nacional 
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versaram assuntos espúrios, a despeito de esta conclusão conflitar com a versão 

trazida pelos dois envolvidos. Qual base indiciária permitiu tal presunção? 

Especulação?  

 

O caso se torna ainda mais temerário quando se atesta que a 

delação em questão possui vícios insanáveis, pois, como previamente explicitado: 

(i) foi firmada em condições que lhe impossibilitam o requisito da voluntariedade; 

(ii) a exigência legal do sigilo não foi respeitada; (iii) não há efetividade, pois esta 

não é corroborada por outros elementos probatórios117; (iv) a mendaz alusão ao ex-

Presidente Lula se deu com claro propósito hedonista – perpassado por algum 

sentimento de vingança – qual seja, o de auferir benefícios penais premiais (sua 

imediata libertação ocorreu após celebrado o pacto com a Procuradoria-Geral da 

República); 

 

Ademais, conforme fartamente demonstrado pelos elementos 

probatórios, o delator Delcídio mentiu em sua colaboração premiada, plotando a figura 

do ex-Presidente da República em um cenário criminoso para aumentar seu poder de 

barganha e os benefícios penais almejados no acordo premial. Tal fato foi, inclusive, 

reconhecido pelo D. Procurador da República em suas alegações finais. Ora, os termos 

do acordo são muito claros: em caso de mentir, ou omitir fatos, será o pacto 

rescindido, perdendo o colaborador todos os benefícios contemplados. Desse modo, 

não há dúvidas que o pacto de delação firmado com Delcídio do Amaral merece 

ser integralmente rescindido.  

 

Fundamental, ainda, trazer à baila o art. 19 da Lei 12.850/13, 

que tipifica de forma clara a falsa implicação, pelo delator, de pessoa que sabe ser 

inocente, a exigir a tomada das providências cabíveis. É o que reclama a espécie.  

 

Mas não é só. 

 

                                                
117 Como já anteriormente mencionado, o próprio delator admitiu que seu depoimento “é de 
político” e que por isso não haveria comprovações documentais para suas declarações. 
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Na remota hipótese deste Juízo concluir pela veracidade das 

informações trazidas pelo corréu delator Delcídio do Amaral — o que somente se 

admite a título de argumentação —, estas, isoladamente, não constituiriam elemento 

apto e suficiente para fazer acolher o renunciado libelo condenatório. 

  

Cogitar-se da condenação do ex-Presidente Lula neste caso 

contraria a taxativa previsão da Lei de Organização Criminosa (Lei 12.850/2013), que 

repele a possibilidade de condenação ser, sic et simpliciter, fundamentada nas palavras 

do delator: 

 
“Artigo 4º 
§ 16.  Nenhuma sentença condenatória será proferida com 
fundamento apenas nas declarações de agente colaborador”. 
 
Tal previsão alinha-se perfeitamente à garantia constitucional118 e 

supralegal da presunção de inocência119, que assegura ao acusado i) o benefício da 

dúvida (in dubio pro reo) e ii) ser presumidamente inocente até o trânsito em julgado 

da sentença condenatória; iii) não ser condenado com base em meras conjecturas e 

iv) o dogma de que nenhuma acusação se pode presumir provada (encargo 

probatório do órgão acusador).  

 

Nessa linha também é a jurisprudência: 

 
Ementa: Habeas Corpus. Interrogatórios dos co-réus, nos quais o paciente 
teria sido delatado. Atos realizados sem presença do defensor do paciente. 
Aplicação retroativa da lei n. 10.792/03: impossibilidade. Vícios não 
reconhecidos. Condenação amparada exclusivamente na delação dos co-réus: 
Impossibilidade. Ordem concedida.120 (destacou-se) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Na 
dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra), em relação à 
qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e 
qualquer habeas-corpus impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, 
qualificação de superior. PROVA - DELAÇÃO - VALIDADE. Mostra-se 
fundamentado o provimento judicial quando há referência a depoimentos que 
respaldam delação de co-réus. Se de um lado a delação, de forma isolada, não 

                                                
118Artigo 5º, LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória; 
119   CADH – Artigo 8, Item 2      Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua 
inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. 
120 STF – HC 94.034, 1ª Turma, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA.  
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respalda condenação, de outro serve ao convencimento quando consentânea 
com as demais provas coligidas.121 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO 
INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, AMBOS 
DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DA DROGA 
APREENDIDA (3.650 g DE COCAÍNA). CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA 
MAJORAR A PENA-BASE E PARA FIXAR A CAUSA ESPECIAL DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
11.343/2006 EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO PREVISTO. 
EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO 
PLENO DO STF. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA DELAÇÃO 
PREMIADA (ART. 41 DA LEI 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. 
NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA 
VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...)4. 
A concessão do benefício da delação premiada exige revolvimento de matéria 
probatória para fins de identificar o preciso grau de efetividade das 
contribuições da paciente para as investigações do crime, o que é incompatível 
com a via estreita do habeas corpus, conforme a remansosa jurisprudência 
desta Corte Suprema. Precedentes (HC 106393, Relator (a): Min. CÁRMEN 
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011; RHC 98731, Relator (a): 
Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010; HC 72979, 
Relator (a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 23/02/1996; 
HC 93369, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 
15/09/2009). 5. No caso sub examine, a Corte Regional vedou a aplicação da 
delação premiada, pois, não se pode falar que houve colaboração efetiva. O 
acusado se limitou a formular declarações vagas, indicando apenas os 
prenomes dos supostos aliciadores, sendo provável que as informações de que 
dispõe provavelmente não correspondem à verdade, ( ) os dados fornecidos 
não trouxeram qualquer proveito concreto à efetiva localização dos 
integrantes da organização criminosa que financiou a prática do delito”. 6. 
Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo sentenciante ou, se 
for o caso, ao Juízo da execução penal, que proceda à nova dosimetria, 
analisando as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apenas em 
uma das fases do cálculo da pena.122 
 

Também incumbe salientar – por mera concessão dialética – que 

as palavras de um delator não podem servir de prova de corroboração às declarações de 

outro colaborador. Tal percepção foi sedimentada pela Suprema Corte, ao delimitar que 

“para fins de corroboração das ‘declarações heteroinculpatórias’ do agente 

colaborador, não são suficientes, por si sós, as declarações harmônicas e 

convergentes de outro colaborador”123.  

 

                                                
121 STF – HC 75.226, 1ª Turma, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO.  
122 STF - HC 119976 SP, Relator: Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, Data de Julgamento: 25/02/2014 
123 STF – HC 127.483, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27.08.2015. 
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Houve, anteriormente, posicionamento no mesmo sentido em 

decisão relatada pelo Ministro CELSO DE MELLO, afirmando que “o Estado não poderá 

utilizar-se da denominada ‘corroboração recíproca ou cruzada’, ou seja, não poderá 

impor condenação ao réu pelo fato de contra este existir, unicamente, depoimento de 

agente colaborador que tenha sido confirmado, tão somente, por outros delatores 

[...]”124. 

  

E nem é necessário se estender sobre possível corroboração 

cruzada, pois, no caso ora abordado, as levianas afirmações de Delcídio do Amaral 

não encontraram ressonância em qualquer outro elemento indiciário ou 

probatório dos autos.  

 

Ademais, as imputações de Delcídio do Amaral se amoldam, 

ainda, à chamada de corréu, outro fundamento obviamente inidôneo a fundamentar 

uma condenação criminal, conforme a jurisprudência do STF: 

 
 “II – A chamada de co-réu, ainda que formalizada em Juízo, é inadmissível 
para lastrear a condenação (Precedentes: HHCC 74.368, Pleno, DJ 28.11.97; 
81.172, 1.ª T, DJ 07.3.03). Insuficiência dos elementos restantes para 
fundamentar a condenação.”125  

 
Sobre o valor das imputações de corréu, asseverou o grandioso 

SEPÚLVEDA PERTENCE, então decano da Corte, em seu brilhante voto: 

 
“[...] não se trata somente de uma fonte de prova particularmente suspeitosa 
(o que, dado o princípio da livre convicção do juiz seria insuficiente para 
justificar a regra cogitada), mas de um ato que, provindo do acusado, não se 
pode, nem mesmo para certos efeitos, fingir que provenha de uma 
testemunha. O acusado, não apenas não jura, mas pode até mentir 
impunemente em sua defesa [...] e, portanto, suas declarações, quaisquer que 
sejam, não se podem assimilar ao testemunho, privadas como estão das 
garantias mais elementares desse meio de prova. 
[...] 
O conteúdo do interrogatório, que não é testemunho com respeito ao 
interrogado, tampouco pode vir a sê-lo a respeito dos demais, porque seus 
caracteres seguem sempre os mesmos. O que se designa como chamada de co-
réu não é mais que uma confissão, que além de o ser do fato próprio, o é do 
fato alheio, e conserva os caracteres e a força probatória dos indícios e não do 
testemunho. 

                                                
124 STF – PET 5.700, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 22.09.2015. 
125 HC 84517-7, Relator:  Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 19.10.2004.  



  
    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 
  

 
Página 100 de 122 

 

[...] 
“Dos co-denunciados do mesmo delito, por conseguinte, um não pode 
testemunhar nem a favor nem contra o outro, já que suas declarações 
mantém sempre o caráter de `interrogatório´, de tal modo que seria nula a 
sentença que tomasse tais declarações como testemunhos.” (grifamos) 
 

Exposta, exaustivamente, a impossibilidade de qualquer 

condenação ser lavrada unicamente com suporte em informações provindas de 

corréu/delator, passa-se agora a discorrer sobre aspectos objetivos e subjetivos do delito 

de embaraço à investigação, que aqui, aliás, não comparecem. 

 

V.3 – ATIPICIDADE DAS AÇÕES IMPUTADAS SOB AS DIMENSÕES OBJETIVA E SUBJETIVA 

DO ARQUÉTIPO INVOCADO 

 
O aditamento à denúncia imputa ao ex-Presidente Lula a 

realização do tipo desenhado na norma primária do art. 2o, § 1o, da Lei 12.850/13, cujo 

preceito secundário comina penas de 3 a 8 anos de reclusão e multa. Como o preceito 

remete à cabeça do artigo, transcreva-se este dispositivo: 

 
“Nas mesmas penas incorre que impede ou, de qualquer forma, embaraça a 
investigação de infração penal que envolva organização criminosa” 

 

Considerando que os arquétipos legais são estruturados nas 

dimensões objetiva e subjetiva. Crivemo-las. 

 

V.3.1 - O Tipo Objetivo do Crime Imputado 

 

Se a tese da defesa é definida pelas declarações do ex-Presidente 

Lula, fornecidas na fase investigatória e também na instrução, onde este nega ter 

participado ou ter sabido de pagamentos de honorários (ou quaisquer outros) para 

comprar o silêncio de NESTOR CERVERÓ, então temos não apenas (a) uma 

negativa de autoria do fato, mas também (b) uma afirmação de inexistência do fato, 

qual seja, a de pagamento de honorários para comprar o silêncio de Nestor Cerveró. 

 

Logo, as ações imputadas – indicadas nas flexões dos verbos 

impedir (transitivo direto que significa dificultar a ação, estorvar ou dificultar o curso 

de, interromper, mas também embaraçar, bloquear, cf. HOUAISS) ou, de qualquer 
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forma, embaraçar (transitivo direto que significa pôr embaraços, obstruir (trânsito, 

estrada etc.), cf. HOUAISS) a investigação de infração penal que envolva organização 

criminosa – estão radicalmente excluídas: as ações não existiram ou, se existiram, 

não foram jamais realizadas pelo acusado. 

 

Primeiro, se a tese de defesa é definida pelas declarações do ex-

presidente Lula, que nega ter participado ou sequer ter sabido de pagamentos de 

honorários para comprar o silêncio de Nestor Cerveró, então é impossível estabelecer 

qualquer relação de causalidade entre (a) ações não realizadas e (b) um inexistente 

resultado tentado de impedir ou de embaraçar a investigação de infração penal etc. 

Voltemos às fórmulas de raciocínio hipotético: se o ex-Presidente Lula (a) não 

participou de pagamentos para comprar o silêncio de Nestor Cerveró, (b) nem soube de 

pagamentos para comprar o silêncio de Nestor Cerveró, (b) então falta a premissa menor 

do silogismo típico-jurídico, ou seja, a ação concreta que determinaria a relação de 

causalidade (da ação com o resultado tentado) e fundamentaria a  responsabilidade 

objetiva pelo resultado tentado. Logo, não é possível estudar, no âmbito do tipo 

objetivo, nem a causação do resultado, fundada na relação causacional, nem a 

imputação do resultado, fundada na relação de risco.126 

 

Segundo, se a tese de defesa é definida pelas declarações do ex-

Presidente Lula, que nega ter participado ou ter sabido de pagamentos de honorários 

para comprar o silêncio de quem quer que seja, então: 

 
a) é impossível falar de coautoria, como domínio comum da ação típica 

de pagamentos de honorários para comprar o silêncio de Nestor 

Cerveró, porque não houve qualquer divisão subjetiva (decisão comum) 

ou objetiva (realização comum) de nenhum trabalho coletivo, que 

fundamentasse a responsabilidade por um inexistente resultado típico, 

distribuída conforme as contribuições individuais de cada coautor; 

 

                                                
126 Ver CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal – Parte Geral. Curitiba: ICPC Edições e Cursos, 
2014, p. 117-128. 
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b) é impossível falar de participação, como contribuição dolosa 

acessória a injusto doloso principal de outrem, porque não houve 

nenhuma instigação (determinação psíquica dolosa a injusto doloso do 

autor), e nenhuma cumplicidade (ajuda material dolosa a injusto doloso 

do autor) para fundamentar a punibilidade do acusado, como partícipe 

em fato principal sob o domínio ou controle do(s) autor(es).127 

 
Conclusão: não se caracteriza o tipo objetivo do crime imputado. 

 

V.3.2 – Tipo Subjetivo do Crime Imputado 

 

O tipo subjetivo do crime imputado é constituído pelo dolo 

direto, definido como vontade consciente de realizar o tipo objetivo de um crime – no 

caso, de realizar a ação de pagamento de honorários para comprar o silêncio de 

Nestor Cerveró –, está excluído porque, no caso concreto, na melhor das hipóteses, a 

vontade consciente teria garantido a efetividade do princípio constitucional da ampla 

defesa de Nestor Cerveró na Operação Lava Jato – e, portanto, não teria por objeto as 

ações típicas de impedir ou de embaraçar a investigação etc. e, na pior das hipóteses, 

não se constituiu como fenômeno psíquico no cérebro do acusado, que não só (a) nega 

ter participado, como (b) nega ter sabido de pagamentos de honorários para comprar o 

silêncio de Nestor Cerveró.128 

 

Desse modo não se caracteriza o tipo subjetivo do crime 

imputado, por absoluta ausência de dolo relacionado às ações típicas de impedir ou 

de embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, 

descrito na denúncia. 

 

Com efeito, o tipo penal do art. 2o, § 1o da Lei 12.850/13, 

imputado ao ex-presidente Lula, do ponto de vista de seus elementos objetivos e 

                                                
127 Ver CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal – Parte Geral. Curitiba: ICPC Edições e Cursos, 
2014, p. 356-368. 
128 Ver CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal – Parte Geral. Curitiba: ICPC Edições e Cursos, 
2014, p. 127-143. 
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subjetivos, não se caracteriza, impondo-se a sua absolvição com supedâneo no artigo 

386, inciso I. 

 

Imperioso esclarecer, ademais, que aqui não há como se cogitar 

de absolvição pela insuficiência de provas para eventual condenação (art. 386, VII do 

CPP), mas sim de prova da inexistência do fato imputado ao ex-presidente da 

República (art. 386, II do CPP).  

 

Essa percepção é, também, verificada nas alegações finais 

apresentadas pelo Ministério Público Federal:  

 
“Posteriormente, em juízo, respondendo às perguntas da defesa de LULA 

(1h:35min) DELCÍDIO esclareceu que a frase que ele atribuiu a LULA seria 

‘veja essa questão do nosso amigo BUMLAI’ fora dita apenas na presença de 

DELCÍDIO. 

Ou seja, não existe nenhuma forma de provar que LULA realmente proferiu 

aquelas palavras, pela falta de outras testemunhas”.  (página 51)  

 

“Resumindo. DELCÍDIO estava agindo apenas em interesse próprio. E 

Cerveró estava sonegando informações apenas no que se refere a 

DELCÍDIO, e não sobre Lula, a quem inclusive imputava fatos faltos apenas 

no intuito de proteger DELCÍDIO”. (página 52)   

 

“De modo que o peso das provas pende para o lado da absolvição, sem sequer 

resultar necessário utilizar a máxima do in dubio pro reo no caso. Ignorar 

isso, em prol de uma cruzada acusatória, seria desconsiderar a já referida 

máxima nietzschiana no sentido de que ‘a crença forte prova apenas a sua 

força, não a verdade daquilo em que se crê’”. (página 56)  

 

“Conforme comprovado nos autos, DELCÍDIO fez o contato com a família 
BUMLAI (embora diga ter sido ideia do LULA) e depois fez o contato com 
André ESTEVES (nesse caso sponte própria). Ou seja, quem fez tudo foi 
DELCÍDIO, o maior interessado no silêncio de Cerveró. 
DELCÍDIO também providenciou o quarto – com recursos próprios, originados 
de empréstimo para tanto – e o quinto pagamento – este sem esclarecer a 
verdadeira origem dos valores.  
No entanto, atribuiu falsamente a LULA a ordem para a prática do crime, e 
falsamente à família BUMLAI o pagamento da quarta e quinta entrega de 
valores para comprar o silêncio de Cerveró. 
Assim agindo, escondeu do Ministério Público Federal sua real função de 
chefe do esquema referido, angariando benefícios que não receberia se a 
verdade prevalecesse”. (página 66)  
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Ao fim, o MPF requereu (página 70) a absolvição do ex-

presidente da República com fulcro no inciso II do art. 386129. Tal fato, aliado ao quanto 

demonstrado pela Defesa, impõe que a absolvição do ex-presidente se dê pela 

inexistência de provas do fato a ele imputado.     

 

V.4 DAS INVERDADES ADUZIDAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS DE DELCÍDIO DO AMARAL 

 
Em suas alegações130, a defesa do corréu e delator Delcídio do 

Amaral dispendeu a maior parte da longa petição para tentar incriminar o ex-presidente 

Lula.  

 

 Muito embora a Defesa já tenha refutado os argumentos 

trazidos por Delcídio do Amaral ao longo destas alegações finais – grande parte 

destes presentes na sua mentirosa delação – mostra-se pertinente abordá-los, 

detalhadamente, uma última vez.  

 

Na desesperada tentativa de salvar sua leviana e oportunista 

delação premiada, e os benefícios que dela decorreram, o acusado Delcídio recorreu a 

elementos de questionável credibilidade, como relatos trazidos por colaboradores – 

formais e informais – igualmente oportunistas.  Ademais, as inverdades, acima de tudo, 

não resguardam qualquer relação com o objeto desta ação penal, conforme restou 

evidenciado durante a instrução e sacramentado no presente trabalho.  

 

Senão vejamos.  

 

V.4.1 – Da “efetividade” de sua delação em relação a outros procedimentos 

criminais 

 

Um dos pontos reiterados pela defesa de Delcídio do Amaral – 

que, em sua visão, reforçariam a eficácia e relevância de sua colaboração premiada – 

                                                
129 Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: 
     II - não haver prova da existência do fato; 
130 Fls. 4965-6246.  
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concernem a relatos do suposto conhecimento do ex-Presidente Lula sobre o esquema 

ilícito alegadamente existente na Petrobras.  

 

Nesse sentido, sustenta-se que as informações que prestou deram 

origem a duas denúncias oferecidas em face do ex-Presidente Lula (autos nº 5021365-

32.2017.4.04.7000/PR e 5046512-94.2016.4.04.7000/PR). Sobre a primeira, ressalta-se 

que esta sequer consta com instrução processual iniciada, ou seja, ainda não perpassou 

pelo escrutínio do contraditório. No tocante à segunda, inobstante a prolação de 

sentença de 1ª grau condenatória, há de se ressaltar que o relato de Delcídio é dissonante 

com o quanto dito por personagens que ocupavam diferentes posições no alegado 

esquema criminoso, tais como recebedores, pagadores e intermediadores das vantagens 

indevidas. Transcrevem-se, exempli gratia, alguns trechos: 

 

Paulo Roberto 
Costa131 

(ex-diretor da 
Petrobras) 

Defesa:- [...] Perdão, de abastecimento, e tinha um contato muito estreito 
evidentemente com a direção da Petrobras, com o presidente da Petrobras, 
enfim, com todas as atividades da Petrobras, então a pergunta é se vossa 
senhoria tem conhecimento, e se tem conhecimento nesse caso eu vou querer 
que o senhor explique como tem conhecimento, que o ex-presidente Lula 
solicitou vantagem indevida em razão do cargo?  
Depoente:- Não tenho esse conhecimento.  
Defesa:- Muito bem. Se, também na mesma direção, se vossa senhoria tem 
conhecimento de que o ex-presidente Lula aceitou promessa de vantagem 
indevida também em razão do cargo?  
Depoente:- Não tenho esse conhecimento.  
Defesa:- E, ainda nessa situação, a terceira pergunta é se vossa senhoria tem 
conhecimento, e nesse caso se tem depois gostaria que vossa senhoria 
explicasse, se o ex-presidente Lula recebeu vantagem indevida em razão 
do cargo?  
Depoente:- Não tenho esse conhecimento.  
Defesa:- Não tem conhecimento?  
Depoente:- Não.  
Defesa:- Eu teria duas perguntas complementares que também interessam 
aos advogados do Léo Pinheiro e do Agenor Medeiros, mas que interessam 
também à defesa do ex-presidente Lula, vocês podem completar essa 
pergunta, se vossa senhoria tem conhecimento de que a OAS, por seus 
executivos, Léo Pinheiro e Agenor Medeiros, teria oferecido vantagem 
indevida em razão do cargo ao ex-presidente Lula? 
Depoente:- Não tenho esse conhecimento. 
Defesa:- E a última pergunta, se vossa senhoria tem conhecimento de 
que os executivos Léo Pinheiro e/ou Agenor Medeiros, executivos da 
OAS, teriam prometido vantagem indevida em razão do cargo ao ex-
presidente Lula?  
Depoente:- Não tenho esse conhecimento. 

                                                
131 Transcrição no evento 394 daqueles autos.  
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 [...] 
Defesa:- Em relação especificamente à pessoa que está sendo acusada aqui, o 
senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor disse agora, respondendo à 
pergunta da defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que não tem 
conhecimento se ele solicitou, se recebeu, se houve pagamento de 
propina destinado a ele...  
Depoente:- Eu não tenho conhecimento e pessoalmente para mim nunca 
tivemos essa conversa.  
Defesa: Ótimo. Eu gostaria apenas de saber o seguinte, dentro da sua 
vivência dentro da Petrobras o senhor ouviu alguma informação, 
alguma conversa, fofoca, teve conhecimento pelo menos indireto de que 
o valor destinado às empreiteiras servia também de pagamento à 
presidência da república?  
Depoente:- Não tenho esse conhecimento.  
Defesa:- Dos valores que foram solicitados ao senhor pelo partido dos 
trabalhadores, em algum momento esses valores foram vinculados à 
pessoa do ex-presidente da república?  
Depoente:- Não, não, nunca soube disso.  

Augusto 
Ribeiro De 
Mendonça 

Neto132 
(ex-executivo 

da Toyo Setal) 

Defesa:- O senhor alguma vez pagou vantagens indevidas ao ex-
presidente Lula?  
Depoente:- Não senhor 
Defesa:- O senhor sabe dizer, o senhor tem conhecimento se este 
consórcio Compar pagou alguma vantagem indevida ao ex-presidente 
Lula? 
Depoente:- Não sei. 
Defesa:- O senhor sabe ou tem provas de que o ex-presidente Lula tenha 
alguma relação com o apartamento 164-A do Edifício Solaris, no Guarujá? 
Depoente:- Não tenho a menor ideia. 
Defesa:- Senhor Augusto, nesse acerto que o senhor teve com o senhor 
José Janene, ele já falou o seguinte, “Olha, parte do que você vai me 
pagar será entregue ao presidente da república”? 
Depoente:- Não senhor. 
Defesa:- Alguém no clube ou alguém no cartel disse, chegou a referir, 
ainda que indiretamente, “Olha, parte desses valores arrecadados na 
Petrobras dirigem-se à presidência da república”? 
Depoente:- Nunca ouvi isso. 
Defesa:- O senhor Marcos Berti, que depois do ano de 2005 passou a 
representar a sua empresa nas reuniões do clube, ou do cartel, como 
quer o Ministério Público, ele alguma vez lhe reportou que parte do 
dinheiro que seria pago de propina seria entregue ao presidente da 
república? 
Depoente:- Não senhor. 
Juiz Federal:- E esses assuntos relativos a doações, a pagamentos de propina, 
o senhor tratou alguma vez com ele? 
Depoente:- Não senhor, ele nunca me falou nada a respeito disso.  

Dalton dos 
Santos 

Avancini133 
(Ex-executivo 
da Camargo 

Defesa:- O senhor alguma vez fez pagamentos de vantagens indevidas ao 
ex-presidente Lula? 
Depoente:- Não. 
Defesa:- O senhor tem alguma prova ou sabe se o ex-presidente Lula é dono, 
proprietário de um apartamento número 164-A do Edifício Solaris, no 

                                                
132 Transcrição no evento 388 daqueles autos.  
133 Transcrição no evento 388 daqueles autos. 
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Corrêa) Guarujá?  
Depoente:- Não, não tenho nenhuma informação sobre isso. 
Defesa:- Nos pagamentos que foram feitos aos diretores, principalmente 
na diretoria de abastecimento e da diretoria de serviços da Petrobras, o 
senhor ouviu alguma notícia de que do valor pago a essas pessoas estaria 
compreendida também vantagem indevida ao presidente da república, o 
senhor Luiz Inácio Lula da Silva? 
Depoente:- Não, nunca ouvi falar. 

Eduardo 
Hermelino 

Leite134 
(Ex-executivo 
da Camargo 

Corrêa) 

Defesa:- O senhor fez ou organizou, ou gestionou, algum pagamento de 
vantagem indevida ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? 
Depoente:- Não, que eu saiba não, pagava ao operador, o destino que o 
operador dava eu desconhecia. 
Defesa:- Mas alguma vez foi mencionado que era dirigido... 
Depoente:- Para mim não. 
Defesa:- O senhor conhece, tem alguma prova de que o ex-presidente Lula 
seja proprietário do apartamento 164-A no Condomínio Solaris, no Guarujá? 
Depoente:- Desconheço o assunto. 

Alberto 
Youssef135  

(Intermediador 
do pagamentos 
das vantagens 

indevidas)  

Defesa:- Algum outro agente político que o senhor se lembra que o 
senhor tenha tratado sobre este assunto neste período?  
Depoente:- Não senhor.  
Defesa:- Nenhum outro?  
Depoente:- Que eu me lembre, não senhor.  
Defesa:- Portanto, tampouco com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva?  
Depoente:- Jamais, nem o conheço. 
 [...] 
Defesa:- O senhor teve por essas fontes alguma informação de que havia 
pagamento de propina ou promessa de propina, ou solicitação de 
propina, por parte do então presidente da república, senhor Luiz Inácio 
Lula da Silva?  
Depoente:- Não, isso eu nunca ouvi, para o partido dos trabalhadores 
sim, para o presidente não, nunca ouvi. 

Fernando 
Falcão 

Soares136 
(Intermediador 
do pagamentos 
das vantagens 

indevidas) 

Defesa:- O senhor não teve nenhuma atuação também e nenhuma 
vantagem indevida relativa a esses três contratos? 
Depoente:- Rnest e Repar, que eu saiba não. 
 [...] 
Defesa:- Com quem o senhor tratou de assuntos de propinas, assuntos de 
vantagens indevidas, foram só esses que o senhor mencionou? 
Depoente:- Esses dois. 
Defesa:- Quer dizer, nenhum outro senador, nenhum outro deputado, sobre 
propina? 
Depoente:- Não.  
Defesa:- E, portanto, também não com o presidente da república? 
Depoente:- Não. 
Defesa:- Em nenhuma hipótese, em nenhum momento? 
Depoente:- Com ele pessoalmente não. 
Defesa:- Ok, muito obrigado. 

Pedro 
Corrêa137 

Defesa:- Excelência, eu tenho. Eu quero saber se a testemunha Pedro Correa 
tem conhecimento de que o presidente Lula pessoalmente solicitou 

                                                
134 Transcrição no evento 388 daqueles autos. 
135 Transcrição no evento 417 daqueles autos. 
136 Transcrição no evento 417 daqueles autos. 
137 Transcrição no evento 394 daqueles autos. 
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(Ex-deputado 
federal) 

vantagem indevida?  
Depoente:- Não, ele nunca solicitou vantagem indevida.  
Defesa:- É isso que eu queria saber. Se ele aceitou promessa de 
vantagem?  
Depoente:- Não tenho conhecimento.  
Defesa:- Se ele recebeu promessa? 
Depoente:- Não tenho conhecimento. 

 
Vale ressaltar, ainda, que o fato de Delcídio ter sido convocado 

para servir como testemunha em outros procedimentos – limitando-se a recontar a sua 

falaciosa delação – não tornam verdadeiros seus relatos.  

 

É evidente que o ex-senador é – e será – nome certo no rol de 

testemunhas nas denúncias oferecidas em desfavor do ex-Presidente Lula, visto que sua 

mendaz e oportunista delação foi fabricada para indevidamente incriminá-lo e, 

como óbvia consequência disso, angariar maiores benesses junto à Procuradoria-

Geral da República.  

 

Vale ressaltar que o próprio Delcídio reconheceu, em testemunho 

prestado na ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, nada saber sobre o específico 

objeto daquela imputação, qual seja, o apartamento tríplex e o acervo presidencial do 

ex-presidente: 

 
“Defesa:- O senhor tem alguma prova de que o ex-presidente Lula é 
proprietário do apartamento 164-A do Edifício Solaris, no Guarujá? 
Depoente:- Não. Isso me foi perguntado, essa questão desse prédio, desse 
edifício, eu nunca tive nenhuma informação e nunca fui instado a fazer nenhum 
tipo de comentário nesse sentido. 
Defesa:- Então o senhor não conhece e não tem provas de nada? 
Depoente:- Do prédio? 
Defesa:- É. 
Depoente:- Não, nunca conversei sobre esse assunto. 
Defesa:- Não, a pergunta é... 
Defesa:- Muito bem. A respeito, e aqui vou encerrando a minha reindagação, a 
respeito do tema probando, a respeito do que efetivamente se perquire nestes 
autos, apartamento tríplex do Edifício Solaris na cidade de Guaratuba, perdão, 
Guarujá, no estado de São Paulo, eu perguntaria a vossa senhora o seguinte, 
vossa senhoria não sabe nada a respeito deste apartamento, benesses 
supostamente conferidas ao ex-presidente da república, não é de ouvir dizer, de 
conhecimento pessoal? 
(...) 
Depoente:- Como eu disse na minha colaboração e respondi anteriormente, 
como o doutor Moro acabou de dizer, eu não tive nenhuma informação sobre 
isso e deixei muito claro na colaboração”. 
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 Na página 142 de suas alegações finais138, Delcídio afirma que, 

em 2014, teria sido chamado pelo ex-Presidente Lula, juntamente com os senadores 

Renan Calheiros e Edison Lobão, para conversar sobre suposta divergência com a então 

Presidenta Dilma nos desdobramentos da Operação “Lava Jato”. Olvidou-se, no 

entanto, que, sobre esses fatos, o Ministério Público Federal requereu o arquivamento 

de procedimento investigatório instaurado para tal apuração, ante a absoluta ausência de 

provas sobre essa afirmação de Delcídio. Oportuno transcrever, novamente, trecho do 

pedido exarado pelo Parquet139: 

 
“Ademais, não se pode olvidar o interesse do delator em encontrar fatos que o 
permitissem delatar terceiros, e dentre esses especialmente o ex-presidente 
Lula, como forma de aumentar seu poder de barganha ante a Procuradoria-
Geral da República no seu acordo de delação.  
Nessa mesma linha, fazendo referências a outras reuniões que teria tido com 
Lula, Delcídio logrou apontá-lo como chefe do esquema que determinava o 
pagamento de propinas a Nestor Cerveró com o intuito de que este não 
firmasse acordo de delação premiada.  
Nesse referido processo (40755-27.2016.4.01.3400), no qual o MPF logo 
apresentará alegações finais, Delcídio se encontrava preso antes da delação. 
A participação de Lula só surgiu através do relato de Delcídio, não tendo sido 
confirmada por nenhuma outra testemunha ou corréu no processo. 
 Ressalte-se não se estar aqui adiantando a responsabilidade ou 

não do ex-presidente Lula naquele processo, mas apenas demonstrar o quanto 
a citação de seu nome, ainda que desprovida de provas em determinados 
casos, pode ter importado para o fechamento do acordo de Delcídio do 
Amaral, inclusive no que se refere à amplitude dos benefícios recebidos. 
Assim, a criação de mais um anexo com a implicação do ex-presidente em 
possíveis crimes era sim do interesse de Delcídio. Por isso, sua palavra perde 
credibilidade. 
No presente caso, não havendo nenhuma corroboração para a versão 
apresentada pelo delator, e nem mesmo a possibilidade de buscá-la por outros 
meios, o arquivamento dos autos é medida que se impõe. No caso, não há que 
se falar na prática de crime ou de ato de improbidade”. 

 
Vale lembrar, por extrema importância, que diversos agentes 

políticos ouvidos como testemunhas perante este Juízo, confirmaram encontros com o 

ex-presidente da República no Instituto Lula. Tratam-se, estritamente, de reuniões de 

cunho político, o que também se aplica aos encontros com Delcídio do Amaral, então 

líder do Governo do Partido dos Trabalhadores, entidade da qual o ex-presidente é um 

                                                
138 Pág. 5112 dos autos.  
139

 Ver Doc. 01. 
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dos fundadores e presidente de honra. Nada de ilícito há de se extrair sobre tais 

reuniões, alegação supedaneada pelos elementos amealhados nos autos.  

 

Sobre tais encontros, a defesa de Delcídio ainda afirma, de forma 

inusitada, que, diante da inexistência de provas sobre o teor tratado nessas reuniões, 

haveria de prevalecer a versão dada em sua colaboração e ratificada no interrogatório 

dado perante este Juízo. Tentou-se apontar, também, uma contradição do Parquet em 

suas alegações finais por pedir a condenação de José Carlos e Maurício Bumlai 

enquanto pugnou pela absolvição do ex-Presidente Lula. 

 

Ora, não existe qualquer contradição. Não poderiam, em tese, ter 

agido os dois acusados para obstruir a colaboração de Nestor Cerveró por conta própria, 

com suposto receio de tal delação revelar supostos fatos a seu respeito?  

 

Por que a insistência em trazer o nome do ex-presidente à 

suposta trama criminosa?  

 

E vale lembrar: ambos negaram, de forma cabal, qualquer 

envolvimento ou ciência do ex-presidente em tais fatos, nos depoimentos prestados 

perante este Juízo.   

 

O outro “elemento” que daria guarida à versão de Delcídio seria 

um trecho do depoimento de Nestor Cerveró, narrando que teria sido “presenteado” pelo 

ex-presidente com sua nomeação à Diretoria da BR Distribuidora. Tal argumento, 

igualmente, se revela imprestável para os fins pretendidos, conforme será demonstrado 

a seguir.  

 
V.4.2 – Do alegado interesse do ex-presidente na delação de Nestor Cerveró – 

acusação desprovida de qualquer elemento de corroboração 

 
A defesa de Delcídio do Amaral ainda insiste em demonstrar um 

suposto interesse do ex-presidente na delação de Nestor Cerveró, inobstante a ausência 

de qualquer elemento que possa corroborar sua acusação.  
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Para isso, é trazido o relato de Cerveró sobre a sua saída da 

diretoria internacional da Petrobrás, com a sua imediata nomeação para a Diretoria da 

BR Distribuidora.  

 

Destaca-se, outrossim, que tal narrativa não encontra qualquer 

substrato fático/probatório, tratando-se, tão somente, de uma suposta conversa ocorrida 

entre Nestor Cerveró e José Eduardo Dutra, convenientemente já falecido à época da 

delação.  

 

Não há, reitera-se, qualquer elemento idôneo apto a confirmar que 

a nomeação de Cerveró à diretoria da BR Distribuidora teria sido um “presente” dado 

pelo ex-presidente da República.  

 

Afirma a Defesa, ainda, que “a suposta operação para ‘calar’ 

Nestor Cerveró precisa ser analisada em um sentido macro, o qual envolve a corrupção 

sistêmica implementada por Partidos Políticos junto as empresas públicas e 

privadas”140.  

 

Rememora-se, por inegável relevância, que Nestor Cerveró, na 

qualidade de testemunha na ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000, foi indagado sobre 

a suposta ciência do ex-presidente no alegado esquema de corrupção, tendo assim 

respondido: 

 
“Ministério Público Federal:- E para essa sua nomeação para a diretoria 
internacional, o senhor se recorda qual foi o papel do então presidente Lula? 
Depoente:- Não me recordo, não houve, a negociação foi feita, eu soube que 
quem fazia essas indicações na época isso ficou a cargo do ministro José 
Dirceu que fazia então eu soube que o José Dirceu falou com o Zeca que não 
poderia mais ser diretor de gás e energia, porque tinha havido um acordo com 
o PT de São Paulo, mas eu não conhecia o presidente Lula nessa época, então, 
não sei de nenhuma interferência dele nesse caso. 
(...) 
Ministério Público Federal:- E o então presidente da República o senhor Luiz 
Inácio sabia da utilização da diretoria para fazer esses pagamentos, essa 
distribuição de valores para os partidos? 

                                                
140 Página 176 das alegações finais de Delcídio (fl. 5146).  
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Depoente:- Olha, eu não sei dizer, ele não, eu não conversava, eu nunca 
conversei, as minhas reuniões com o presidente Lula foram sempre reuniões 
em conjunto com a diretoria, eu nunca tive nenhuma conversa privada sobre 
esse assunto com o presidente Lula  
(...) 
Juiz Federal:- Houve contrato ou obras em que o ex-presidente tenha 
interferido eventualmente ou participado de alguma maneira? 
Depoente:- Não, na área internacional não”.141 
 

 Destaca-se, ainda, que no referido depoimento142, Nestor Cerveró 

faz menção ao pagamento de um único agente político em especial: Delcídio do 

Amaral. O que só reforça a preocupação do ex-senador com a delação de Cerveró, 

indicando que ele próprio teria adotado medidas sem qualquer envolvimento por parte 

do ex-presidente.  

 

V.4.3 – Das declarações prestadas por Renato de Souza Duque nos autos da ação 

penal nº 5054932-88.2016.4.04.7000 

 

Outro elemento utilizado por Delcídio do Amaral para tentar 

demonstrar a relevância de sua colaboração atine às declarações prestadas pelo ex-

diretor da Petrobras Renato Duque na ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000, que 

tramitou perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 

 

Vale ressaltar, inicialmente, que Renato Duque foi lá ouvido em 

interrogatório, como réu, portanto desobrigado de dizer a verdade.  

 

E, muito embora as levianas afirmações de Renato Duque não 

resguardem relação com o objeto desta ação penal, mostra-se imprescindível trazer ao 

conhecimento deste Juízo as estranhíssimas circunstâncias fáticas que rodearam tal 

interrogatório.  

 

                                                
141 Ver Doc. 07.  
142 Anexo III destes autos.  
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Naquele momento, o ex-diretor da Petrobras já acumulava 

condenações em cinco ações penais no âmbito da denominada “Operação Lava Jato” a 

penas que, somadas, ultrapassavam os oitenta anos de prisão143.  

 

O ex-diretor da Petrobras exerceu o seu direito constitucional do 

silêncio em todas as ações penais a que respondeu, excetuando-se, unicamente, o 

segundo interrogatório realizado no dia 04.05.2017, no processo 5054932-

88.2016.4.04.7000. Inicialmente, Renato Duque optou por permanecer em silêncio no 

primeiro interrogatório, ocorrido no dia 17.04.2017.  

 

Todavia, no dia 27.04.2017, peticionou nos autos requerendo 

nova inquirição, sob a alegação de que pretendia colaborar com a justiça. O pedido foi 

imediatamente deferido pelo Juízo da 13ª. Vara Federal Criminal de Curitiba, sendo o 

ato marcado para o dia 04.05.2017.  

 

Impossível ignorar a coincidência de tal fato com a 

redesignação do interrogatório do ex-presidente na ação penal 5046512-

94.2016.4.04.7000/PR, do dia 03.05.2017 para o dia 10.05.2017, por meio de 

despacho proferido no dia 26.04.2017, fundamentando-se em questões de segurança. 

 

 De se notar também que, após a designação de novo 

interrogatório de Renato Duque na ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000, começaram 

a circular notícias que o ex-diretor da Petrobras buscaria incriminar o ex-Presidente 

Lula. 

 

Confirmando as especulações, o referido interrogatório de Renato 

Duque se destinou amplamente a incriminar o ex-presidente da República, embora este 

não fosse réu naquela ação penal. Também admitiu estar em negociações com o 

Ministério Público Federal para firmar acordo de colaboração premiada. Tudo 

cuidadosamente cronometrado. 

 

                                                
143 No dia 21.08.2017, Renato Duque foi novamente condenado pelo juízo da 13ª Vara Federal de 
Curitiba/PR a uma pena de 10 anos.   
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Dois pontos merecem ser destacados: 

 

(i) por que em seu interrogatório – ato destinado à sua autodefesa – 

Renato Duque resolveu falar do ex-presidente da República, que não 

tinha qualquer relação com aquela ação penal?  

 

(ii) se não havia acertado previamente a versão apresentada e os 

benefícios concedidos, por qual razão Renato Duque não aguardou a 

formalização do acordo para trazer tais informações? Por que 

correu o risco de “esvaziar” seu acordo? 

 
Outro fato que causa estranheza é que, em petição apresentada 

nos autos daquela ação penal, em 23.05.2017, Renato Duque juntou foto em que 

aparece ao lado do ex-presidente, embora este, como já salientado, não resguardasse 

relação com aquela ação penal. Por quê?  

 

Como prêmio por sua “colaboração com a Justiça” por supostos 

fatos que não tinham relação com aquela ação penal, Renato Duque foi, na sentença lá 

proferida, agraciado com um benefício que, com a devida vênia, afronta as normas de 

regência. Oportuna a transcrição dos principais trechos do decisum: 

 
“Assim e considerando, cumulativamente, a elevada culpabilidade do 
condenado, o papel central dele no esquema criminoso, a colaboração tardia, a 
convergência do depoimento prestado com o restante da prova dos autos e a 
renúncia aos saldos das contas bloqueadas, é o caso de não impor ao 
condenado, como condição para progressão de regime, a completa devolução 
do produto do crime, mas apenas daqueles valores em sua posse, como os 
mantidos em contas no exterior ou convertidos em bens no Brasil, e admitir a 
progressão de regime de cumprimento de pena depois do cumprimento de 
cinco anos no regime fechado, isso independentemente do total de pena 
somada, o que exigiria mais tempo de cumprimento de pena.” (grifamos)  

 
Além disso, ao conceder o benefício ao apenado em todos os 

processos, o magistrado de piso invadiu a competência do Juízo da Execução Penal e, 

também, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Tal fato, inclusive, foi bem 

ressaltado pelo Des. Federal JOÃO GEBRAN NETO, relator dos procedimentos afetos à 
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Lava Jato em segunda instância, no julgamento da apelação criminal 5012331-

04.2015.4.04.7000:  

 
“Tive ciência pouco antes do julgamento, por força de notícias veiculadas na 
imprensa (e fui me certificar acerca da correção da informação), que na 
sentença da Ação Penal n º 5054932-88.2016.4.04.7000/PR o Juízo Federal da 
13ª Vara Federal de Curitiba/PR, proferiu sentença condenando RENATO 
DUQUE à pena total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 
multa de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 5 (cinco) 
salários mínimos. Em considerações finais, estabeleceu o juízo de primeiro 
grau:  
Pretende a Defesa de Renato de Souza Duque o reconhecimento da 
colaboração do condenado com a Justiça e, por conseguinte, a redução da 
pena ou modulação da pena para regime mais favorável.  
Observa-se inicialmente que a colaboração foi tardia, já ao final do processo, e 
não trouxe informações totalmente novas, já que o esquema criminoso já havia 
sido revelado por outros.  
O problema maior em reconhecer a colaboração é a falta de acordo de 
colaboração com o MPF e a celebração deste envolve um aspecto 
discricionário que compete ao MPF, pois não serve à persecução realizar 
acordo com todos os envolvidos no crime, o que seria sinônimo de impunidade. 
Cabe também ao MPF avaliar se os ganhos obtidos com a colaboração, como a 
qualidade da prova providenciada pelo colaborador, justificam o benefício 
concedido ao criminoso. Por envolver elemento discricionário, salvo casos 
extremos, não cabe, princípio, ao Judiciário reconhecer benefício decorrente 
de colaboração se não for ela precedida de acordo com o MPF na forma da Lei 
nº 12.850/2013.  
No caso de Renato de Souza Duque, já foi ele condenado em diversas outras 
ações penais, nas quais não houve colaboração.  
Nesse caso, não pode ser considerada a colaboração em um único processo, 
sendo necessária uma abordagem abrangente e completa, com a revelação de 
todos os crimes.  
Também por este motivo, a necessidade de uma abordagem abrangente e 
completa, é necessário que a colaboração e a eventual concessão de benefícios 
sejam objeto de um acordo de colaboração com o Ministério Público, sendo 
inviável a este Juízo concedê-lo diretamente.  
Esclareça-se que este Juízo não se opõe a eventual colaboração do condenado 
em questão, certamente sempre sendo necessário verificar conteúdo e 
condições, mas ele e o seu defensor devem procurar a instituição legitimada a 
sua celebração, o Ministério Público, e não perseguir o benefício diretamente 
em Juízo.  
Apesar dessas considerações e da recomendação ao condenado e sua Defesa 
para que procurem o Ministério Público Federal, é o caso de reconhecer, não 
só a confissão do condenado acima já valorada, mas que ele também prestou 
algumas informações relevantes sobre o esquema criminoso por parte de 
terceiros. Igualmente, em audiência, afirmou que renunciava a qualquer direito 
sobre as contas secretas que mantém no exterior com produto de crime de 
Petrobrás, como as contas em nome das off-shores Milzart Overseas e da 
offshore Pamore Assets, no Banco Julius Baer, no Principado de Monaco, com 
saldo de cerca de 20.568.654,12 euros.  
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Incluiu depois na petição do evento 945 renúncia por escrita aos saldos dessas 
contas e ainda das contas em nome da off-shores Satiras Stiftung e Drenos 
Corporation, no Banco Cramer, na Suiça.  
Embora essas contas estejam bloqueadas e já sujeitas ao confisco, a renúncia 
aos saldos poderá ajudar a implementar o confisco e repatriar os valores. 
Entretanto, deve a Defesa apresentar petição nesse sentido, também subscrita 
pessoalmente pelo condenado, para que o ato tenha efeito, pois a petição do 
evento 945 está subscrita somente pelos defensores.  
Nessas condições e na incerteza que haverá viabilidade de um acordo na forma 
da Lei nº 12.850/2013, é o caso de algum reconhecimento do valor da 
colaboração do condenado e da concessão de algum benefício.  
Observa-se que os dispositivos do §5º, art. 1º, da Lei n.º 9.613/1998, e o art. 13 
da Lei n.º 9.807/1999, permitem a concessão de amplos benefícios, como 
perdão judicial, redução de pena ou modulação de regime de cumprimento da 
pena, a réus colaboradores.  
Não faz sentido conceder, porém, esse benefício isoladamente a pessoa que já 
foi condenada em várias ações penais, v.g. 5012331-04.2015.4.04.7000, 
5013405-59.2016.4.04.7000 e 5045241-84.2015.4.04.7000.  
Assim e considerando, cumulativamente, a elevada culpabilidade do 
condenado, o papel central dele no esquema criminoso, a colaboração tardia, a 
convergência do depoimento prestado com o restante da prova dos autos e a 
renúncia aos saldos das contas bloqueadas, é o caso de não impor ao 
condenado, como condição para progressão de regime, a completa devolução 
do produto do crime, mas apenas daqueles valores em sua posse, como os 
mantidos em contas no exterior ou convertidos em bens no Brasil, e admitir a 
progressão de regime de cumprimento de pena depois do cumprimento de cinco 
anos no regime fechado, isso independentemente do total de pena somada, o 
que exigiria mais tempo de cumprimento de pena.  
O benefício deverá ser estendido, pelo Juízo de Execução, às penas unificadas 
nos demais processos julgados por este Juízo e fica condicionado à 
continuidade da colaboração, apenas com a verdade dos fatos, e a renúncia 
pelo condenado a todos os bens provenientes do crime (inclusive petição 
subscrita pelo próprio condenado deverá ser apresentada neste sentido em dez 
dias).  
Caso constatado, supervenientemente, falta de colaboração ou que o 
condenado tenha faltado com a verdade, o benefício deverá ser cassado.  
Pois bem, é importante considerar que esta Corte e os processos por ela 
julgados não estão sujeitos às deliberações de primeira instância. Ao revés 
disso, porquanto já esgotada aquela jurisdição, são as decisões de primeiro 
grau que se sujeitam àquilo que esta Corte decide.  
Por isso, preocupa-me enormemente que decisões singulares busquem 
conceder benefícios envolvendo processos outros que não estão mais sujeitos 
à competência do juízo de origem.  
Nestes autos, em que o apelante/apelado RENATO DUQUE está sendo 
julgado, obviamente as decisões de primeiro grau não são vinculantes, 
condicionantes ou limitadoras, não se aplicando a este ou a quaisquer 
processos outros que aqui já aportaram com recursos voluntários. 
Inaugurada a jurisdição de segundo grau, resta, por consequência, excluída a 
de primeiro.  
É imprescindível que isto seja imediatamente esclarecido, a bem da 
transparência e da lealdade com todas as partes que, talvez satisfeitas com o 
benefício equivocadamente concedido, abram mão inclusive de seu direito de 
recorrer.  
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O juízo de origem não é juízo universal dos processos, sendo que as decisões 
só podem ser tomadas em cada feito individualmente, aplicando-se-lhe esta 
limitação. Sequer será necessariamente o magistrado de origem o juízo da 
execução penal. E, ainda que fosse, não é este o momento apropriado para 
unificação das penas, que deverá levar em conta a coisa julgada.  
O comando mencionado na sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 
5054932-88.2016.4.04.7000/PR, acaba por unificar as penas abstratamente, 
desconsiderando o que pende de julgamento no Tribunal, além desta, outras 
apelações criminais em processamento, que, repita-se, não estão mais sob a 
jurisdição de primeiro grau.  
É fundamental que se esclareça que não se está aqui a interferir 
prematuramente no mérito da sentença, sobretudo no que pertine à 
possibilidade de o juiz conceder benefícios típicos da colaboração premiada, 
sem que haja efetivo acordo homologado, matéria que certamente será 
enfrentada pela 8ª Turma no momento apropriado. Isso não impede, todavia, 
que seja reafirmada a jurisdição deste Tribunal quando já esgotada a 
competência do juízo a quo, como no presente caso e nos demais pendentes de 
julgamento. 
Ante o exposto, voto por solver a questão de ordem para que seja oficiado ao 
juízo de primeiro grau, reafirmando a jurisdição deste Tribunal nos processos 
já submetidos a recurso, nos termos da fundamentação”.144 

 
Diante de todo o cenário fático aqui trazido, inviável atribuir 

credibilidade às declarações de Renato Duque que, além de desprovidas de elementos 

de corroboração, foram levianamente proferidas para auferir benefícios e se livrar de 

uma pena que hoje ultrapassa os noventa anos de prisão. Oportuno promover a juntada 

de depoimento prestado por Renato Duque no dia 17.11.2014, ocasião em que, sem 

qualquer pressão por delação e quase um século de pena a cumprir, nenhuma ilicitude 

imputou ao ex-presidente da República145.   

 

V.4.4 – Outros equívocos verificados nas alegações finais de Delcídio do Amaral 

 

Cumpre abordar, ainda que de forma breve, outros equívocos 

trazidos por Delcídio do Amaral em suas alegações finais. 

 

Na página 171 da petição146, a fim de mais uma vez tentar 

demonstrar a pertinência da colaboração de Delcídio e impressionar esse D. Juízo, 

menciona-se suposta denúncia aviada em face do ex-presidente nos autos nº 5006617-

29.2016.4.04.7000. Esclareça-se, contudo, que tal procedimento – anterior à delação de 

                                                
144 Doc. 09.  
145 Doc. 10.   
146 Fl. 5141 dos autos.  
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Delcídio – se atine à medida cautelar de busca e apreensão, determinada em face do ex-

presidente, diversos familiares e pessoas a ele associadas.  

 

Em outro ponto, alega-se uma suposta relação de proximidade 

existente entre o ex-presidente da República e Maurício Bumlai, o que já foi desmentido 

por ambos perante esse Juízo.  

 

Na página 174147, faz-se menção à denúncia oferecida pelo 

Procurador-Geral da República nos autos do Inq. 4325, sem atentar ao fato de que não 

houve apresentação de defesa prévia pelos denunciados e, por óbvio, qualquer 

deliberação da Suprema Corte sobre este fato.  

 

Na página 186-207148, são colacionados trechos do interrogatório 

de Marcos Valério Fernandes de Sousa nos autos de ação penal que também tramitou 

perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, ocasião na qual o interrogado afirmou que, 

no episódio concernente ao empréstimo tomado com o Banco Schahin, o ex-presidente 

da República e mais dois membros do Governo estariam sendo chantageados.  

 

Tal relato, entretanto, é desprovido de qualquer corroboração 

probatória, não passando de conversas supostamente havidas entre o interrogando e 

terceiros.  

 

Por fim, afirmam as alegações finais que, em razão do nome de 

Delcídio do Amaral já ter sido mencionado nos primeiros anexos constantes na 

negociação de Nestor Cerveró, não mais subsistiria interesse do ex-senador em tentar 

impedir o referido acordo. No entanto, basta uma rápida análise para verificar-se que 

tais argumentos são absolutamente insubsistentes. 

 

A uma, porque integralmente dissociados dos demais elementos 

colhidos durante a instrução probatória como, por exemplo, os relatos de Nestor 

                                                
147 Fls. 5143/5146.  
148 Fl. 5156-5177.  
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Cerveró, Bernardo Cerveró e Alessi Brandão que, ouvidos perante o Juízo, narraram 

diversas intervenções ilícitas de Delcídio para que seu nome fosse retirado do acordo.  

 

A duas, pois todas as testemunhas e acusados – de forma 

uníssona – afirmaram que a suposta trama embaraçosa se deu a fim de proteger uma 

única pessoa: Delcídio do Amaral.  

 

Ademais, porque Delcídio teria prosseguido com a conduta ilícita 

senão com a missão de tentar que seu nome fosse omitido do acordo? 

 

V.4.5 – Ponderações derradeiras sobre as alegações finais de Delcídio do Amaral 

 

À luz de todos os argumentos expostos no presente petitório, resta 

inequívoca a falsidade da delação de Delcídio do Amaral no que tange as referências ao 

ex-Presidente Lula. O ex-senador da República, a fim de tentar salvar o acordo 

celebrado e os indevidos benefícios amealhados, recorreu a elementos de questionável – 

pra se dizer o mínimo – credibilidade, como afirmações de delatores oportunistas, na 

mesma situação que ele.  

 

Desse modo, à luz da legislação vigente, duas consequências 

óbvias se extraem de tal situação: (i) a absolvição do ex-presidente da República; (ii) 

a anulação do acordo de Delcídio do Amaral.  

VI – DOS PEDIDOS 

 
“os julgamentos do Poder Judiciário, proferidos em 

ambiente de serenidade, não podem deixar‐se 

contaminar, qualquer que seja o sentido pretendido, por 

juízos paralelos resultantes de manifestações da opinião 

pública que objetivem condicionar o pronunciamento 

de magistrados e Tribunais, pois, se tal pudesse ocorrer, 

estar‐se‐ia a negar, a qualquer acusado em processos 

criminais, o direito fundamental a um julgamento justo, 

o que constituiria manifesta ofensa não só ao que 

proclama a própria Constituição, mas, também, ao que 

garantem os tratados internacionais de direitos 
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humanos subscritos pelo Brasil ou aos quais o Brasil 

aderiu”149 

 
Em face de todo o acima exposto e fundamentado, requer-se: 

 

a) Seja, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, 

reconhecida: 

 
(i) a inconstitucionalidade material do artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/13 por 

ofensa aos preceitos constitucionais enunciadores dos princípios da 

proporcionalidade e do devido processo legal, denegando-lhe aplicação na 

espécie e, por consectário, desacolhendo-se, no ponto, a pretensão punitiva 

e se arquivando os autos por decisão terminativa; 

 
(ii) a inconstitucionalidade material do artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/13 ante o 

aberto conflito com os preceitos constitucionais enunciadores dos 

princípios da legalidade dos crimes e das penas, do devido processo legal,  

da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, o que também 

está a reclamar o decreto da improcedência da denúncia e o arquivamento 

dos autos por decisão da mesma natureza indicada no item precedente. 

 
b) Seja declarado nulo e sem eficácia o despacho de admissibilidade 

da peça vestibular acusatória, pois: 

 
(i) ocorreu cerceamento do direito de defesa e ofensa ao princípio da  

isonomia por ocasião do indeferimento do requerimento de apresentação 

da resposta preliminar nos mesmos moldes que facultado fora aos  

acusados Delcídio do Amaral, André dos Santos Esteves, Diogo Ferreira e 

Edson de Siqueira, como acima exaustivamente argumentado; 

 
(ii) ressente-se de fundamentação a decisão de recepção da denúncia, pelo 

que resta infringida a norma constitucional enunciada no artigo 93, inciso 

IX, da Lex Maxima. 

                                                
149 Voto do Ministro CELSO DE MELLO no julgamento da admissibilidade dos embargos infringentes na 
AP 470/STF.  
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c) Seja reconhecida: 

 
(i) a nulidade do acordo de delação premiada de Delcídio do Amaral Gomez, 

diante da inexistência dos pressupostos previstos na lei 12.850/13 

(efetividade, voluntariedade e confiabilidade) e também pelo desrespeito à 

cláusula de sigilo e obrigação de dizer a verdade, imprescindível à sua 

validade; 

 
(ii) o desentranhamento dos autos desse acordo premial viciado, dada a 

impossibilidade de ser utilizado seu conteúdo como elemento de prova, à 

luz do disposto no artigo 5º, LVI, da Constituição Federal e do artigo 157 

do Código de Processo Penal. 

 
d) Caso não se entenda como procedente o quanto ficou ponderado 

nos itens precedentes, requer seja reconhecida a inépcia da peça 

inicial acusatória, dado o déficit da narratio facti, laconismo e 

vício que ferem o princípio do contraditório e da ampla defesa, 

bem como desatende ao disposto no artigo 41 do Código de 

Processo Penal; 

 
e) Na hipótese de não se acolherem as preliminares acima 

articuladas, o que se requer é a absolvição do ex-presidente 

Lula: 

 
(i) em razão do pleito absolutório formulado pelo Ministério Público 

Federal, respeitando-se o sistema processual penal acusatório 

estabelecido na Carta Política, a par da declaração, incidenter tantum, da 

material inconstitucionalidade do art. 385 do CPP, não recepcionado pela 

ordem constitucional vigente;  

 
(ii) reconhecimento da prova plena da inexistência do fato delituoso 

imputado ou pela inexistência de prova do fato delituoso referido na 

denúncia (art. 386, I e II, CPP);  

 




