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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 10ª VARA 

FEDERAL DE BRASÍLIA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. 

 

 

Autos nº 4254376.2016.4.01.3400. 

 

 

DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, já qualificado nos autos em 

epígrafe vem, por intermédio de seus procuradores, respeitosamente perante 

V.Exª. INFORMAR QUE O PROTOCOLO DO PETITÓRIO EM ANEXO ESTÁ 

SENDO REALIZADO VIA SSP – CORREIOS EM 01 VOLUME DE RAZÕES E 05 

VOLUMES DE ANEXOS. 

Era o que cumpria informar. 
 
 
De Curitiba/PR para Brasília/DF, 18 de outubro de 2017. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 10ª 

VARA FEDERAL DE BRASÍLIA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

DISTRITO FEDERAL. 

 

 

Autos nº 4254376.2016.4.01.3400. 

 

 

DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, doravante Delcídio, 

brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 

Registro Geral sob o nº 4.690.013-SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob nº 

011.279.828-42, residente e domiciliado à Rua Rodolfo José Pinho, 1330, 

casa 04, Jardim Bela Vista, Centro, Campo Grande/MS, vem 

respeitosamente perante V.Exª., para aduzir suas 

    RAZÕES FINAIS 

  Impugnando integralmente os termos da denúncia aviada 

pelo MPF e também as abusivas e infundadas alegações finais 

produzidas pelo Sr. Ivan Marx, nos termos e fundamentos que pede 

vênia para expor e ao final requerer a improcedência da denúncia, em 

não sendo esse o r. entendimento o reconhecimento da efetividade da 

colaboração processual com a concessão de perdão judicial: 
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I. RETROSPECTIVA. 

 

1- O Ministério Público Federal (“MPF”) imputa a  Delcídio a prática 

do crime previsto no artigo 2°, § 1°, da Lei n° 12.850/2013, bem 

como, dos delitos previstos nos artigos 355 e 357 do Código Penal. 

 

2- A denúncia foi recebida por esse MM. Juiz Federal, tendo a 

instrução transcorrido de forma regular, sem qualquer supressão 

de fórmulas processuais. Foi dado ao Ministério Público Federal e 

aos acusados a oportunidade de inserir nos autos o material 

probatório que lhes pareceu suficiente e para a formação do 

convencimento do julgador. 

 

3- Terminada a instrução os acusados foram interrogados, as defesas 

fizeram seus requerimentos, e esse MM. Juízo de ofício 

determinou a interdição do “Instituto Lula” por entender que 

existem sobejos indicativos que tal instituição era usada pelo ex-

presidente para a prática de atos ilícitos. 

 

4- Ao final, o Dr. Ivan Marx aduziu suas alegações finais, omitindo-

se quanto as teses da defesa, preferindo o tortuoso caminho das 

construções cerebrinas, exilado em construções confusas e 

ideologicamente preconcebidas, atacou a colaboração de Delcídio 

com argumentos abusivos, sem qualquer fundamento fático e 

técnico jurídico, uma acusação delirante e manifestamente 
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contrária a toda prova dos autos. Documento afrontosamente 

oposto à posição da Procuradoria Geral da República, de outros 

representantes do Ministério Público Federal e de r. sentenças 

condenatórias, que demonstraram e continuam demonstrando 

que Delcídio não falseou a verdade e que sua colaboração tem sido 

efetiva e valiosa para diversas investigações em curso. 

 

5- Por fim, com relação a colaboração premiada firmada junto a 

Procuradoria Geral da República e homologada pelo Supremo 

Tribunal Federal que a mesma vem sendo cumprida integralmente 

pelo Requerente inexistindo até a presente data qualquer alegação 

de descumprimento dos termos firmados. Pelo contrário, a idônea 

e farta documentação ora apresentada atesta a voluntária, efetiva 

e valiosa colaboração de Delcídio do Amaral Gomez. 

 

6- A acusação ora realizada contra Delcídio reclama a abordagem de 

diversas teses, iniciando pelas preliminares ao mérito para na 

sequência apresentar a tese defensiva sobre o mérito culminando 

com o pedido de absolvição do ora acusado e a estrita observância 

e validade do termo de colaboração. 

 
 

II. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE QUALQUER 
FORMA, EMBARAÇA” PREVISTA NO ART. 2°, § 1°, DA LEI N° 

12.850/2013 – TIPO PENAL ABERTO – OFENSA AO PRINCÍPIO 

DA LEGALIDADE. 
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7- Diz o aditamento à denúncia aviada pelo Ministério Público 

Federal que: 

“Todavia, novos elementos obtidos1 são conclusivos quanto à 

participação de MAURÍCIO DE BARROS BUMLAI, JOSÉ CARLOS 

COSTA MARQUES BUMLAI e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA na 

aludida investida para impedir ou modular a celebração de acordo 

de colaboração entre o MPF e NESTOR CERVERÓ, impondo o 

presente aditamento.” 

8- Constitui fundamento essencial do princípio da legalidade a 

proibição de incriminações vagas ou indeterminadas. A função de 

garantia individual exercida pelo preceito estaria seriamente 

comprometida se as normas que definem os crimes não 

dispusessem com clareza denotativa as condutas proibidas. 

 

9- A denúncia, mais precisamente o aditamento à denúncia afirma, 

confusamente, que Delcídio do Amaral teria agido para embaraçar 

as investigações referentes à operação "LAVA JATO" não 

demonstrando, contudo, quais condutas teria o acusado praticado 

causando efetivo embaraço, haja vista, que uma simples conversa, 

sem qualquer ato de execução, não pode ser considerada como 

embaraço. Conforme decidiu o excelso Pretório recentemente ao 

determinar o arquivamento de investigação contra os senadores 

Romero Jucá e Renan Calheiros. Sob o entendimento de que mera 

                                            
1 Em especial depoimento prestado por Delcídio do Amaral em sede de colaboração premiada e novos 
documentos que corroboram suas informações, tratados em tópico próprio e que seguem também em 
anexo. 



Página 5 de 253 
 

conversa gravada não configura crime sem que se demonstre a 

existência de um ato efetivo. No caso vertente, preferiu o MPF um 

critério aleatório e subjetivo, deixando à interpretação jurisdicional 

a adequação da conduta do imputado, o que é absolutamente 

inadequado. A sentença deve necessariamente estar submetida aos 

limites da imputação. Delcídio não praticou qualquer dos atos 

descritos na malsinada gravação urdida pelo Procurador da 

República com Bernardo Cerveró, conforme demonstraremos a 

seguir. 

 
10- O posicionamento do MPF deriva da redação genérica do art. 2o, § 

1º, da Lei 12.850/2013, que deixa demasiadamente aberta e 

subjetiva a sua interpretação. Evidente que não se pode fazer uma 

imputação alternativa; é preciso que se demonstre de que forma a 

conduta descrita se encaixa no tipo, e jamais o inverso, ou seja, é 

preciso provar que o acusado Delcídio efetivamente iniciou a 

execução dos fatos narrados na conversa incriminada, por 

exemplo, locar um avião para fuga de Nestor. Com a máxima vênia, 

essa prova não foi feita pela acusação. 

 
11- Como se sabe, "embaraçar" significa "criar dificuldades", o que 

deve ser objetivamente demonstrado através de condutas que se 

aperfeiçoem ao tipo penal. A expressão "de qualquer forma", além 

de lacônica, é perigosamente porosa, pois atribui ao acusador um 

poder de adequar ao tipo qualquer conduta que, sob sua ótica, 

possa revelar-se como um embaraço à investigação. Ocorre que, 

no caso vertente, não há sequer conduta iniciada pelo Acusado se 

tratando de mera conversa, o que configuraria, em tese, e no 
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máximo, em ato preparatório – em regra, impunível. Frise-se que, 

ao término da conversa nada do que foi objeto da mesma chegou a 

ser executado. 

 
12- Neste sentido, veja-se a decisão anteriormente citada sobre os 

Senadores Romero Jucá, José Sarney e Renan Calheiros proferida 

pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da Relatoria do Ministro 

Luiz Edson Fachin, na INQ 4367: 

“PROCESSO PENAL. INQUÉRITO PARA A APURAÇÃO DE 
ELEMENTOS QUE INDICAVAM A PRÁTICA DE CRIMES DE 
OBSTRUÇÃO A INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONDUTAS 
ALÉM DA MERA COGITAÇÃO. ARQUIVAMENTO, COM 
EXPRESSA RESSALVA DO DISPOSTO NO ART. 18 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NA SÚMULA N. 524 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Elementos de prova que apontavam para a prática de crime 
de obstrução à investigação de organização criminosa. 
2. Ausência de substrato probatório mínimo, no momento, de 
condutas além da cogitação. 
3. Promoção de arquivamento, com a expressa ressalva de 
reabertura, conforme disposto no art. 18, CPP c/c o enunciado 
da Súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal”. 
(INQ 4367 STF – Relatoria do Ministro Edson Fachin. 
04/10/2017). 
 

13- Cabe destacar deste julgado que: 

“(...) Nesse cenário, entende a Procuradoria-Geral da República 

que, apesar de graves os fatos noticiados, por demonstrarem a 

atuação de agentes políticos dissociada dos interesses da 

coletividade, somente seria possível incidir o direito penal em 

caso de comprovação de atos executórios pertinentes ao plano 
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de obstaculizar ou prejudicar a atuação de órgãos da 

persecução criminal. 

Não visualizando nas peças informativas coligidas elementos 

que permitam formar essa convicção, concluiu o Ministério 

Público que a divulgação do conteúdo dos depoimentos do 

colaborador acarretou a interrupção do percurso do crime na 

etapa do planejamento, não existindo previsão normativa de 

punição desses atos preparatórios (fl. 639). 

Aduz então que, a despeito de extremamente reprováveis as 

intenções dos investigados e os estratagemas projetados, os 

quais envolveriam desde produção legislativa até tráfico de 

influência em órgãos jurisdicionais, não estaria configurada a 

figura típica inicialmente aventada sequer na forma tentada, 

pois não foi dado início à fase de execução. (...)” 

 

14- Para o direito criminal, não existem conceitos abertos e vagos. Tudo 

deve estar objetivamente definido. No ordenamento jurídico penal 

está em plena vigência o princípio da responsabilidade pelo fato, 

sobre a qual incide o poderoso preceito inibidor do jus puniendi. 

 
15- Tal princípio se impõe, em direito penal, sobre o fato, que se opõe 

à possibilidade de punição pelo caráter ou pelo modo de vida, ou, 

ainda, pela condição de parlamentar do acusado, como pretende o 

MPF, na hipótese sub examine. Obsta-se, desta forma, o denominado 

direito penal do agente ou do autor, este como propuseram, por 

exemplo, os penalistas da escola do nacional–socialismo (nazistas), 



Página 8 de 253 
 

para os quais, em lugar de castigar o homicídio, o furto, as 

falsidades, etc… (tipos objetivos de conduta), o direito penal 

deveria castigar o homicida, o ladrão, o falsificador, retornando às 

origens medievais. 

 
16- Ocorre, porém, que, in casu, a inicial acusatória, seguindo esse 

mesmo equivocado caminho, não fornece os elementos mínimos 

necessários para que se demonstre objetivamente qualquer 

embaraço às investigações; não diz qual ato foi objetivamente 

prejudicado ou dificultado nas investigações, e, por fim, não indica 

qual teria sido a atitude de Delcídio do Amaral que embaraçou a 

investigação, e isto porque o tipo penal contraria o princípio da 

individualização da conduta, ao permitir que tal embaraço ocorra 

“de qualquer forma”. 

 
17- Quando a acusação diz que o acusado embaraçou de "qualquer 

forma a investigação” deixa claro que o acusador público não dispõe 

de elementos concretos e idôneos para aviar a imputação ou seja, 

opta pelo critério genérico que obviamente malfere o princípio 

constitucional da reserva legal. 

 
18- Ademais, sabidamente o devido processo legal no âmbito penal é 

infenso a 'verdades sabidas' ou a 'encontros marcados'. Importa dizer: 

não se compactua com aquela imprecisa sensação de que alguém 

fez realmente algo indevido; ainda que não se saiba exatamente o 

quê! 
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19- Tais imprecisões possibilitam aquela conhecida sensação – por 

vezes difundida por meio da grande mídia, e somente por 

impressão – de que certamente alguém só pode ser culpado, 

mesmo que não se saiba, ao certo, qual o seu pecado ou qual o seu 

crime, o que é inservível para qualquer arguição criminal. É essa 

compreensão das coisas que estimula processos fadados à mera 

confirmação de conjeturas, como se o seu resultado fosse desde 

sempre conhecido, a despeito das provas acaso colhidas ao longo 

da demanda. Esta não é a função da persecução criminal, em um 

Estado que se almeja como Democrático e de Direito. 

 
20- A flexibilidade na descrição da conduta e a falta de rigidez na 

perfeita e completa identificação do fato delituoso causam 

prejuízos indesejáveis, não só à manutenção da unidade do 

processo penal, cujo objeto deve ser o mesmo da acusação até a 

sentença, como também para o exercício da ampla defesa, na 

medida em que sendo tudo incerto e indefinido, débeis se tornam 

as necessárias demarcações da acusação, para nortear o perfeito 

exercício da defesa. 

 
21- É exatamente o que ocorre com a peça acusatória que se vale da 

imprecisa expressão “de qualquer forma", presente no art. 2o, § 1o da 

Lei 12.850/2013, que acaba por carecer de uma determinação 

judicial da conduta do acusado ficando a critério do Magistrado 

qualificar como delito a conduta que considere merecedora de 

sanção. Trata-se de grave ofensa ao princípio constitucional da 

reserva legal ante a ausência de taxatividade e precisão empírica 

na formulação do tipo. 
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22- Isto porque elaborar tipos penais valendo-se de cláusulas gerais ou 

conceitos indeterminados, ensina Nilo Batista, equivale a nada 

formular, pois a obediência ao princípio da legalidade pressupõe a 

descrição precisa das condutas proibidas no tipo penal, com a 

eliminação de palavras que não tenham precisão semântica. 

“(…) com toda a procedência se observa, diante das graves 

medidas restritivas que se abatem sobre o acusado num 

processo criminal, que a criação de incriminações vagas e 

indeterminadas transcende a violação do princípio da 

legalidade para ofender diversos direitos humanos 

fundamentais.”2  

23- Uma lei imprecisa, indeterminada ou pouco clara, carente das 

condições objetivas da punibilidade, não pode proteger o cidadão 

de uma arbitrariedade cometida, porque não tem condições de 

limitar o jus puniendi estatal. 

 

24- Além disso, a expressão “de qualquer forma”, contida no referido no 

art. 2o, § 1o da Lei 12.850/2013, fere ainda o princípio da legalidade 

também na medida em que se afasta do princípio da eficácia 

preventiva e geral, não permitindo ao acusado reconhecer com 

exatidão a conduta que se pretende punir, isto é, no que consiste a 

forma de embaraço, qual a conduta pode ser enquadrada no tipo, 

                                            
2 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro, Revan, 2001, p. 78 
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impedindo ou dificultando, desta feita, que o cidadão conheça ou 

tenha uma base para a reprovação de sua conduta. 

 

25- Importante aproximar a doutrina do caso em tela, onde a conversa 

incriminada não possui qualquer relação com o tipo penal, “de 

qualquer forma embaraçar investigação criminal”. É fato que não se 

pode compreender a conversa incriminada na presente ação penal, 

“ainda que extremamente reprovável a intenção dos investigados e os 

estratagemas projetados (…) não estaria configurada a figura típica 

inicialmente aventada sequer na forma tentada pois não foi dado início a 

fase de execução”3. 

 

26- A utilização de termos taxativos, claros e delimitados na 

formulação dos tipos penais evita o surgimento de expressões 

ambíguas, que possam ensejar diferentes entendimentos sobre o 

proibido. A precisão da norma evita o arbítrio judicial em sua 

aplicação e preserva o respeito ao princípio da separação dos 

poderes. Mas isto é exatamente o que não se verifica na expressão 

“de qualquer forma embaraça”, versada no artigo 2°, § 1°, da Lei 

12.850/2013, porquanto o termo é tão genérico que poderia 

implicar a inclusão no tipo penal de qualquer conversa com o 

potencial colaborador e sobre os eventuais benefícios e prejuízos 

de se realizar uma delação premiada. 

 

                                            
3 INQ 4367/STF; 
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27- Claus Roxin afirma que são inconstitucionais e, portanto, nulos, 

tipos legais indeterminados e abertos. 

”Teóricamente tambien resulta indiscutido que por 

indeterminacion lãs disposiciones penales pueden ser 

inconstitucionales y portanto nulas. Así, el Tribunal 

Constitucional Bávaro declaro nulo, por vulnerar el princípio de 

legalidad, um precepto em virtud del cual incurria em 

responsabilidad penal “el que infriegere el orden público o 

actuare contra los interesses de las fuerzas armadas aliadas o de 

sus miembros”; y a esse respecto considero que ambas as 

alternativas típicas (orden público e interesses) eram igual e 

excessivamente indeterminadas.”4    

28- No mesmo sentido, invoca-se o magistério de Ferrajoli, sobre a 

necessidade de condutas especificas e bem determinadas no tipo 

penal.   

”O sentido e o alcance garantista do convencionalismo penal 

reside precisamente na concepção, ao mesmo tempo nominalista 

e empírica do desvio punível, que remete às únicas ações 

taxativamente indicadas na lei, dela excluindo qualquer 

configuração ontológica, ou em todo caso extralegal: O que 

confere relevância penal a um fenômeno não é a verdade, a 

justiça, a moral, nem a natureza, mas somente o que, com 

autoridade diz a lei. E a lei não pode qualificar como penalmente 

relevante qualquer hipótese indeterminada de desvio, mas 

somente comportamentos empíricos determinados, identificados 

                                            
4 Derecho Penal – Parte General Tomo I –Fundamentos. La Estructura de La Teoria Del Delito-Civitas- Madri 2003,p.169. 



Página 13 de 253 
 

exatamente como tais, por sua vez, aditados à culpabilidade do 

sujeito.”5  

29- Como se tanto não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, em 

brilhante voto do Ministro Relator Celso de Mello, assim decidiu, 

verbis:  

“O ato de tipificação legal 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 da lei, 

daí resultando, como efeito consequencial imediato, o 

gravíssimo comprometimento do sistema das liberdades 

públicas.  

A cláusula de tipificação penal, cujo conteúdo descritivo se 

revela precário e insuficiente, não permite que se observe o 

                                            
5 Direito e razão:teoria do garantismo penal- RT 2002, p.31 
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princípio da dupla incriminação, inviabilizando em 

conseqüência, o acolhimento do pedido extrajudicial.”6 

30- Portanto, o uso da expressão mencionada implica o esvaziamento 

do princípio da legalidade, pois autoriza que a vedação deixe de 

ser um fato determinado empiricamente para passar a ser um juízo 

de valor. Além disso, o uso da expressão “de qualquer forma” abre 

caminho para o uso da analogia de maneira velada em prejuízo do 

réu, o que é expressamente proibido em direito penal. 

 

31- O prejuízo ao colaborador Delcídio do Amaral Gomez neste 

contexto se mostra clarividente, uma vez que, o inconstitucional 

tipo penal de obstrução de justiça (…de qualquer forma embaraça…), 

possibilitou que uma conversa moralmente reprovável, E SEM 

QUE FOSSE PRATICADO QUALQUER ATO DE EXECUÇÃO 

(ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL), configura-se NA FORMA 

MAIS GENÉRICA POSSÍVEL, o delito previsto no artigo 2º, §1º, 

da Lei nº 12.850/2013. 

 

32- Ante o exposto, requer-se, preliminarmente, a declaração 

incidental de inconstitucionalidade da expressão “de qualquer forma 

embaraça”, prevista no artigo 2°, § 1°, da Lei n° 12.850/2013. 

III. PRELIMINAR – DA INÉPCIA DA INICIAL – AFIRMATIVA DE QUE 

O DENUNCIADO FOI O RESPONSÁVEL PELO ATRASO DA 

                                            
6 Supremo Tribunal Federal – Extradição 633, Rel. Ministro Celso de Mello, DJU 06/04/01. 
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COLABORAÇÃO QUE NÃO PASSA DE MERA ILAÇÃO – 

COLABORAÇÃO QUE JÁ HAVIA SIDO REJEITADA PELO MPF. 

 “ HOUVE UMA REUNIÃO DOS MEUS ADVOGADOS, O DR. BENO 

E A DRA. ALESSI COM O PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DA 

REPÚBLICA, COM PROCURADORES DA REPÚBLICA, LIDERADOS 

PELO PROCURADOR MILLER, NÉ! LEONARDO, EU ACHO QUE É, 

NÃO ME LEMBRO AGORA, MILLER. EM QUE ELE FOI MUITO 

CLARO QUE NÃO HAVIA INTERESSE. QUE PODERIA SER 

FEITO ALGUM TIPO DE ACORDO, MAS QUE AS 

CONDIÇÕES NÃO SERIAM MUITO FAVORÁVEIS E, 

NESSE  CASO, ELE CONSIDERAVA MELHOR NEM 

FAZER O ACORDO, PORQUE O QUE PODERIA SER 

OFERECIDO EM CONTRAPARTIDA ÀS MINHAS 

INFORMAÇÕES PROVAVELMENTE EU NÃO TERIA 

INTERESSE. E FICOU NESSE PROCESSO, FICOU 

CLARAMENTE EVIDENCIADO QUE, ENQUANTO 

NÃO HOUVESSE UMA APRESENTAÇÃO DE ALGUM 

FATO NOVO, ALGUMA PROVA NOVA, ESSE ACORDO 

NÃO EVOLUÍRIA. “ 
(DECLARAÇÕES PRESTADAS POR NESTOR CERVERÓ EM SEU 

INTERROGATÓRIO).  
 

33- De suma importância consignar que, a inicial acusatória, muito 

embora, não tenha formulado contra o réu acusação formal de que 

este participava de organização criminosa, tão pouco o mesmo 
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tenha sido, até o presente momento, denunciado por tal delito. 

Cumpre a defesa impugnar todos os termos da denúncia. 

 

34- O interrogatório de Nestor Cerveró esclarece de forma lapidar que 

não havia (como não houve) qualquer ato praticado por Delcídio 

que tenha embaraçado ou atrasado a colaboração de Nestor 

Cerveró. A colaboração de Cerveró foi recusada pela 

Procuradoria Geral da República pelo motivo de os fatos 

narrados por ele terem sido considerados obsoletos.  Partindo 

desse depoimento pouco precisaria ser dito para ver que são 

absurdas as imputações feitas a Delcídio.  Desde sua prisão em 

flagrante que jamais ocorreu, passando por sua cassação e 

culminando com essa denúncia, estamos diante de uma sucessão 

de arbitrariedades e ilegalidades, que refletem uma enorme 

injustiça que agora se espera ver reparada. 

 

35- Ao oferecer a inicial acusatória, o Ministério Público Federal 

afirma que ainda não há elementos para embasar uma denúncia 

pelo crime de organização criminosa, sendo importante, neste 

tópico, destacar a cota ministerial formulada, por ocasião da peça 

acusatória (página 7, da denúncia):  

“Os denunciados, até esta data, não figuravam como investigados no 

rol do Inquérito n° 3.989, em curso nesta Suprema Corte, sob 

relatoria de Vossa Excelência e que diz respeito à existência de 

organização criminosa voltada à prática de diversos crimes, todos 

diretamente relacionados à chamada operação Lava Jato. 
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No entanto, a partir das densas evidências colhidas no presente 

inquérito, serão os denunciados incluídos naquela investigação uma 

vez que os autos respectivos retornem com vista à Procuradoria-

Geral da República. ” 

36- Não obstante a ausência de descrição específica relacionada a 

Delcídio do Amaral Gomez sobre quem integra a organização 

criminosa, como ela funciona, quem eram as pessoas que recebiam 

vantagens e como estas vantagens eram recebidas e, 

principalmente, qual era o papel do denunciado dentro da 

organização criminosa, no caso concreto, é causa de inépcia da 

própria denúncia já apresentada. 

 

37- O primeiro tópico da exordial, é importante ressaltar, faz uma 

descrição da organização criminosa, mas sem citar casos 

singulares em que especificamente teria agido Delcídio do Amaral. 

Eis o teor do trecho em que o denunciado é genericamente 

referido:  

“O denunciado Delcídio do Amaral integra, com vontade livre e 

consciente, o núcleo político dessa organização criminosa ao menos 

desde 1°/1/2005. Atuou na corretagem de apoio político para a 

nomeação e permanência, como diretor da Petrobrás S/A, de Nestor 

Cerveró, mediante ajuste segundo o qual recebeu vantagens 

indevidas para si e para o Partido dos Trabalhadores, intermediadas 

por Nestor Cerveró, no contexto da celebração de contratos entre a 

estatal e fornecedores seus.” 
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38- Note-se que há flagrante incoerência fática na descrição da 

conduta, proposta pelo MPF, quando afirma, como visto na 

transcrição, que “o denunciado Delcídio do Amaral integra, com 

vontade livre e consciente, o núcleo político dessa organização criminosa 

ao menos desde 1°/1/2005”. 

 

39- Sabidamente, entre os anos de 2005 e 2006, Delcídio do Amaral 

presidiu a maior Comissão Parlamentar Mista de Inquérito já 

instaurada no Congresso Nacional, justamente com o objetivo 

identificar e apurar esquemas políticos de repasse indevido de 

verbas para a manutenção da base parlamentar do Governo, 

atuando firmemente na investigação e elucidação de delitos que, 

por ventura, tivessem sido praticados por Parlamentares e 

terceiros envolvidos. 

 

40- Foi o trabalho impecável do Senador Delcídio do Amaral, em 

oposição aqueles que integravam o núcleo político do Governo, 

que proporcionou a Excelsa Corte condenar os envolvidos. Sua 

colocação como opositor ferrenho ao esquema custou a falta de 

apoio político do próprio Partido dos Trabalhadores ao seu nome, 

para as eleições ao Governo do Mato Grosso do Sul, o que resultou 

na sua derrota nas urnas. 

 

41- Não se justifica, ou mesmo se sustenta, portanto, a afirmação do 

MPF. Tanto é assim que o Parquet não faz referência sobre (i) quais 

vantagens foram recebidas; (ii) quando estas vantagens foram 

recebidas; (iii) quem as teria pago e, (iv) para quem, dentro do PT, 
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estes valores estariam sendo repassados. Igualmente, não são 

mencionados os contratos específicos que deram origem ao 

pagamento das vantagens indevidas e quais os fornecedores 

envolvidos. Veja, portanto, que a acusação é tão genérica que 

impossibilita o próprio exercício de contraditório e da ampla 

defesa. 

 

42- Se no tipo previsto no artigo 2°, § 1°, da Lei n° 12.850/2013 está 

prevista a expressão “[...] a investigação de infração penal que envolva 

organização criminosa.”, tem o Ministério Público a obrigação de 

descrever, de maneira específica, a conduta dos diversos membros 

da organização criminosa na denúncia, até mesmo para que o 

órgão julgador seja capaz de examinar, a partir dos fatos 

específicos, se realmente existia uma organização criminosa. 

 

43- Afirmar, em cota ministerial, que a descrição detalhada da 

organização criminosa será realizada em data futura não constitui 

fator suficiente para suprir a inépcia da inicial, motivo pela qual, 

no ponto, ela deve ser rejeitada. 

 

44- Mais! A afirmativa de que o denunciado foi o responsável pelo 

atraso na realização do acordo de Nestor Cerveró não passa de 

mera ilação. Como provamos acima com o depoimento do mesmo 

e veremos nos tópicos a seguir, tal atraso decorreu da negativa do 

Ministério Público de aceitar o que Nestor Cerveró já havia dito 

anteriormente, decidindo realizar a colaboração premiada, 

exclusivamente, com Fernando Soares. 
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45- Além disso, a assertiva de que o atraso na realização do acordo 

também veio a prejudicar múltiplas investigações que vinham 

sendo realizadas é genérica, pois impede a realização do 

contraditório e da ampla defesa. Configurando tal alegação mera 

retórica na tentativa de agravar os fatos. Indaga-se! Quais são as 

investigações? Quais os fatos investigados?  Não é preciso lembrar 

que a operação Lava Jato é enorme, à época com mais de duas 

dezenas de fases, sendo necessário que o Ministério Público aponte 

concretamente que operação foi prejudicada e como esta operação 

foi prejudicada. 

46- Ante o quadro, requer-se a rejeição da denúncia, tendo em vista as 

inépcias destacadas.  

IV. PRELIMINAR – COLABORAÇÃO PREMIADA – ATO VOLUNTÁRIO 

QUE NÃO CONSTITUI PROVA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO 

PERTINENTE - MEIO PARA OBTENÇÃO DA  PROVA - 

PRECEDENTE DO STF. 

47- Antes de abordarmos a questão acima suscitada cumpre fazer uma 

observação justa e necessária sobre a colaboração do Sr. Nestor 

Cerveró e a seu tortuoso e nebuloso trâmite frente ao MPF. Diga-

se, desde já, que não se pretende atacar a aceitação da colaboração 

de Nestor Cerveró, embora a defesa afirme, veementemente, que 

são falsas as descrições nela contidas, mais especificamente as que 

atribuem ao acusado a prática de condutas criminosas. A tese 

versa sobre a origem da colaboração, a forma como se obteve o 

aval do MPF, para a celebração do acordo. 
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48- Constitui fato notório que a colaboração de Nestor Cerveró 

somente foi aceita pelo Ministério quando o seu filho Bernardo 

Cerveró, aceitou fazer uma gravação ambiental com três dos 

demais acusados. Vejamos o que a prova carreada ao processo 

demonstra. 

 

49- Primeiro o depoimento de Nestor Cerveró na audiência de 

homologação do acordo de colaboração premiada, sendo 

questionado pela sua advogada Dra. Alessi perante o Juízo 

instrutor (Pet. 5886/STF): 

- Dra. Alessi Brandão: Então só para deixar claro, uma 

eventual sugestão do Ministério 

Público, foi no sentido de que, não 

poderia ser feito qualquer delação sem 

que houvesse uma prova sobre o 

assunto tratado na gravação, isso? 

- Nestor Cerveró: É. 

50- E mais a frente demonstraremos que é a maior prova de que a 

gravação foi urdida pelo notório ex-procurador da república 

Marcelo Miller. 

 

51- Após os últimos acontecimentos envolvendo a colaboração da JBS 

e participação de membro do Ministério Público Federal, 

compulsando ainda a prova que será abaixo esgrimida ficará 
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evidente o, então Senador, Delcídio do Amaral Gomez, foi atraído 

para uma armadilha e sob o manto desse sórdido e ilegal ardil 

urdido na clandestinidade foi celebrado o acordo de colaboração 

processual do Nestor Cerveró. 

 

52- Esse ambiente de negociação que jamais tinha sido visto em outras 

negociações entre defesa e Ministério Público Federal no âmbito 

da denominada "Operação Lava Jato", antes do advento da 

colaboração da JBS, que demonstrou claramente que o 

procurador Marcelo Miller participava ativamente das gravações 

clandestinas contra Autoridades Públicas, conforme se 

depreende da decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, na 

Ação Cautelar 4352 da lavra do Ministro Luiz Edson Fachin: 

“(IV) a análise do conteúdo do diálogo revela a possível prática 

de crimes por terceiro que deliberadamente não teriam sido 

informados no âmbito da colaboração premiada, dentre os quais 

teriam sido praticados por MARCELO MILLER, ex-procurador 

da República, consistente em fornecer orientação aos 

colaboradores em período anterior a sua exoneração dos 

quadros do Ministério Público Federal.”  

53- Jamais existiu qualquer embaraço ou obstáculo para que Nestor 

Cerveró obtivesse a anuência do MPF, em sua colaboração. 

Vejamos o que diz o próprio Nestor ao prestar declarações diante 

de V.Exª, o que contraria frontalmente os termos da denúncia: 

 - Defesa de Edson Ribeiro: Fatos novos, perfeito. Em algum 

momento o Sr. Voltou atrás na 
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tentativa de fazer acordo de delação 

premiada? 

 - Nestor Cerveró: Não, voltar atrás, não. Porque eu iniciei 

esse processo, depois foi assinado o 

acordo de confidencialidade, NÃO 

HOUVE UM RETROCESSO OU UMA 

DESISTÊNCIA MINHA NÃO.”  

54- Infere-se ainda do áudio gravado por Bernardo Cerveró que 

Delcídio do Amaral não interferiu na decisão da família. Senão 

vejamos trecho do áudio em que Delcídio afirma o seguinte: 

“Ficamos de longe até em função do que tava acontecendo lá, e o 

próprio as próprias ações do Nestor e nós procuramos respeitar, 

por isso que nós distanciamos, né, por que nesse momento quem ... 

tem a temperatura das coisas melhor que isso, são vocês...” 

 

55- Data máxima vênia, dúvida não paira no sentido de que o acusado 

respeitaria, respeita e respeitará qualquer decisão da família sobre 

a contribuição para a investigação do MPF, o que, logicamente, 

elimina qualquer conteúdo de pressão psicológica para o fim de 

impedir a colaboração, que, como dito e repetido, já houvera por 

diversas vezes sido proposta por Nestor e recusada pelo MPF. 

 

56- Mas não é só. A transcrição ainda deixa clara a decisão do acusado 

de se manter distante, para não influenciar a família, que como ele 

mesmo disse a Bernardo Cerveró: “…Quem tem a temperatura das 

coisas melhor que isso, são vocês…” 
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57- Conforme o artigo 4°, da Lei n° 12.850/2013, a colaboração 

premiada decorre de um ato voluntário do colaborador, voltado a 

consubstanciar um acordo entre ele e o Ministério Público. Não 

constitui prova, mas meio para futura obtenção de elementos 

probatórios. 

 

58- A prática de um ato voluntário, se corretamente entendida, 

decorre não somente da liberdade de aceitar ou recusar o acordo, 

mas na possibilidade de o potencial colaborador ter sua vontade 

formada a partir de condições apropriadas. Em outras palavras, 

constitui a possibilidade de formar sua preferência após ser 

exposto a um número suficiente e diferente de opiniões sobre os 

custos e benefícios de se realizar a colaboração. No caso vertente a 

decisão de Cerveró jamais foi afetada por ato de qualquer pessoa, 

como ele mesmo afirma perante V. Exª., temos que claro dois 

pontos: a) Nestor Cerveró jamais desistiu de fazer a colaboração 

premiada, sua vontade permaneceu íntegra; b) O Ministério 

Público Federal não aceitou a colaboração por que ela era 

obsoleta, ou seja, Cerveró entregou anexos ao MPF e em reuniões 

com procuradores, não houve qualquer embaraço por terceiros à 

sua colaboração.  

 

59- Não é assegurada a livre formação de vontade se apenas o 

Ministério Público Federal tem o direito de falar com o potencial 

colaborador sobre os custos e benefícios da colaboração, 

imputando a prática de crime a qualquer outra pessoa que 
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converse com ele sobre este tema. Parece bastante claro que uma 

decisão de tamanha importância e com tantas consequências não 

pode ser tomada às pressas, ao contrário do que desejaria o 

Ministério Público Federal, nos termos da denúncia aviada.  

 

60- No mais, parece evidente que, em uma situação normal, para 

tomar a decisão de elaborar um acordo de colaboração premiada, 

qualquer potencial colaborador deseje conversar com outras 

pessoas, que não sejam exclusivamente o próprio advogado. À 

medida que o tempo passa e diferentes opiniões são ouvidas, a 

formação de vontade do potencial colaborador irá se realizar, ao 

menos para ele, de forma mais adequada.  

 

61- A defesa deseja chamar atenção para um paradoxo. De um lado o 

Ministério Público Federal defende que submeter potenciais 

colaboradores à prisão cautelar por longo período de tempo não 

influencia na formação de vontade dele, não afetando de nenhuma 

forma a legitimidade do ato. De outro lado, porém, o mesmo 

Ministério Público Federal afirma que qualquer pessoa que 

converse com o potencial colaborador estará cometendo crime, 

tendo em vista a prática de ato voltado a “embaraçar” a 

investigação, o que nos faz retornar ao argumento do cerceamento 

de defesa decorrente do tipo penal aberto pelo qual Delcídio está 

sendo acusado. 

 

62- Com este raciocínio, contudo, rompe-se a paridade de armas entre 

acusação e defesa.  Há, afinal, ato voluntário se o colaborador pode 
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ser sujeito à enorme pressão para realizar o acordo – restrição de 

liberdade – de um lado e, de outro, ninguém mais pode sequer 

conversar com ele sob pena de cometimento de crime? 

 

63- A resposta é claramente negativa. 

 

64- Assim, descabe conferir validade ao raciocínio que somente 

autoriza o MPF a influenciar o colaborador no sentido de firmar 

acordo, condenando à prática de crime a qualquer um que tente 

convencê-lo a não realizar a delação premiada.  

 

65- No mais, é preciso destacar que o acordo de delação premiada não 

constitui prova, mas simplesmente meio para obtenção de futuros 

elementos probatórios. Não impede a produção probatória, assim, 

quem tenta convencer alguém a não realizar acordo de delação 

premiada. 

 

66- Raciocínio em sentido contrário retiraria a voluntariedade do ato. 

Em primeiro lugar, nenhum investigado é obrigado a colaborar 

com a investigação ou com a produção de provas contra si mesmo. 

Em segundo lugar, não existe tipo penal no ordenamento jurídico 

consistente em “influenciar ou convencer potencial colaborador a não 

realizar delação premiada”. Em terceiro lugar, considerado o direito 

constitucional ao silêncio, são alcançados pelo conceito de ato 

investigatório apenas aqueles praticados independentemente da 

colaboração do réu.  Em quarto, não se pode afirmar ter o 

denunciado praticado ato voltado a impedir a produção de provas, 
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já que a colaboração premiada, nos termos previstos em lei, não é 

alcançada pelo conceito de prova. 

 

67- É claro que o acusado pode contribuir na produção de provas, 

sendo a confissão um exemplo. Mas colaboração premiada e 

confissão são institutos distintos e, se o conceito de investigação 

fosse amplo a ponto de obrigar o réu a colaborar, ele poderia vir a 

ser preso por permanecer calado. 

 

68- Desse modo, a conduta do denunciado não pode, sequer em tese, 

ser enquadrada no tipo previsto no artigo 2°, § 1°, da Lei n° 

12.850/2013, pois a colaboração premiada não se enquadra nem no 

conceito de elemento probatório nem no conceito de ato 

investigatório, não se podendo afirmar ter o denunciado praticado 

qualquer embaraço à produção de provas ou à investigação. 

V. FLAGRANTE PREPARADO – ILICITUDE DA GRAVAÇÃO 

REALIZADA- MEIO INIDÔNEO - PROVA ILÍCITA - ESCUTA 

AMBIENTAL CLANDESTINA REALIZADA POR TERCEIRO – 

AUTOINCRIMINAÇÃO INVOLUNTÁRIA - LESÃO AO PRINCÍPIO 

DA DIGNIDADE HUMANA – PROTEÇÃO CONTRA A 

AUTOINCRIMINAÇÃO FORÇADA E A PROTEÇÃO DA 

PRIVACIDADE. 

69-  A defesa não desconhece que esse Excelso Pretório consignou a 

validade de gravação ambiental feita por um dos interlocutores 

sem o conhecimento do outro. No julgamento do Recurso 
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Extraordinário n° 583.937, submetido à repercussão geral, o 

Supremo Tribunal Federal consignou a validade da gravação 

ambiental realizada por um dos interlocutores sem o 

conhecimento do outro.7 

 

70- Ocorre que o precedente do Excelso Pretório não se aplica ao caso 

ora examinado, pois no julgamento daquele recurso extraordinário 

ficou claro que as provas obtidas a partir da gravação foram 

utilizadas para o exercício do direito de defesa ao passo que, na 

hipótese ora analisada, é evidente que a gravação serviu de 

instrumento para a realização de um flagrante preparado. Com 

situações fáticas tão distintas, não é possível, simplesmente, 

aplicar aquele precedente de maneira irrefletida. 

 

71- Portanto, é fato nunca ter havido aceitação irrestrita da gravação 

com o conhecimento de apenas um dos interlocutores como meio 

de prova.  Assim, como visto, o que fez o precedente do STF, na 

verdade, foi consolidar posição majoritária da doutrina no sentido 

de que o teor da gravação – tendo em vista o direito à intimidade 

e à privacidade – poderia ser utilizado no processo penal apenas 

para impedir que alguém fosse injustamente condenado pela 

prática de um crime. A jurisprudência e a doutrina, por outro lado, 

refutam a possibilidade deste tipo de gravação, quando voltada a 

incriminar um dos interlocutores, senão vejamos:  

                                            
7 STF. (RE 583937 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009;  



Página 29 de 253 
 

“Note-se ainda que a gravação de conversa sem o conhecimento 

de um dos interlocutores, e na qual se obtenha a confissão da 

prática de um crime, é evidentemente inadmissível no processo, 

até pela violação do direito ao silêncio que se reconhece a todos 

os que, potencial ou efetivamente, estejam ou venham a ser 

submetidos a processo penal. Neste sentido, STF – HC 69.818, Rel. 

min Sepúlveda Pertence, DJ 3.11.1992.”8 (grifei) 

72- A garantia contra a autoincriminação forçada (privilege against 

compelled self-incrimination) consiste no direito do imputado em 

não ser fonte de prova oral contra seus próprios interesses. 

Evidentemente que, como (quase) todo direito, é renunciável: o 

investigado pode abrir mão do direito à autoincriminação e 

confessar o delito, assumindo a culpa. Todavia – e aqui reside o 

ponto crucial! – a autoincriminação, para ser admitida como prova, 

exige o preenchimento de dois requisitos: a consciência e a 

espontaneidade. Somente de forma consciente e desprendida é que 

o imputado pode se autoincriminar. Isto significa que ninguém 

pode produzir prova contra si próprio, mediante falsa 

representação da realidade. O quê ocorre no presente caso. 

 

73- Em todos os sistemas legais e processuais que se compatibilizam 

com o Estado de Direito a lei processual obriga o Magistrado a 

analisar com redobrada cautela a busca da verdade através de 

meios invasivos da privacidade, sendo que nesse sítio ganha 

significativo relevo a gravação ambiental clandestina. No caso 

vertente, existe manifesta ingerência indevida no âmbito da 

                                            
8 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal 17 ed. São Paulo, Atlas, 2013, p. 348 
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personalidade do acusado, que foi atraído para uma armadilha 

preparada por Bernardo Cerveró. 

 

74- Forçoso reconhecer que nosso sistema repudia qualquer técnica de 

interrogatório que afete a livre voluntariedade do acusado, sendo 

que a Constituição Federal e o Código de Processo Penal não 

aceitam qualquer tipo de violação a tal proibição, não admitindo 

declarações que sejam prestadas contra a vontade do acusado, ou 

que, sejam feitas mediante meios enganosos ou quaisquer técnicas 

capazes de iludir a capacidade intelectual do acusado. 

 

75- Tão importante é a perfeita compreensão da realidade para a 

autoincriminação que a produção de prova contra si, mediante 

falsas representações, é equiparada à confissão obtida sob coação. 

Neste sentido, há precedente desta Suprema Corte, o qual se 

assemelha muito mais ao caso em exame do que o obtido a partir 

do julgamento da repercussão geral. A saber:  

[...] 

2. Da explícita proscrição da prova ilícita, sem distinções quanto 

ao crime objeto do processo (CF, art. 5º, LVI), resulta a 

prevalência da garantia nela estabelecida sobre o interesse na 

busca, a qualquer custo, da verdade real no processo: 

consequente impertinência de apelar-se ao princípio da 

proporcionalidade - à luz de teorias estrangeiras inadequadas à 

ordem constitucional brasileira - para sobrepor, à vedação 

constitucional da admissão da prova ilícita, considerações sobre 
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a gravidade da infração penal objeto da investigação ou da 

imputação.  

III. Gravação clandestina de "conversa informal" do indiciado 

com policiais. 3. Ilicitude decorrente - quando não da 

evidência de estar o suspeito, na ocasião, ilegalmente preso ou 

da falta de prova idônea do seu assentimento à gravação 

ambiental - de constituir, dita "conversa informal", 

modalidade de "interrogatório" sub-reptício, o qual - além de 

realizar-se sem as formalidades legais do interrogatório no 

inquérito policial (C.Pr.Pen., art. 6º, V) -, se faz sem que o 

indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio. 

 4. O privilégio contra a auto-incriminação - nemo tenetur se 

detegere -, erigido em garantia fundamental pela Constituição - 

além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do 

art. 186 C. Pr. Pen. - importou compelir o inquiridor, na polícia 

ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito 

ao silêncio: a falta da advertência - e da sua documentação 

formal - faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o 

indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais 

razão, em "conversa informal" gravada, clandestinamente ou 

não. [...] 

5. A hipótese não configura a gravação da conversa telefônica 

própria por um dos interlocutores - cujo uso como prova o 

STF, em dadas circunstâncias, tem julgado lícito - mas, sim, 

escuta e gravação por terceiro de comunicação telefônica 

alheia, ainda que com a ciência ou mesmo a cooperação de um 

dos interlocutores: essa última, dada a intervenção de terceiro, 
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se compreende no âmbito da garantia constitucional do sigilo 

das comunicações telefônicas e o seu registro só se admitirá 

como prova, se realizada mediante prévia e regular 

autorização judicial. 

[...] 

7. A ilicitude da escuta e gravação não autorizadas de conversa 

alheia não aproveita, em princípio, ao interlocutor que, ciente, 

haja aquiescido na operação; aproveita-lhe, no entanto, se, 

ilegalmente preso na ocasião, o seu aparente assentimento na 

empreitada policial, ainda que existente, não seria válido.[...]9 

76- O caso em análise enquadra-se perfeitamente à hipótese analisada 

no habeas corpus mencionado. Quatro pessoas participaram da 

conversa em questão: o Senador Delcídio do Amaral, o seu 

assessor Diogo Ferreira, o advogado Edson Ribeiro e Bernardo 

Cerveró, este evidentemente terceiro em relação a Nestor Cerveró. 

 

77- Três dos acusados não tinham a mais remota consciência de que 

pudessem estar sendo gravados. Bernardo, contudo, portava 

gravador(es) portátil(eis) que captou(aram) o áudio ambiental do 

diálogo.  

 

78- Justamente aqui deve ser acrescentado um dado de capital 

relevância ao caso: o pai de Bernardo - o terceiro -, Nestor Cerveró, 

                                            
9 STF. HC 80949, Relator:  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/10/2001, 
DJ 14-12-2001  
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vinha entabulando as tratativas preliminares de acordo de 

colaboração premiada, QUE NÃO ESTAVAM SENDO ACEITA 

PELO MPF. A gravação foi deliberadamente URDIDA com o 

propósito de ADEQUAR o conteúdo material da colaboração as 

EXPECTATIVAS do Ministério Público Federal. AQUI ESTÁ 

CONFIGURADO O FLAGRANTE PREPARADO.  

 

79- Ademais, conclui-se, ainda, das próprias declarações prestadas 

por Bernardo Cerveró, que o depoente somente gravou o teor das 

reuniões efetivadas porque ele e o respectivo pai já não mais 

acreditavam nas supostas promessas feitas pelo denunciado e pelo 

advogado Edson Ribeiro. Portanto, o seu papel, no diálogo 

gravado, assumiu verdadeiro caráter de interrogatório informal, 

quando não provocador das declarações captadas. 

 

80- Assim, desde o primeiro momento, o interlocutor gravador tinha 

em mente o propósito adrede deliberado de se valer daquela 

gravação para utilizá-la, futuramente, como meio de prova 

perante o Ministério Público Federal. Vejamos o que diz Nestor 

Cerveró em sua declaração:  

Defesa de Delcídio: Só para ser rápido aqui. A gravação 

ambiental então realizada pelo seu 

filho foi decisiva para o MPF aceitar o 

seu acordo de colaboração premiada? 

Nestor Cerveró: Sim. eu entendo que sim, porque ali 

ficou evidenciado a questão de que não 
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completasse as informações, por que 

não havia sido, quer dizer, os anexos 

ainda não estavam completos, isso era 

uma forma de evitar que eu 

complementasse as informações 

relativas. Porque a única informação 

que tinha sido mais adiantada era a 

questão de Passadena, mas haviam 

outros envolvimentos do Delcídio que 

ainda não tinham sido colocadas nos 

anexos. 

Defesa de Delcídio: Além da gravação ambiental teve 

ALGUMA OUTRA PROVA QUE O 

SENHOR JUNTOU EM SEU 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

PREMIADA? POSTERIOR A 

GRAVAÇÃO TEVE ALGUM OUTRO 

FATO? 

Nestor Cerveró: NÃO, a partir da gravação ambiental, é 

que foi feito, quer dizer essa gravação, 

foi levada à Procuradoria, que foi quem 

encaminhou ao Ministro Teori e, a 

partir daí, houve uma complementação  

de informações, de anexos que foram 

acrescentados ao acordo, mas é ... 
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Defesa de Delcídio: Mas o senhor não juntou mais 

nenhuma prova? Só a gravação 

ambiental? 

Nestor Cerveró:  PROVA NÃO. 

 

81- Essa prova produzida diante do contraditório, foi desprezada 

pelo Dr. Ivan Marx, mas demonstra a trama ilícita que deu 

origem à prova produzida nos autos. Delcídio, Diogo e Edson 

foram alvos da prova produzida. E essa pré-ordenação, esse 

planejamento, essa maneira sub-reptícia com que se captou o 

diálogo mostra que, na verdade, todos os esforços de Bernardo 

estavam direcionados para a produção probatória, mediante o 

direcionamento da conversa, de forma muito semelhante à 

conduta dos policiais em gravação de conversa informal com 

investigados, o que já foi anulado pelo Supremo. 

 

82- Bernardo Cerveró após ser ilegalmente instruído pelo ex-

Procurador da República Marcelo Miller, compareceu ao encontro 

imbuído do propósito anteacto de tornar Delcídio do Amaral objeto 

da prova. Sua intenção não era se defender de uma eventual 

investida criminosa, mas sim provocar o interlocutor a pronunciar 

declarações comprometedoras, mediante falsa representação da 

realidade, para, mais tarde, utilizar-se da gravação como a prova 

decisiva para conseguir a colaboração de seu pai, Nestor Cerveró. 

A míngua de qualquer outro elemento idôneo a justificar o acordo, 
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a gravação ilícita tornou-se o fato novo exigido por Marcelo Miller. 

Curiosamente a mesma pessoa que industriou gravações 

ambientais contra o atual Presidente da República. 

 

83- Aliás, neste contexto, ressalte-se, diferentemente do que afirma 

a denúncia, não foi Delcídio do Amaral que obstou a celebração 

do acordo, desde fevereiro de 2015. Ao revés. Era o próprio 

Ministério Público Federal que vinha recusando sacramentar o 

acordo. Isto fica claro no Termo de Declarações firmado por 

Bernardo Cerveró no dia 19 de novembro de 2015, às 15h45min, 

na Procuradoria da República do Rio de Janeiro: 

“que a PGR só aceitou a [colaboração] de Fernando Baiano e rejeitou 

a de Nestor Cerveró, porque as informações eram obsoletas; que a 

notícia ‘caiu como uma bomba’; que, pouco depois da rejeição da 

PGR, em reunião no escritório dos advogados Alessi Brandão e Beno 

Brandão, o segundo diz ao depoente que ele e seu pai estavam sendo 

‘enrolados’, que era pouco provável que lhe fosse concedido habeas 

corpus e que sua melhor chance de conseguir um acordo de 

colaboração premiada consistia em gravar reuniões que revelassem 

que o Senador Delcídio Amaral estava oferecendo dinheiro para que 

Nestor Cerveró não fizesse acordo dessa espécie”.  

84- A denúncia menciona que Nestor Cerveró “sempre teve relevantes 

aportes probatórios” Premissa falsa, pois desmentida pelo próprio 

Cerveró em seu depoimento judicial. 

 

“NÃO HAVIA INTERESSE. QUE PODERIA SER FEITO 

ALGUM TIPO DE ACORDO, MAS QUE AS 
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CONDIÇÕES NÃO SERIMA MUITO FAVORÁVEIS E, 

NESSE  CASO, ELE CONSIDERAVA MELHOR NEM 

FAZER O ACORDO, POR O QUE PODERIA SER 

OFERECIDO EM CONTRAPARTIDA ÀS MINHAS 

INFORMAÇÕES PROVAVELMENTE EU NÃO TERIA 

INTERESSE. E FICOU NESSE PROCESSO, FICOU 

CLARAMENTE EVIDENCIADO QUE, ENQUANTO 

NÃO HOUVESSE UMA APRESENTAÇÃO DE 

ALGUM FATO NOVO, ALGUMA PROVA NOVA, 

ESSE ACORDO NÃO EVOLUÍRIA.” 

  

85- Ora, que “relevantes aportes probatórios” eram esses? Não existia 

“relevante aporte probatório” nenhum!  Nunca houve, os anexos 

eram obsoletos e inúteis.  Tanto que o Ministério Público Federal 

recusou o acordo com Nestor Cerveró. E justamente por faltar 

esses “aportes probatórios” que Bernardo resolveu gravar a 

conversa com o Senador.  

 

86- A urdidura engendrada para a captação do áudio tornava 

Delcídio, então Senador da República, investigado. Ainda que não 

estivesse formalmente indiciado num inquérito, a intenção 

preordenada era fazer prova contra Delcídio. Como? Valendo-se 

de sua própria autoincriminação gravada de forma sub-reptícia e 

dissimulada.  
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87- Seja como for, Nestor precisava de algo além do que possuía: a 

gravação que revelasse o Senador “oferecendo dinheiro”. 

Precisava disso a todo custo. Foi com este desiderato, que 

Bernardo se aparelhou com os dispositivos de gravação, não se 

sabe se agindo com o auxílio de terceiros, como derradeira 

alternativa para fechar o tão pretendido acordo de seu pai, 

Nestor.  

 

88- Precisamente aqui, a falsa representação da realidade, para além 

de não saber que estava sendo gravado naquele momento, consiste 

na relação de confiança existente entre Bernardo e Delcídio, 

relação construída ao longo de décadas de amizade estreita com a 

família Cerveró. Senão vejamos os termos do áudio, a conversa do 

objeto da acusação. 

 

Delcídio: Bernardo como é que você tá? 

Bernardo: tô bem, hoje a minha filha foi lá no... 

em Curitiba. 

Delcídio: foi visitar o. 

Bernardo: foi visitar. 

Delcídio: o avô. 
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Bernardo: é, aí foi com minha mulher, tava 

falando com ela agora no, no mas 

parece que foi bom. 

Delcídio: foi bom. 

Bernardo: foi bom. 

Delcídio: ele tem paixão por ela. 

Bernardo: é. 

Delcídio: e sua mãe como é que tá? 

Bernardo: e tava um ano já sem ver. 

Delcídio: tava um ano sem ver. 

Bernardo: porque ele foi pra Inglaterra... A Anita 

tava viajando, aí ficou lá um mês e 

meio, voltou já foi direto para Curitiba, 

deve ter quase um ano, porra nessa 

idade só cada, cada semana é uma 

novidade, né. 

Delcídio: com quantos anos ela tá? 

Bernardo: é, vai fazer nove, 28 de novembro. 

Delcídio: puta que pariu rapaz, eu vi ela 

pequenininha. 
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Bernardo: ela é demais. 

Delcídio: tá com 9 anos já? 

Bernardo: quebra tudo, aí tem um grupinho no 

whasapp pra, a minha, a tia dela fala 

que ela é sargitariana não vai mudar, é 

assim mesmo, chega no restaurante 

derruba tudo, quebra copo, aí ela falou 

em vez de brigar com ela tira uma foto 

e me manda que aí você se acalma, rsss, 

é engraçado”. (minuto 03:15) 

89- Note-se, portanto, que o pano de fundo do diálogo era de uma 

estreita relação de confiança e amizade. De confidência. O trecho 

acima reproduzido mostra a intimidade que Delcídio tinha com a 

família como um todo. E, aproveitando-se desta relação de 

confiança, que o Ministro MARCO AURÉLIO tem definido como 

“boa-fé nas relações humanas”, Bernardo, de forma dissimulada e 

sub-reptícia, funcionando como verdadeiro agente provocador, 

induziu Delcídio a se autoincriminar, mediante falsa 

representação da realidade. 

 

90- O fato de se tratar de um agente infiltrado e provocador, sem 

prévia autorização judicial, fica muito evidente em vários trechos 

do diálogo: 
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Delcídio: É, aí e eu procurei o Edson, a gente 

entende que você tava e nós também 

nos distanciamos quando vocês deram 

o sinal também, nós. 

Bernardo: Sim. 

Delcídio: Ficamos de longe até em função do que 

tava acontecendo lá, e o próprio as 

próprias ações do Nestor e nós 

procuramos respeitar, por isso que nós 

distanciamos, né, por que nesse 

momento quem. 

Edson: É, foi até pedido do Bernardo. 

Delcídio: Pedido de vocês. Quem tem a 

temperatura das coisas melhor que 

isso, são vocês...” (minuto 27:14) 

91- Note-se que, no final do minuto 05:00, às fls. 07 do termo de 

gravação confeccionado pelo Ministério Público Federal, É 

BERNARDO QUEM TOMA A INICIATIVA DE TRAZER À 

BAILA O ASSUNTO DA COLABORAÇÃO DE SEU PAI, 

NESTOR.  

 

92- E por parte do acusado, outra evidência não pode escapar de 

todos, talvez a mais importante de toda a degravação, que decorre 

do texto: “Ficamos de longe até em função do que tava 
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acontecendo lá, e o próprio as próprias ações do Nestor e nós 

procuramos respeitar, por isso que nós distanciamos, né, por que 

nesse momento quem ... tem a temperatura das coisas melhor que 

isso, são vocês...” 

 

93- Data máxima vênia, dúvida não paira no sentido de que o acusado 

respeitaria, respeita e respeitará qualquer decisão da família sobre 

a contribuição para a investigação do MPF, o que, logicamente, 

elimina qualquer conteúdo de pressão psicológica para o fim de 

impedir a colaboração, que, como dito e repetido, já houvera por 

diversas vezes sido proposta. 

 

94- Mas não é só. A transcrição ainda deixa clara a decisão do acusado 

de se manter distante, para não influenciar a família, que como ele 

mesmo disse a Bernardo Cerveró: “(...) Quem tem a temperatura das 

coisas melhor que isso, são vocês(...)”.     

 

95- Assim, continuando na demonstração de que Bernardo Cerveró 

tinha o controle, até então, a conversa estava girando em torno da 

família e da possibilidade de haver uma nova operação no final do 

ano. Todavia, no minuto 05:00, Bernardo abruptamente muda de 

assunto, para trazer à tona o tema “colaboração de Nestor”: 

Delcídio: será que vai vir outra operação? 

Bernardo: a gente especulou que, que corre o 

risco. 
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Edson: eu acho que dessa vez vem uns 50 aí 

preso... eu acho que é possível que 

venha pessoal de nível de gerência, 

operadores, doleiros deve ser isso. 

Delcídio: agora nessa operação? 

Edson: É. 

Delcídio: José Carlos Bumlai? 

Edson: Bumlai... eu acho. Bumlai. 

Bernardo: é porque o Fernando fala do Bumlai. 

Edson: O Moreira essa turma toda vai. 

Bernardo: A gente tava naquela assim, de, de, 

ainda tentamos fazer o acordo, ainda 

tem essa possibilidade, mas a gente 

segurou muito a informação... é eles 

estão com a gente não sabe se, se, eles 

até comentaram isso pra advogada que 

por ser funcionário público a diretoria 

eles queriam ferrar mesmo. 

Delcídio: eles falaram isso? 



Página 44 de 253 
 

Bernardo: falaram isso... é... e aí a gente, a gente 

calculou que o pior dos cenários ele 

fica...  

 

96- Embora Bernardo estivesse presente à reunião e tenha deflagrado 

a iniciativa do assunto, como agente provocador, a maior parte dos 

diálogos captados constituem uma conversa entre Delcídio e 

Edson, terceiros interlocutores alheios ao conhecimento da 

gravação.  

 

97- Não se tratou de conversa entre Bernardo e Delcídio, nem entre 

Bernardo e Edson, tampouco entre Bernardo e Diogo. A 

reprodução dos diálogos deixa claro que a reunião foi 

protagonizada por Delcídio e Edson, com a presença meramente 

coadjuvante de Bernardo e Diogo. Bernardo sempre procurando 

direcionar a conversa para a colaboração do seu pai com o 

INEQUÍVOCO fim de instigar Delcídio e Edson a falar sobre tal 

assunto. Bernardo agiu desta forma na esperança de colher 

NOVOS ELEMENTOS PARA OXIGENAR a colaboração 

processual apresentada por seu pai e recusada pelo MPF. 

 

98- Olhos postos na degravação, fica claro que a conversa foi, em 

essência, entre Delcídio e Edson. Diogo fez breves intervenções. E 

Bernardo? Gravou. Gravou conversa alheia! Da qual não 

participou na condição de interlocutor.  
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99- Assim, ainda há mais uma razão para a nulidade da gravação 

realizada. É que a fórmula de que “é válida a gravação ambiental feita 

por um dos interlocutores” não se aplica ao caso em tela, porque, na 

maior parte dos diálogos, a conversa foi entre Delcídio e Edson, 

sem a participação ativa de Bernardo, que figurou como 

coadjuvante fisicamente presente, mas não participante da 

conversa. Era uma conversa entre terceiros alheios ao 

conhecimento da escuta clandestinamente dissimulada por um 

agente infiltrado, sem ordem judicial, disfarçado sob a roupagem 

de interessado, para obter uma prova contra os protagonistas da 

conversa, mediante falsa representação da realidade. 

 

100- Na maior parte dos diálogos captados, Bernardo não foi, 

propriamente, um interlocutor. Era um terceiro, figurante, alheio 

ao diálogo, em si, que captou a conversa entre dois interlocutores, 

como agente infiltrado e instigador. Mas não interagiu, na maior 

parte dos diálogos, a não ser para instigar os assuntos da pauta. 

 

101- A propósito, o Ministro MARCO AURÉLIO tem votado no sentido 

de que nem mesmo o interlocutor não pode gravar conversa 

própria, de forma clandestina: 

“Entendo que essa gravação escamoteada, camuflada, não se 

coaduna com ares realmente constitucionais, considerada a 

prova e, acima de tudo, a boa-fé que deve haver entre aqueles 

que mantêm, de alguma forma, um contato, que mantêm, 

portanto, um diálogo” (j. 19.11.2009 - RE 583.937/RJ).  
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102- Em última análise, Bernardo não gravou uma conversa própria, 

dele. A rigor, não se tratou de gravação de diálogo próprio, mas 

de terceiros! Bernardo gravou conversa de terceiros: Delcídio e 

Edson! Da qual participou somente de corpo presente, como 

agente instigador da pauta a ser dialogada entre os interlocutores 

(Delcídio e Edson).  A jurisprudência do STF, por seu turno, é 

pacífica sobre a nulidade deste tipo de gravação.  

 

103- Ademais, não é verdade que a tradição jurídica brasileira 

reconheça a licitude da gravação ambiental feita por um dos 

interlocutores. Não reconhece. Tolera. É diferente.  Como já se viu, 

a tolerância é feita, em caráter excepcional, na aflição de um direito 

fundamental, para salvaguardar outro: o direito de defesa. No caso 

dos autos, contudo, o animus que presidiu Bernardo a gravar a 

conversa não foi o de se defender de uma investida criminosa, mas 

sim o de produzir prova contra seus interlocutores, mediante 

autoincriminação decorrente de falsa representação da realidade, 

o que é nulo segundo precedentes já citados. 

 

104- A interceptação ambiental encetada no interior de um domicílio, 

em sentido amplo (que abrange um quarto de hotel, como é o caso 

dos autos), quando os interlocutores tem a expectativa de 

privacidade, não pode ser admitida indistintamente como meio de 

prova, sob pena de ofensa simultânea à segretezza e à rizervatezza. 

Neste sentido, Torquato Avolio leciona: 
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“Imagine-se, agora a prova colhida no interior do domicílio, 

num sentido amplo que compreenda todo local em que a pessoa 

possa contar com uma expectativa de privacidade. A 

comunicação ambiental ou até por meio de sistemas internos de 

telefonia tem, aí, caráter doméstico, privado, e a intimidade está 

protegida sob o aspecto do direito ao segredo. No momento em 

que for divulgada a notícia doméstica, estarão feridos, 

concomitantemente, os aspectos da segretezza e da 

rizervatezza.” 10 

105- No direito processual penal brasileiro o âmbito da personalidade 

é protegido contra qualquer ingerência estatal ou privada. Quando 

a prova for obtida mediante meios ou técnicas que atinjam a 

privacidade do indivíduo deve haver sempre a ponderação de 

interesses na busca da verdade processual. Por conseguinte, 

qualquer intervenção nesta seara somente será aceita quando 

preenchidos todos os pressupostos estabelecidos na lei. 

 

106- No caso vertente a gravação ambiental se constitui como uma 

intervenção no âmbito privado da personalidade, e não tem 

qualquer regulamentação legal em nosso ordenamento jurídico, 

portanto cabe ponderar se deve ou não ser aceita como prova no 

presente processo. 

 

107- Não havendo disposições explicitas em nosso Código de Processo 

Penal para o caso em exame, a questão deve ser tratada em 

                                            
10 AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas Ilícitas. São Paulo: RT, p. 225 
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conformidade com os princípios constitucionais ante a aplicação 

dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. 

 

108- O artigo 3º, da Constituição Federal, homenageia o princípio 

constitucional da dignidade humana como forma de proteção ao 

livre desenvolvimento da personalidade. Diante de tal princípio 

existe uma proteção do núcleo essencial da personalidade de vida. 

Deve se fazer uma diferenciação entre a área nuclear da maneira 

ou estilo pessoal de viver e da privacidade da pessoa. Qualquer 

prova que atente contra o estilo pessoal de viver, no qual se 

encontra o direito de não se auto incriminar, deve ser tida 

automaticamente como inadmissível. 

 

109- Na dicção do Tribunal Constitucional Alemão:  

"A lei fundamental, que na Alemanha é a Constituição, 

garante a qualquer cidadão uma área inalienável de seu estilo 

pessoal de vida o qual esta isento de qualquer intromissão das 

autoridades públicas. Este núcleo essencial de estilo de vida 

privado, tem uma proteção conscientemente ilimitada e as 

ingerências não podem ser justificadas por referências tais 

como o interesse prevalente da justiça, não existe lugar para a 

realização da ponderação de interesses de acordo com o 

critério da razoabilidade." (BverfGE 34, 245) 

110- Não paira então qualquer dúvida de que a gravação, se 

considerada lícita, e meio de prova para a incriminação do 

acusado, ofendido estará o princípio da dignidade da pessoa 

humana, e ofendida a sua privacidade, vez que estará autorizada 
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a sua autoincriminação, retratada em declaração sem sua ciência, 

e, portanto, contaminada estará a sua vontade consciente de 

produzir prova contra si, mormente para benefício de terceiro 

estranho à gravação.  

   

111- Por todo exposto, a prova é ilícita e contamina todos os atos 

processuais dela derivados, ou seja, toda a Ação Penal desde  a 

prisão em flagrante efetuada bem como os posteriores 

depoimentos tomados a partir da prisão, tendo em vista a teoria 

dos frutos da árvore envenenada, consagrada no artigo 157, do 

Código de Processo Penal.  

 

112- A partir de então, a única alternativa plausível é a rejeição da 

denúncia, tendo em vista a nulidade de todo o conjunto probatório 

produzido contra o denunciado.  

VI. FLAGRANTE PREPARADO - INDÍCIOS QUE BERNARDO CERVERÓ 

TEVE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - NEGOCIOU A 

GRAVAÇÃO ANTECIPADAMENTE - PROVA ÍLICITA -  SENADOR 

DA REPÚBLICA SOMENTE PODE SER INVESTIGADO COM 

AUTORIZAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

“Temos indícios de intervenção de membro do Ministério 

Público na gravação do Presidente da República , de 

Senador da República e de Deputado Federal, realizadas 

por Joesley Mendonça Batista sem autorização do Supremo 

Tribunal Federal”. 
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(Questão de Ordem no INQ 4483/STF/DF – Ministro 

Gilmar Mendes sobre a conduta de Marcelo Miller). 

113- Muito antes das ilicitudes e falsidades que envolveram as 

negociações do acordo de colaboração da JBS, onde o ex-

Procurador da República, Marcelo Miller teria orientado 

colaboradores. A defesa de Delcídio já havia apontado a ilicitude 

da prova, obtida por Bernardo Cerveró, em razão da participação 

de Marcelo Miller na gravação ambiental. Conforme amplamente 

provado, a colaboração processual de Cerveró era pífia e obsoleta, 

seus anexos não traziam novidades e Marcelo Miller exigiu que 

Bernardo Cerveró trouxesse um fato novo. Então Bernardo com 

apoio de Miller, engendraram uma farsa, visando a atrair o 

acusado para uma conversa que tinha como objetivo incriminá-lo. 

Tal meio de prova seria, como de fato, foi usado para conseguir o 

acordo de colaboração de Nestor Cerveró, que já havia sido 

recusado diversas vezes pelo MPF. 

 

114- Repita-se, então, a transcrição do que diz Bernardo Cerveró (termo 

de depoimento a PGR, em 19 de novembro de 2015 – na presença 

do então Procurador Marcelo Miller – fls. 949), in verbis: 

Bernardo Cerveró: "que a PGR só aceitou a (colaboração) 

de Fernando Baiano e rejeitou a de 

Nestor Cerveró, porque as informações 

eram obsoletas: que a notícia caiu como 

uma bomba; que pouco depois da 

rejeição da `PGR, em reunião no 
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escritório dos advogados Alessi 

Brandão e Beno Brandão, o segundo 

diz ao depoente que estava sendo 

enrolado, que era pouco provável que 

lhe fosse concedido habeas corpus,  e 

que sua melhor chance de conseguir 

um acordo de colaboração premiada 

consistia em gravar reuniões que o 

Senador Delcídio do Amaral estava 

oferecendo dinheiro para que Nestor 

Cerveró não fizesse o acordo dessa 

espécie." 

115- Sabedor da obsolescência do conteúdo da colaboração do pai 

(Nestor Cerveró), Bernardo Cerveró engendrou a gravação do 

malsinado áudio, tornando um Senador da República alvo de uma 

“investigação” feita à margem da lei e sem qualquer ciência deste 

Supremo Tribunal Federal. 

 

116- Diante das inúmeras recusas do MPF em aceitar a "obsoleta" e pífia 

colaboração de Nestor Cerveró, houve, pelo menos, um estímulo, 

pelos advogados e pelo MPF, para que Bernardo trouxesse algo 

novo que justificasse um acordo. 

 

117- Sobre o tema, vejamos o escandaloso depoimento de Nestor 

Cerveró, ao ser questionado por sua própria advogada, que ora é 

advogada, ora é testemunha, tudo no afã, desesperado de justificar 

a farsa cometida contra Delcídio (Pet 5886/STF): 
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Dra. Alessi Brandão: Com relação à gravação, a ideia da 

gravação e espontaneidade, veio de 

Bernardo Cerveró? 

Nestor Cerveró: BERNARDO CERVERÓ, COM A..., 

VAMOS LÁ COM A SUGESTÃO DO 

PRÓPRIO PROCURAROR....(NESSE 

PONTO CERVERÓ SE VIRA E OLHA 

PARA A ADVOGADA ALESSI 

BRANDÃO PEDINDO SUA 

APROVAÇÃO) NÃO? 

118- A estratégia da defesa de Nestor Cerveró era clara, ciente da 

participação do ex-Procurador da República na gravação 

ambiental, tentou desvincular o envolvimento de Miller na trama 

cênica de Bernardo.  Curioso que a defesa tenha se preocupado 

tanto em ajustar os depoimentos do colaborador para justificar 

determinado fato que não tinha qualquer conexão com os anexos 

apresentados. Após ver que estava destacando a participação 

efetiva do MPF, através de Marcelo Miller, que teria sugestionado 

Bernardo Cerveró, Nestor  busca corrigir seu depoimento, 

afirmando que partiu de Bernardo a iniciativa. 

 

119- Em seu depoimento Nestor Cerveró novamente deixa claro que 

Bernardo Cerveró foi instigado a gravar um Senador da República: 

“E aí, foi marcada essa reunião, e seguindo uma orientação lá do ... 

principalmente do Beno e da Alessi, montaram com o Bernardo e fizeram 
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essa reunião lá em Brasília, com o Delcídio, com o Edson e o assistente do 

Senador”. 

 

120- Novamente Cerveró revela que havia uma participação de um 

membro do MPF na gravação contra o Senador da República. No 

primeiro momento, em depoimento prestado ao Juiz auxiliar do 

STF, na PET 5886/STF, foi explícito ao referir-se ao Procurador… 

Oportunidade em que interrompe o nome a ser declinado e, no 

vídeo, Nestor Cerveró claramente desvia o olhar para sua 

advogada, e como se pedisse alguma aprovação para indagar: 

Não!? E fala, por duas vezes, que foi Bernardo quem tomou a decisão 

com a sugestão… Por fim, diz que se expressou mal. 

 

121- Já em juízo diz que “a orientação foi lá do… Hesitando! Para no 

momento seguinte, revelar que as pessoas que fizeram a 

orientação eram seus advogados.  

 

122- Vincular um acordo de colaboração à produção de uma gravação 

ambiental é absolutamente ilícito. Qualquer espécie de invasão da 

privacidade deve necessariamente ser objeto de profunda e 

criteriosa análise pelo Poder Judiciário, e não pode ficar nem a 

critério do MPF ou mesmo de um particular a decisão de atuar 

como um agente encoberto, especialmente na hipótese vertente em 

que o "alvo" especialmente selecionado, foi um Senador da 

República, que somente pode ser investigado, com prévia e 

fundada autorização desse Excelso Pretório.   
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123- Sobre o tema, vale a lapidar jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, na pena magistral do Min. Celso Mello, in verbis: 

“A função de investigar não pode resumir-se a uma sucessão de 

abusos e nem deve reduzir-se a atos que importem em violações 

de direitos ou impliquem em desrespeito às garantias 

estabelecidas na Constituição e nas leis. O inquérito 

parlamentar, por isso mesmo, não pode transformar-se em 

instrumento de prepotência e nem converter-se em meio de 

transgressão ao regime da lei. Os fins não justificam os meios. 

Há parâmetros éticos e jurídicos que não podem e não devem 

ser transpostos pelos órgãos, pelos agentes ou pelas instituições 

do Estado. Os órgãos do Poder Público quando investigam, 

processam ou julgam, não estão exonerados do dever de 

respeitar os estritos limites da lei e da Constituição, cuja prática 

motivou a instauração do procedimento estatal.“11 

124-  Voltamos a invocar a decisão do ilustre Ministro Edson Fachin na 

Ação Cautelar 4352/DF: 

   (vii) “ há indícios de má-fé por parte dos 

colaboradores ao deixarem de narrar, no momento da 

celebração do acordo, que estavam sendo orientados por 

Marcelo Miller que ainda estava no exercício do cargo, a 

respeito de como proceder quando das negociações, inclusive 

no que diz respeito a auxilio prestado para manipular fatos e 

provas, filtrar informações e ajustar depoimentos. A conduta 

de Marcelo Miller, tal como revelada no diálogo respectivo, 

                                            
11 Supremo Tribunal Federal – MS  n º 23.576/DF – Min. Celso Mello – 14 de Dezembro de l999. 
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configuraria em tese, participação em organização criminosa, 

obstrução às investigações e exploração de prestígio” 

Os recentes fatos desvelados pela PGR, que pediu a prisão 

preventiva de Marcelo Miller revelam que o ex-Procurador da 

República atuava diretamente, antes da homologação do acordo, 

instruindo os pretensos colaboradores a participarem diretamente 

da produção probatória de fatos mediante a gravação de conversas 

próprias ou alheias. Repetimos as palavras do Exmo. Ministro 

Gilmar Mendes: 

“Temos indícios de intervenção de membro do Ministério 

Público  na gravação do Presidente da República , de Senador 

da República e de Deputado Federal, realizadas por Joesley 

Mendonça Batista sem autorização do Supremo Tribunal 

Federal”. 

125- Sobre a participação de Miller na investigação, vejamos o que diz 

Nestor Cerveró em Juízo: 

MPF: Os membros do Ministério Público 

Federal chegaram a falar para o senhor 

nessas reuniões que o Sr. participou, 

no intuito de fazer a colaboração, que a 

oportunidade foi perdida, ou que o 

timing não foi correto? 
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Nestor Cerveró: Não, não houve essa afirmação de que 

o timing não foi correto nem que a 

oportunidade havia sido perdida, na 

realidade… eu participei de duas 

reuniões com os procuradores de 

Brasília e em uma com o grupo lá de 

Curitiba, da Força Tarefa da Lava-Jato, 

o que me foi dito foi que as 

informações que eu estava trazendo, já 

eram informações que eles dispunham, 

da maior parte delas e que eu não trazia 

nada de novo. Se a oportunidade 

tivesse sido perdida, se não cabia mais, 

não teria sido assinado o acordo de 

confidencialidade e nem o interesse de 

vários procuradores de se reunirem 

comigo. O que eles demonstraram e 

depois isso ficou mais evidenciado, aí 

já foi uma reunião que eu não 

participei, em que eles preferiram até, 

eu me lembro que o Beno falou que eu 

precisava falar com eles. Eu fui 

chamado pelo Beno e pela Alessi, lá na 

Polícia Federal, foi até um horário fora 

da visita padrão, em que, muito 

preocupados, o Beno estava muito 

alterado, me disse ‘’olha, eu recebi a 

informação agora, tivemos uma 
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reunião muito ruim com os 

procuradores que eles definiram que, 

pelos anexos que foram apresentados, 

pelas informações que o seu cliente 

apresentou, não há interesse em 

desenvolver, ema avançar com esse 

acordo e, um possível acordo que 

viesse, seria um acordo muito ruim’’, 

eu me lembro que o meu filho estava 

junto deles e me lembro que o Miller 

teria falado para o meu filho ‘’olha, o 

que eu posso oferecer para o seu pai, 

vai ser muito ruim em termos de tempo 

de prisão e tudo isso, então é melhor 

não avançar, com esse nível de 

informação não é suficiente’’. Então, 

não chegou a haver uma informação de 

fora de timing, ou que eu havia perdido 

o timing, tinha que ‘’em tese’’ eu não 

estava trazendo nada de novo, o que eu 

até não concordo, mas foi a informação 

passada aos meus advogados. 

 

Dra. Alessi Brandão: Então, só para deixar claro, uma 

eventual sugestão do Ministério 

Público, foi no sentido de que, não 

poderia ser feito qualquer delação sem 
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que não houvesse uma prova sobre o 

assunto tratado na gravação, isso? 

 

Nestor Cerveró: É. 

 

Dra. Alessi Brandão: A sugestão, então, foi para que 

procurasse uma prova? 

Nestor Cerveró: Procurasse uma prova. Única prova, 

que ele conseguiu imaginar, foi essa. 

Porque, que prova que ele iria 

conseguir? Um recibo? Né! 

126- Vejamos as declarações de Bernardo Cerveró também perante este 

douto Juízo: 

 

Defesa de Delcídio: O Ministério Público Federal, sabia 

que o Sr. ia fazer essa gravação? 

 

Bernardo Cerveró: Não. 

 

Defesa de Delcídio: Não? Não lhe instruiu, não lhe 

orienteou, não cedeu o gravador? 
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Bernardo Cerveró: Não. Nada. 

 

Defesa de Delcídio: Como é que o Sr. sabia?… 

 

Bernardo Cerveró: Posso te mostrar as… Fala, desculpas. 

 

Defesa de Delcídio: E, como é que o Sr. sabia que, a melhor 

chance de conseguir 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. 

 

Defesa de Delcídio: Era uma conclusão sua, mas o Sr. não 

tinha dito para o Ministério Publico 

‘’olha, e se eu gravar, será que vocês 
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não aceitam’’. O Sr. não chegou a ter 

essa conversa prévia com o Ministério 

Público? 

 

Bernardo Cerveró: É… talvez não neste termos, mas, sim. 

 

Defesa de Delcídio: Chegou a ter? Então… 

 

Bernardo Cerveró: Cheguei a ter a conversa de que, se eu 

tivesse prova, isso poderia ser útil. 

 

Defesa de Delcídio: Cogitou-se a possibilidade de 

gravação, dentre essas provas? 

 

Bernardo Cerveró: É possível. 

 

Defesa de Delcídio: Tá certo. Houve uma primeira tentativa 

frustrada, conjunto de anexos que foi 

feito, levado até a PGR e a PGR rechaçou 

esse acordo. Em um segundo momento, 
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este acordo foi aceito. Desse primeiro 

momento, desse projeto de colaboração, 

esse conjunto de anexos que foi 

apresentado e rechaçado, e o segundo 

momento, o conjunto de anexos que foi 

apresentado e aceito, qual foi a diferença 

entre o primeiro conjunto de anexos e o 

segundo conjunto de anexos? Só a 

gravação? 

 

Bernardo Cerveró: Como eu disse, os anexos foram… quem 

trabalhou neles, foi a Alessi e, em algum 

momento, o Sergio Riera. Então, eu não 

sei ser preciso nessa resposta, eu sei que, 

a todo momento, a Alessi estava com o 

meu pai melhorando os anexos, então, 

nossa, nossa… a estratégia, o trabalho 

da Alessi em obter as provas, em 

melhorar o depoimento do meu pai, isso 

foi um trabalho constante dela. Então, é 

possível que tenha melhorado de uma 

reunião para outra. 

 

Defesa de Delcídio: Então, o Sr. não dominava o teor, o 

conteúdo do que constava dos anexos? 
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Não era do seu conhecimento? O Sr. 

tinha uma cópia desses anexos ou não? 

 

Bernardo Cerveró: Não. Em algum momento, eu fiquei com 

uma cópia que o Edson me entregou 

para levar para a Alessi, que eu ia fazer 

a viagem para Curitiba, mas eu não 

dominava, eu tinha conhecimento. 

 

Defesa de Delcídio: Aham. 

 

Bernardo Cerveró: Eu fui cada vez tendo mais 

conhecimento do que se tratava. 

 

Defesa de Delcídio: Esse aprofundamento na qualidade dos 

anexos que a doutora Alessi ia fazendo. 

A versão inicial, menos profunda, e a 

versão final, mais profunda... a versão 

inicial era menos profunda 

deliberadamente para ocultar alguma 

coisa ou omitir alguma coisa e favorecer 

alguém ou não? 
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Bernardo Cerveró: Não. Houve uma cópia simplificada que 

foi entregue para o Edson que eu 

acredito que era justamente para blindar 

das tentativas dele de atrapalhar a 

colaboração, mas para a Procuradoria, 

que eu saiba, não. A gente sempre 

tentou... A Alessi sempre tentou 

entregar o maior número de provas 

possível. 

 

Defesa de Delcídio: Está certo. O senhor mencionou, no seu 

termo de depoimento na fase 

extrajudicial, que na conversa com o 

Senador Delcídio, quando ele dizia que 

a Dilma iria agir, que ele iria conseguir 

uma intervenção perante as Cortes 

Superiores e tudo o mais, o senhor 

menciona que teve a nítida impressão de 

que seriam blefes. 95% dos comentários 

seriam blefes. O senhor confirma isso? 

 

Bernardo Cerveró: Sim. 95. É um número abstrato, mas 

sentia que ele... era muito mais evidente 

o trabalho mundano ali com o Edison, e 

de querer saber o que tava sendo falado, 
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do que a capacidade dele de conseguir 

uma decisão no Tribunal Federal. 

 

Defesa de Delcídio: Perfeito. Vamos voltar um pouco. 

Especificamente e objetivamente 

falando, quem procurou quem num 

primeiro momento? O senhor procurou 

o Delcídio ou o Delcídio procurou o 

senhor? 

 

Bernardo Cerveró: Eu procurei o Delcídio, como já 

expliquei por e-mail. Depois ele passa a 

me procurar e depois ele passa a 

transitar com o Edison. 

 

Defesa de Delcídio: Perfeito. E o senhor também disse ter 

criado um grupo no Whatsapp e incluiu 

ele no grupo.  

 

Bernardo Cerveró: Não. Na questão de Pasadena, eu fui 

incluído num grupo de trabalho no qual 

o Senador já estava incluído. Grupo de 

trabalho que era do meu pai, o Edson 

Ribeiro e outras figuras da Petrobras 
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que participaram da compra de 

Pasadena. 

 

Defesa de Delcídio: Quem organizava esse grupo? 

 

Bernardo Cerveró: Não me lembro. Tinha o Comino, tinha 

o Cesar, não me lembro quem 

organizava. 

 

Defesa de Delcídio: E o senhor sabe dizer por que o senador 

Delcídio do Amaral foi incluído nesse 

grupo? 

 

Bernardo Cerveró: Acho que justamente por... minha 

impressão é que ele tava envolvido na 

compra. E depois, posteriormente, meu 

pai comentou que estava envolvido na 

distribuição de propina. 

 

Defesa de Delcídio: Mas era um grupo que tratava da defesa 

do seu pai, é isso? 

 

Bernardo Cerveró: Isso. Da defesa e da apresentação. É. 
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Defesa de Delcídio: Está certo. E o senhor disse que, em um 

determinado momento, procurou o 

Gustavo, irmão do senhor Fernando 

Soares. 

 

Bernardo Cerveró: Correto. 

 

Defesa de Delcídio: Para fazer e se apresentar para o 

Ministério Público, acredito eu que de 

forma simultânea, os dois projetos de 

colaboração – do Cerveró e do Fernando 

Soares. Correto? 

 

Bernardo Cerveró: É. É um momento bem confuso do 

processo, mas é por aí. 

 

Defesa de Delcídio: Por que o senhor fez esse contato com o 

Gustavo? 

 

Bernardo Cerveró: Porque a gente queria informações mais 

precisas e a gente entendeu que – eu 

acho que já tinha acontecido outras 

delações nesse molde – seria uma 
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delação mais bem elaborada em termos 

de conteúdo, provas e informações. 

 

Defesa de Delcídio: Sim. O senhor menciona aqui que, num 

primeiro momento, o acordo do seu pai 

foi rejeitado porque as informações 

seriam obsoletas. O senhor acredita que 

procurando o Gustavo poderia superar 

essa obsolescência das informações? 

 

Bernardo Cerveró: Não. A obsolescência, ela é averiguada 

pela PGR depois do... o Fernando já 

tinha assinado a delação, o acordo dele. 

 

Defesa de Delcídio: E vocês tiveram o acordo rechaçado. 

Perfeito, entendi isso. Só mais um 

momento. A questão da amizade da 

família Cerveró com o senador Delcídio 

do Amaral. O senhor disse que ele não 

era muito próximo da família? 

 

Bernardo Cerveró: De mim, não. 

 

Defesa de Delcídio: Mas de seu pai? 
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Bernardo Cerveró: Era, sim. 

 

Defesa de Delcídio: Frequentava a casa lá? 

 

Bernardo Cerveró: Não. Eu lembro de ter encontrado com 

ele na portaria uma vez, conversando 

com o meu pai. Uma vez, eles saíram 

para andar. Eles se encontraram na 

praia em Florianópolis e ele não falou 

comigo, só encontrou o meu pai e foram 

andar para tratar de assuntos 

empresariais, políticos. 

 

Defesa de Delcídio: Para encerrar: a questão do recebimento 

de valores da sua parte, o senhor, no 

total, ao final e ao cabo, não ficou com 

nenhum centavo? 

 

Bernardo Cerveró: Nenhum centavo. 

 

Defesa de Delcídio: O senhor não recebeu nada? Zero? O 

que o senhor recebeu, o senhor 

devolveu para o Edson? 
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Bernardo Cerveró: Exatamente. Os 50 mil que eu recebi no 

escritório do Nélio Machado, na mesma 

semana, no dia seguinte, eu devolvi 

para o Edson, e não recebi mais nenhum 

centavo. 

 

Defesa de Delcídio: E quando o senador dizia: “está 

chegando ajuda”, “o pessoal de São 

Paulo está empenhado”, “vai ter ajuda”, 

por que o senhor não respondia para ele 

“senador, vamos parar com essa 

conversa. Eu não quero ajuda. Deixa 

isso de lado”? Por que o senhor entrava 

no jogo? 

 

Bernardo Cerveró: Porque o meu advogado estava fazendo 

esse papel também, de manter o contato. 

Me faltou punho, me faltou clareza, 

acho até compreensível, dada a situação 

em que eu me encontrava. Justamente, 

atribuo isso a uma má condução da 

defesa e uma má representação de quem 

tinha que estar cuidando de mim e da 

minha família. Até porque, volto a dizer 

que em algum momento eu externei, 
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junto a Felipe Caldeira e Edson, essa 

minha preocupação. 

 

Defesa de Delcídio: Tá certo. Eu estou satisfeito, Excelência. 

 

(...) 

 

Defesa de Edson Ribeiro: O Sr. sabe se, no primeiro depoimento 

de seu pai ou na primeira entrevista com 

o Ministério Publico, ele já falou o nome 

do Senador? 

 

Bernardo Cerveró: Já deve ter falado. 

 

Defesa de Edson Ribeiro: Já? 

 

Bernardo Cerveró: Já, mas falou, é... sim. 

 

127- No contexto do afirmado pelo Ministro Gilmar Mendes, na 

Questão de Ordem do INQ 4483/STF já transcrito e diante de tais 

informações prestadas pelo colaborador Nestor Cerveró e  por seu 

filho Bernardo Cerveró, fica claro houve indevida e ilegal 

participação do ex-Procurador da República na trama que visava 
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incriminar um Senador da República, tudo feito ao arrepio da lei e 

sem o conhecimento do Poder Judiciário. A interferência de Miller 

foi relevante para que Bernardo Cerveró, fizesse a gravação 

ambiental, induziu, instigou e instruiu, Bernardo a conseguir um 

fato novo, sob pena de continuar a rejeitar a colaboração.  

 

128- Tal atuação do ex-Procurador da República é ilegal. Somente o 

excelso Supremo Tribunal Federal tem o poder de determinar 

medidas cautelares, diversas da prisão preventiva contra 

Senadores da República, No caso vertente, a competência do 

Supremo Tribunal Federal foi grosseiramente subtraída.  A prova 

vem do que afirma Nestor Cerveró ainda em seu depoimento 

judicial:  

Defesa de Delcídio: O Sr. sabe me informar qual foi o 

procurador que ouviu o Sr. antes de 

assinar o acordo de colaboração 

premiada? 

 

Cerveró: Procurador? Não, forma vários 

procuradores… 

 

Defesa de Delcídio: O Sr. sabe citar algum deles? 
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Cerveró: Eu me lembro do Miller, que era quem 

conduzia, mas isso foi em agosto. 

Houve essa reunião, mas houve outras, 

de nome eu já não me recordo, porque 

o Miller era o condutor, depois até saiu, 

não me lembro do nome. Tinha o 

Felipe, tinham vários procuradores, 

não me lembro do nome deles agora. 

 

129- Diante dos indícios veementes e idôneos que apontam a efetiva 

atuação de um ex-membro do Ministério Público Federal em 

orientação das gravações ambientais, o então Procurador Geral da 

República, pediu o excelso Supremo Tribunal Federal, a prisão 

preventiva de Marcelo Miller nos autos de Medida Cautelar nº 

4352/STF. 

 

130- Ainda nesta Cautelar, o Ministro Gilmar Mendes, fez uma 

contundente afirmação sobre o tema em questão, citando 

expressamente a atuação de Bernardo Cerveró e Marcelo Miller: 

  ’’Há consistência nos indícios de participação de 

Marcello Miller na instigação à prática dos crimes gravados 

por Joesley Batista. Marcelo Miller era Procurador da 

República, tendo atuado junto ao Gabinete do Procurador 

Geral da República. Seria o condutor das investigações nas 

quais candidatos a colaboradores gravaram conversas 

comprometedoras com comparsas, COMO OS CASOS DAS 
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GRAVAÇÕES EXECUTADAS POR BERNARDO CERVERÓ 

E POR SÉRGIO MACHADO”. 

131- Fica evidente que a gravação ambiental é imprestável. Houve 

manifesta participação de um representante do MPF na orientação 

da gravação de um Senador da República, sem autorização do 

Poder Judiciário. Configurando evidente manobra que, ao mesmo 

tempo, que conferia a condição de colaborador a Nestor Cerveró 

incriminava injustamente a pessoa de um Senador da República. 

Aqui os fins NUNCA PODEM justificar os meios. 

 

132- Uma criteriosa análise da prova demonstra: a) Que a colaboração 

de Nestor Cerveró era obsoleta, ou seja o Ministério Público já 

havia rejeitado por várias vezes: b) Que desde os primeiros 

anexos e entrevistas Nestor Cerveró mencionou expressamente 

Delcídio do Amaral, portanto, não havia qualquer influência que 

pudesse mudar sua ideia de colaborar: c) Marcelo Miller disse 

expressamente a Bernardo Cerveró que somente faria o acordo 

com uma PROVA NOVA, e Nestor afirma que foi o Procurador... 

que orientou a gravação do Senador da República. 

 

133-  Bem de ver que, não existe uma linha sequer nas razões finais 

produzidas pelo Sr. Ivan Marx, que, exilado em ideias 

preconcebidas, e absorvido por impressões exteriores, preferiu 

deixar o conteúdo do processo. Desfiou um repertório de conceitos 

imprecisos e contraditórios, sem qualquer substância clara, 

deixando de analisar a prova, para fazer conclusões confusas e sem 

qualquer nexo com o conteúdo da instrução processual. Podemos 
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afirmar que em suas alegações não existem linhas ou parágrafos 

suficientes para preencher uma página que demonstre que ele 

tenha se ocupado em falar sobre o conjunto probatório dos autos. 

 

134-  O compromisso da defesa é com a prova, exclusivamente com a 

prova.  Um aprofundamento isento e imparcial da investigação e 

da instrução processual demonstra de forma irrecusável e com 

genuína evidência, que todo processo é nulo. A prova que deu 

origem à Ação Penal, a malsinada gravação ambiental foi obtida 

fraudulentamente e também com a participação insidiosa e mal 

disfarçada de um representando do MPF, em detrimento da 

Constituição Federal e imprescindível averiguação do Poder 

Judiciário. 

 

135- As escutas ambientais se tornaram o instrumento predileto das 

investigações conduzidas pelo ex-Procurador da República 

Marcelo Miller, agiu assim no caso em exame, na colaboração de 

Sérgio Machado (Pet. 6138/STF), no caso em exame, e repetiu a 

estratégia no caso JBS, onde foi desmascarado pela própria PGR. 

Assim, desprezou a determinação da Constituição da República 

invadindo a privacidade de um Senador da República sem 

autorização do Supremo Tribunal Federal dando ensejo às mais 

variadas práticas criminosas, como a absurda interceptação 

criminosa ambiental da Presidência da República. 

 

136- Podemos falar que hoje o direito à privacidade vem sendo erodido 

pela disseminação de meios tecnológicos cuja finalidade é intervir 
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diretamente na vida das pessoas, filmando-as, ouvindo-as ou 

mesmo varrendo-lhes a vida, imiscuindo-se em seus documentos 

e outros dados cadastrais. 

 

137- Na dicção de Miguel Torga: 

“Neste mundo desapiedado e devassado não há mais lugar para 

o sofrimento íntimo, recolhido, que os bichos ainda podem 

sentir na toca. Agora já ninguém é dono de si e do seu pudor. 

Somos públicos e baldios. À hora menos pensada, por artes de 

um bisbilhoteiro profissional que nos saia no caminho, 

perdemos toda a densidade humana e ficamos espectrais e sem 

duração na leviana fugacidade de uma notícia”12 

138- Na sociedade atual, “somos públicos e baldios”, - as pessoas estão 

à mercê do maior ou menor empenho do bisbilhoteiro de plantão 

em transforma-las em protagonistas de usuais devassas da vida 

íntima, em razão da facilidade de se obter, com facilidade e com 

riqueza de detalhes toda a vida do cidadão, desde suas relações 

pessoais e profissionais. Utilizando-se do abuso da confiança, para 

criar armadilhas para obter provas ilícitas. A colaboração de 

Nestor Cerveró foi baseada exclusivamente na malsinada 

gravação ambiental que foi nitidamente teve a sua ideia originada 

pelo então Procurador da República, Marcelo Miller.  

 

139- Cabe ao Poder Judiciário tutelar com rigor as indevidas invasões à 

privacidade, consagrando o princípio constitucional da proteção à 

                                            
12 Diários, XVI – MIGUEL TORGA, apud Revista de Ciências Criminais n º 20 página 25 
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dignidade humana. A Delcídio não resta outra opção, que lhe 

assegure imunidade contra a devassa que foi indevidamente 

promovida em sua vida particular e lhe custou uma injusta 

cassação de mandato parlamentar de Senador da República.  

 

140- A par do incontrolável desenvolvimento tecnológico que 

possibilita ver e ouvir tudo que acontece no globo, existem 

instituições privadas que se tornaram detentoras dessa tecnologia, 

verdadeiros receptáculos das informações individuais, como as 

companhias telefônicas, hodiernamente imprescindíveis para o 

desenvolvimento da sociedade. Certo é que somente o Poder 

Judiciário pode autorizar a intervenção na privacidade das 

pessoas. 

 

141-  Não é dado ao Ministério Público Federal orientar e exigir 

gravações ambientais como pré-requisito para uma colaboração 

que foi rejeitada várias vezes por ser considerada imprestável, 

ainda mais no caso vertente que se tratava de pessoa com 

prerrogativa de foro. O MPF não tem este domínio sobre a vida 

privada maximizado pela tecnologia, lhes atribui uma situação 

privilegiada de conhecer fatos circunstâncias que, na maioria das 

vezes as pessoas não querem revelar a terceiros. 

 

142- Portanto, não há como excluir, no mundo atual a proteção 

constitucional rigorosa da privacidade. Trata-se de direito 

decorrente da personalidade, da condição de ser humano, 

consistindo, sinteticamente, no poder manifestar-se dentro de sua 
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esfera de privacidade, que deve ser considerada inacessível ao 

público. 

 

143- A Constituição Federal de 1988, acolhendo precisamente aos 

eflúvios liberais das leis fundamentais europeias de pós-guerra, 

inseriu entre os direitos e garantias fundamentais a proteção à 

esfera privada (Privatsphãre): 

“Art. 5, X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

144- Na esfera de proteção à vida privada estão compreendidos todos 

os comportamentos e acontecimentos que o indivíduo não quer 

que se tornem de domínio público. No âmago da esfera privada 

está aquela que deve ser objeto de especial proteção contra a 

indiscrição: - a esfera do segredo. Ela compreende a parcela da 

vida particular que é conservada em segredo pelo indivíduo, da 

qual compartilham uns poucos amigos, muito próximos, íntimos.  

 

145- Em razão de uma proteção intensa à esfera do segredo, esse 

Excelso Pretório tem situado a temática da privacidade dos sigilos 

telefônicos no inciso XII do art. 5 da Constituição Federal: 

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das 

comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual. 
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146- Cumpre acentuar, que o dispositivo acima abarca tanto a 

comunicação de dados, como os bancos de dados telefônicos, isto 

é, os registros das ligações feitas e recebidas e por óbvio as 

gravações ambientais.  

 

147- Disposto como direito fundamental e por extensão da proteção à 

vida privada, o sigilo das comunicações se constitui, o que a 

doutrina chama de direito individual relativo, isto é, sua proteção 

pode ceder diante do interesse público relevante e maior a exigir a 

divulgação de dados, desde que sejam asseguradas as 

formalidades legais. 

 

148- A questão versada nesse tópico reside exatamente na questão da 

formalidade, haja vista que o Ministério Público Federal 

orientou Bernardo a gravar um Senador da República sem 

autorização judicial. 

 

149- Tal procedimento foi amplamente impugnado pela defesa. 

 

150- Portanto, a questão em debate, versa sobre a possibilidade do 

Ministério Público Federal, poder orientar colaboradores na 

consecução de provas contra um Senador da República 

independente de ordem judicial. 

 

151- A resposta é negativa. Somente o Poder Judiciário pode autorizar 

medidas cautelares contra parlamentares, sendo que no caso de 

um Senador da República a decisão é de competência do STF 
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152- Nem a Polícia Judiciária, nem o Ministério Público Federal, nem 

quaisquer agentes públicos v.g. ABIN, podem devassar a atuação 

de um Senador da República, sem ordem judicial, com o objetivo 

de proceder a qualquer tipo de diligência. A essencialidade da 

ordem judicial, para qualquer diligência probatória, nada mais 

representa que a concretização da garantia constitucional 

pertinente às inviolabilidades dos parlamentares e também a 

reserva de jurisdição. 

 

153- Nos moldes em que foi elaborada a colaboração processual de 

Nestor Cerveró, não se harmoniza com o texto constitucional em 

vigor, pois é inconcebível que se atribua a um órgão do Estado, 

qualquer que seja, poderes sem limites, um Procurador da 

República NÃO tem poderes para determinar a um particular 

que grave um Senador da República. A democracia vale, 

precisamente, porque os poderes do Estado são limitados, 

harmônicos entre si. O combate à criminalidade não justifica um 

sistema dessa ordem, porque violador da dignidade da pessoa 

humana. 

 

154- A norma inserida no art. 129, da Constituição Federal, que versa 

sobre os poderes do Ministério Público, deve ser interpretada à luz 

do contido no art. 5º, LIV da Carta Magna, que traz a expressa 

exigência à observância do devido processo legal para que se 

exercite contra alguém toda e qualquer medida de limitação ou 

supressão da liberdade ou que dela possa derivar tal ato. Como a 
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interceptação ambiental de dados implica em óbvia ameaça ou 

lesão à própria liberdade individual, sua determinação somente 

pode ocorrer sob as garantias do processo legal, por ordem 

judicial. 

 

155- O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer possível a quebra da 

privacidade, como escutas ambientais ou gravações ambientais ou 

a quebra de registros telefônicos de parlamentares estabeleceu 

critérios que a jurisprudência constitucional desta Corte considera 

essenciais à legitimação da prática excepcional da quebra dos 

dados sigilosos pertinentes a qualquer pessoa, física ou jurídica. 

 

156- Relevante, que o exercício, por qualquer autoridade, do poder 

extraordinário que lhe conferiu a própria Constituição da 

República supõe, para ser reputado válido, a satisfação de 

determinados requisitos, notadamente daqueles que impõem, ao 

Ministério Público e às autoridades policiais, que somente podem 

ter acesso a informações sigilosas quando autorizadas pelo Poder 

Judiciário. 

 

157- No caso vertente restou provado que a gravação ambiental foi 

obtida mediante orientação/participação de um membro do MPF 

feita sem autorização judicial e serviu para a Ação Penal, evidente 

a nulidade na formação da prova.  

 

158- Da forma como feita a gravação ambiental de um Senador da 

República, sem ordem judicial, revela desprezo ao megaprincípio 
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da dignidade humana, e estabelece um Estado policialesco, pois a 

quebra de sigilos não é um direito líquido e certo do Ministério 

Público Federal. O MPF deve submeter seus pleitos, com 

fundamentação rigorosa ao crivo da apreciação jurisdicional, 

jamais pode atuar livremente na obtenção desse tipo de prova, 

sob pena de privilegiar o abuso e o excesso de poder. 

 

159- Evidente que a ação persecutória do Estado deve ser legítima e 

calcada exclusivamente em elementos probatórios idôneos e 

licitamente obtidos. Delcídio foi investigado e denunciado, 

unicamente em prova ilícita, sendo que no caso vertente a prova 

originária ilícita originou toda a Ação Penal, sendo inclusive objeto 

do debate entre Nestor Cerveró e sua defensora como provamos 

acima, quando Nestor diz que o Procurador... foi quem orientou 

seu filho.  

 

160- É a questão dos fruits of the poisonus tree (FRUTOS DA ÁRVORE 

ENVENENADA), que vem sendo reiteradamente aceita pelo 

Supremo Tribunal Federal,  no sentido de anular  as provas que 

por derivação estejam ligadas às provas ilícitas. 

 

161- A gravação ambiental foi a raiz de toda a investigação em relação 

a todos os acusados, sendo certo que dela derivou a absurda e 

ilegal prisão de um Senador da República e também essa Ação 

Penal, sendo certo que o debate sobre a origem da prova foi bem 

delimitado nos autos. Não há nos autos outros indícios ou provas 

que vincule Delcídio, que não derivem da escuta ambiental. Pode-
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se concluir com facilidade que a escuta ambiental feita por 

Bernardo Cerveró por orientação do MPF leia-se Marcelo Miller, 

foi   feita sem autorização judicial (nula e ilegal), gerou todas as 

demais diligências, com a identificação dos acusados.  

 

162- No critério da derivação, é preciso que se estabeleça um vínculo 

temático entre a prova tida como ilícita e as demais provas feitas 

no processo. Se ficar determinado que as outras provas não 

existiriam sem que prova ilícita, fica caracterizada a contaminação 

de todo o conjunto probatório.  

 

163- A prova ilícita contaminou todas as provas carreadas ao processo, 

e, portanto, nulos são todos os atos processuais que dela 

derivaram. 

 

164-  O direito das partes à introdução, no processo, das provas que 

entendam úteis e necessárias à demonstração dos fatos em que se 

assentam suas pretensões, não é absoluto. Ao contrário está sujeito 

às limitações expressas do texto constitucional, e às decorrentes da 

tutela que o ordenamento jurídico e legal, confere a outros valores 

e interesses dignos de proteção. 

 

165- A atividade probatória está voltada ao conhecimento dos fatos 

pelo juiz, mas sua função não se exaure neste ponto, pois se assim 

fosse, permitido seria ao julgador utilizar-se de dados de sua 

ciência particular, ou buscar, por qualquer outra forma, as 

informações necessárias para chegar a conclusões próprias a 
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respeito dos acontecimentos. Na realidade as provas 

desempenham um papel mais importante, que é o de fixar os fatos 

no processo e, por consequência, no próprio universo social; nisso 

consiste sua função legitimadora das decisões judiciais. 

 

166-  Daí resulta a indeclinável submissão dos procedimentos 

probatórios a certas regras, cuja inobservância acarreta uma 

fratura entre o julgamento e a sociedade no seio da qual o mesmo 

é realizado. A produção da prova, deve estar, portanto, adstrita à 

coexistência entre os interesses da sociedade e o interesse da 

verdade, sem tal adequação, a atividade processual se torna fator 

de desagregação social, deixando de cumprir sua função principal 

que é a de pacificação de conflitos. 

 

167- No caso vertente, a prova produzida unilateralmente e ilicitamente 

por Bernardo Cerveró com a orientação do MPF, fato 

incontroverso e confessado por Bernardo e Nestor diante de V.Exª, 

(Nestor Cerveró: BERNARDO CERVERÓ, COM A..., VAMOS LÁ 

COM A SUGESTÃO DO PRÓPRIO PROCURADOR.... [NESSE 

PONTO CERVERÓ SE VIRA E OLHA PARA A ADVOGADA 

ALESSI BRANDÃO PEDINDO SUA APROVAÇÃO] NÃO!?) e 

que foi inclusive desprezada nas alegações finais do MPF,  que 

sequer as menciona, preferindo mencionar genericamente os fatos 

e citar jurisprudência, sem apontar fatos concretos que 

justificassem a condenação de Delcídio,  teve o condão de 

comprometer todas as demais provas produzidas na Ação Penal, 
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já que da escuta ambiental , surgiram todas as demais derivações 

de prova. 

 

168- O texto constitucional vigente é claro, a consequência do 

reconhecimento da prova ilícita é sua inadmissibilidade. 

Portanto, os dados obtidos com a violação do ordenamento legal, 

simplesmente devem ser desconsiderados no processo criminal, 

nele não deveriam sequer ingressar, já que não têm qualquer valor 

probante. 

 

169- A questão que se apresenta nesse tema é, em termos práticos, a 

extensão dos efeitos da prova ilicitamente produzida pelo 

Ministério Público Federal,  já que constata-se facilmente que 

houve a interceptação de conversa ambiental ou como queira a 

gravação de uma conversa ambiental de um Senador da 

República,  sem autorização judicial, todas as provas que dela 

derivaram devem ser também afastadas, já que sua descoberta está 

diretamente ligada, ou somente foi possível a partir daquela 

inicialmente viciada. 

 

170- A questão foi primeiramente colocada frente à jurisprudência da 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América no julgamento do 

caso Silverthone Lumber Co. v. U.S.A. no ano de 1920, que a partir 

daí formulou a chamada “fruit of the poisonous tree doctrine” 

(doutrina dos frutos da árvore envenenada) segundo a qual a regra 

da exclusão é aplicável a toda prova maculada por uma 

investigação inconstitucional. 
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171- A doutrina e a jurisprudência alemã, também tem feito 

considerações a respeito da prova ilícita, reconhecendo o chamado 

efeito à distância (fernwirkung)  em relação à prova proibida, 

especialmente em interceptações telefônicas ou ambientais, 

quando através de uma operação não autorizada para a apuração 

de um crime, descobre-se outros fatos dele derivados. 

 

172- Nos parece ser impossível negar a contaminação de todo o 

conjunto probatório carreado aos autos pela ilicitude da prova 

inicial, não somente por um critério de causalidade, mas 

principalmente em razão da finalidade com estão estabelecidas as 

proibições em análise; vale dizer que de nada valeriam tais 

restrições à admissibilidade da prova, se por via derivada, 

informações colhidas a partir de uma violação ao ordenamento 

pudessem servir ao convencimento do Magistrado. 

 

173- Naturalmente que toda prova, derivada da gravação ambiental 

deve ser declarada nula, porque produzidas de forma ilícita, 

devem ser banidas do processo como não – provas, ou seja, como 

atos inexistentes.  Adotando-se nesse tópico a teoria dos frutos da 

árvore envenenada, cuja jurisprudência de nossos tribunais tem 

acolhido na seguinte forma: 

PROVA – Confissões gravadas nos diálogos dos réus realizadas 

no período de detenção ilegal – Prova ilícita que contamina todo 

o conjunto probatório derivado para a formação do juízo de 

certeza – Inocorrência da irrelevância do objeto  ou de que 
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outras provas foram obtidas com segurança, se a imputação fluí 

somente  das declarações ilicitamente obtidas e se comunica em 

linha única e direta – Observância do princípio da 

proporcionalidade e da teoria das provas ilícitas por derivação  

conhecida como  fruits of the poisonous tree tree – Inteligência do 

art. 5 º , LVI , da CF “ 

Emenda de Redação: Se as confissões e gravações dos diálogos 

dos réus foram realizadas no período de detenção ilegal, fica 

contaminada toda a prova derivada para a formação do juízo de 

certeza, não havendo falar em irrelevância do objeto ou de que 

outras provas foram colhidas com segurança, se a imputação 

fluí somente das declarações ilicitamente obtidas que se 

comunica em linha única e direta. A Constituição Federal de 

1988, em seu art. 5 º LVI, adotou a posição que advoga a 

inadmissibilidade no processo das provas obtidas por meios 

ilícitos assim entendidas as colhidas com infringência a 

disposições de direito material e, sobretudo, a princípios e 

normas, constitucionais, preceito que, ainda dá margem a 

construções doutrinárias e jurisprudênciais, como o princípio 

da proporcionalidade e a teoria das provas ilícitas por 

derivação, conhecida como ‘fruits of the poisonous tree”13 

DO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

 

174- O Excelso Pretório tem dado ao país as mais legítimas lições da 

proteção às garantias individuais, fazendo valer pela força e 

idoneidade de suas decisões a concretude dos princípios 

                                            
13 Revista dos Tribunais – RT  785/672 
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constitucionais vigentes, aprimorando a convivência democrática, 

regulando os poderes, coibindo os abusos, enfim protegendo o 

cidadão contra os abusos do Estado. 

 

175- Ao analisar a questão vertente, colhemos o seguinte aresto, da 

lavra do ilustre Ministro Celso de Mello. 

“ PROVA – Busca e apreensão – Violação de domicilio – 

Ocorrência – Diligência levada a efeito, durante o dia, em quarto 

de hotel habitado, sem o pertinente mandado judicial – 

Inadmissibilidade – Conceito normativo de “ casa” que se 

estende a qualquer aposento de habitação coletiva – 

Inobservância dos preceitos legais na colheita do conjunto 

probatório que torna ilícito na origem. Inteligência dos arts. 5º, 

XI, da CF e 150 parágrafo 4º, II, do CP.” 

PROVA – Ilicitude por derivação – Ocorrência – Conjunto 

probatório posteriormente carreado fundado em prova ilícita 

originária. Imprestabilidade – Elementos de prova que não 

podem ser utilizados para fundamentar investigação, denúncia 

ou condenação do acusado – Obrigatoriedade do órgão de 

acusação obter novos elementos de informação de fonte 

autônoma de prova, que não guarde qualquer relação de 

dependência nem decorra da prova originariamente ilícita.14 

Ementa Oficial: Prova penal – Banimento constitucional das prova 

ilícitas(CF, art.5º., LVI) – Ilicitude(originária e por derivação) – 

Inadmissibilidade – Busca e apreensão de materiais e equipamentos 

                                            
14 Revista dos Tribunais 864/2007 
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realizada, sem mandado judicial, em quarto de hotel ainda ocupado – 

Impossibilidade _ Qualificação jurídica desse espaço privado (quarto 

de hotel desde que ocupado) como “casa”, para efeito da tutela 

constitucional da inviolabilidade domiciliar – Garantia que traduz 

limitação constitucional ao poder do Estado em tema de persecução 

penal, mesmo em sua fase pré-processual – Impossibilidade de 

utilização pelo Ministério Público, de prova obtida com transgressão à 

garantia da inviolabilidade domiciliar – Prova ilícita – Inidoneidade 

jurídica – Recurso Ordinário provido. 

Ilicitude de prova – Inadmissibilidade de sua produção em juízo (ou 

qualquer instância de poder) – Inidoneidade jurídica da prova 

resultante da transgressão estatal ao regime constitucional dos direitos 

e garantias individuais”. 

176- Do cotejo analítico entre o julgado acima invocado com a questão 

versada nesses autos, extrai-se sem maiores esforços de raciocínio 

sua inteira aplicação, - o julgado do Excelso Pretório  que interpreta 

corretamente os princípios constitucionais vigentes, deitando por 

terra a produção da prova ilícita, serve como paradigma ao tema 

suscitado pela defesa, haja vista Ter-se invalidado a prova 

produzida fora dos limites constitucionais, atingindo por 

derivação todo o conjunto probatório tematicamente vinculado. 

 

177- Requer-se preliminarmente se digne V. Exª., decretar a nulidade 

da gravação ambiental feita por Bernardo Cerveró por orientação 

do ex-Procurador da República Marcelo Miller, em razão de ter 

sido feita pelo MPF sem autorização judicial do Supremo Tribunal 
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Federal, determinando também a nulidade de todos os atos 

processuais com ela vinculados.  

VII. ANÁLISE DO MÉRITO – CONFRONTO COM A PROVA 

TESTEMUNHAL – ATIPICIDADE DOS FATOS IMPUTADOS A 

DELCÍDIO DO AMARAL – COLABORAÇÃO PROCESSUAL DE 

NESTOR CERVERÓ QUE DESDE O INÍCIO MENCIONOU O 

ACUSADO – REITERADAS REJEIÇÕES POR PARTE DO MPF POR 

AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RAZÃO DE FATOS OBSOLETOS – 

CRIME IMPOSSÍVEL – ART. 2°, § 1°, DA LEI 10.850, DE 2013. 

 

178- Conforme a própria narrativa da denúncia, Nestor Cerveró e 

Fernando Soares elaboraram um plano para fazer colaboração 

processual simultânea (e “casada”), ou seja, comungando esforços 

para realizar acordos com o MPF. Para alcançar este fim, iniciaram 

tratativa com o MPF, entregaram documentos e textos sinóticos 

(anexos) com a informação e o conteúdo de sua eventual delação 

premiada. Ambos imputavam ao investigado, Delcídio do Amaral, 

eventuais desvios de conduta. Afirma Bernardo Cerveró: 

- Defesa de Delcídio: Está certo. E o senhor disse que, em um 

determinado momento, procurou o 

Gustavo, irmão do senhor Fernando 

Soares. 

 

 - Bernardo Cerveró: Correto. 
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 - Defesa de Delcídio: Para fazer e se apresentar para o 

Ministério Público, acredito eu que de 

forma simultânea, os dois projetos de 

colaboração – do Cerveró e do 

Fernando Soares. Correto? 

 

 - Bernardo Cerveró: É. É um momento bem confuso do 

processo, mas é por aí. 

 

Defesa de Delcídio: Por que o senhor fez esse contato com 

o Gustavo? 

 

Bernardo Cerveró: Porque a gente queria informações 

mais precisas e a gente entendeu que – 

eu acho que já tinha acontecido outras 

delações nesse molde – seria uma 

delação mais bem elaborada em termos 

de conteúdo, provas e informações. 

 

 - Defesa de Delcídio: Sim. O senhor menciona aqui que, 

num primeiro momento, o acordo do 

seu pai foi rejeitado porque as 

informações seriam obsoletas. O 

senhor acredita que procurando o 
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Gustavo poderia superar essa 

obsolescência das informações? 

 

 - Bernardo Cerveró: Não. A obsolescência, ela é averiguada 

pela PGR depois do... o Fernando já 

tinha assinado a delação, o acordo 

dele’’. 

179- Não obstante, após analisar a documentação e entrevistar Nestor 

Cerveró e Fernando Soares, o Ministério Público Federal, 

conforme se depreende das fls. 142, da denúncia: 

 “entendeu por bem celebrar acordo de colaboração premiada com 

Fernando Antônio Falcão Soares, mas não com Nestor Cerveró”.   

180- Isso não é criação mental da defesa, está bem provado nos autos, 

pelos depoimentos contundentes de Nestor e Bernardo Cerveró.  

 

181- Portanto, não houve embaraço ou qualquer obstáculo ao ajuste 

com o MPF, a colaboração de Nestor Cerveró, com todo o respeito, 

era como sempre foi pífia e inútil, parafraseando Bernardo, 

“obsoleta”, foi o próprio Ministério Público Federal, que o 

preteriu, em favor de Fernando Soares. Ora, essa decisão ocorreu 

muito antes da malsinada reunião gravada por Bernardo Cerveró. 

Ou seja, o MPF omitiu relevante fato do Excelso STF, preferindo 

fazer crer que, por obra e arte dos ora investigados, Nestor Cerveró 

estava resistindo a fazer a colaboração. Sobre isso diz Nestor 

Cerveró (Pet. 5886/STF):  
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Nestor Cerveró: Tinha de apresentar uma evidência. Ele 

se armou, buscou (ininteligível), esse 

pessoal… essa garotada tem essa 

facilidade de Smartphone, sei lá o que, 

eu, por exemplo, não saberia. Primeiro, 

nem saberia nem teria a frieza de 

manter a conversa dele. Ele, por 

iniciativa própria, sozinho; é meu 

filho. 

 

Dra. Alessi Brandão: Então, só para deixar claro, uma 

eventual sugestão do Ministério 

Público, foi no sentido de que, não 

poderia ser feito qualquer delação sem 

que não houvesse uma prova sobre o 

assunto tratado na gravação, isso? 

 

Nestor Cerveró: É. 

 

Dra. Alessi Brandão: A sugestão, então, foi para que 

procurasse uma prova? 

 

Nestor Cerveró: Procurasse uma prova. Única prova, 

que ele conseguiu imaginar, foi essa. 
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Porque, que prova que ele iria 

conseguir? Um recibo? Né! 

 

182- Agora em depoimento judicial prestado perante V.Exª: 

Juízo: Foi o Bernardo, filho do Sr. que 

procurou o Senador? 

 

Nestor Cerveró: Sim, buscando um apoio político, um 

apoio no sentido de… até pelo 

prestígio que o Delcídio tinha no 

Governo, né, e pela relação que nós 

tínhamos de conhecimento. Então, meu 

filho o procurou e apresentou o Edson 

como meu advogado e, a partir daí, 

esses contatos se multiplicaram, quer 

dizer, do meu advogado, o Dr. Edson, 

com o Delcídio. Mas, então, seguindo a 

sequencia cronológica, como o Sr. 

falou, em maio, já com a rapidez dos 

processos e vendo o exemplo dos 

outros acordos bem sucedidos ou pelo 

menos aparentemente bem sucedidos, 

eu manifestei o meu interesse em fazer 

um acordo desse tipo, já dada a 

incerteza da minha situação, né, ao que 

o meu advogado, meu ex-advogado, o 
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Dr. Edson, foi totalmente contrário, 

dizendo que não havia necessidade e 

que não cabia esse tipo de acordo, que 

isso seria muito prejudicial e que havia 

ainda uma série de possibilidades, de 

recursos à serem explorados e que não 

haveria, eu não teria o maior risco de eu 

ser condenado de novo, ou seja, com 

desestímulo à algo que eu já vinha 

manifestando interesse. Isso foi se 

complicando e, como a situação não 

mudava e já tinha outra acusação, que 

acabei até, mas após um acordo inicial, 

acabei sendo condenado também, a 

questão das Sondas, e aí eu perdi a 

paciência, chamei o meu filho e falei 

‘’Bernardo, vamos fazer… o Dr. Edson 

não quer fazer o acordo, ele é contrário, 

então vamos fazer com um pessoal 

aqui de Curitiba’’, até por sugestão de 

outras pessoas que estavam presas lá, 

que falaram ‘’ó, a melhor alternativa é 

fazer com um pessoal daqui de 

Curitiba, você procure um 

advogado…’’, me deram essa sugestão 

e, como eu já vinha trabalhando como 

advogado correspondente, com o 

escritório do Dr. Beno Brandão e da 
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irmã Dra. Alessi Brandão, eu falei com 

o Bernardo ‘’Bernardo, procura o Beno 

e a Alessi e vamos fazer um acordo com 

ele para tratarem, eles tem, acho que ele 

tem mais facilidade, pelo menos tudo 

aparenta desse jeito’’ e comuniquei ao 

Edson, porque daí o Dr. Edson 

começou à escassear às visitas lá em 

Curitiba, tendo em vista que já tinha o 

advogado correspondente lá, o Dr. 

Beno, e aí, em uma dessa visitas eu 

falei ‘’ô, Edson, eu decidi que vou fazer 

a… vou trabalhar para conseguir um 

acordo de colaboração com os 

procuradores aqui, com o grupo da 

Lava-Jato’’, ao que o Edson reagiu com 

indignação e falou ‘’não, eu não 

admito, não é a melhor solução, você 

vai estar cometendo um erro’’, eu falei 

‘’tá bem, mas eu não vejo perspectiva, 

tudo que nós estamos tentando não 

está dando certo e eu vou fazer’’. Aí, 

vendo que era irreversível a minha 

decisão, o Dr. Edson falou ‘’nesse caso, 

eu vou querer participar, eu vou querer 

conduzir o processo e, para isso, eu vou 

indicar um especialista que trabalha 

comigo que vai participar das reuniões, 
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porque eu continuo na sua defesa e 

acho que eu não posso perder esse 

controle’’, quer dizer, ele não quis abrir 

mão da condição de meu advogado. 

Indicou o Dr. Felipe Caldeira, que era 

um colaborador dele, que ele me 

indicou como um especialista nesse 

processo de delação, que, depois, 

acabou não se mostrando um 

especialista, na realidade, era um 

advogado mais jovem, não 

necessariamente por ser mais jovem 

não tinha nenhuma experiência com 

isso. Já, em junho, já acordado com o 

Dr. Beno e com a Dra. Alessi, houve 

uma primeira reunião, eu me lembro 

que foi no aniversário do meu filho, 

meu filho inclusive participou dessa 

reunião com os procuradores do grupo 

da Lava-Jato, lá em Curitiba, foi no dia 

24 de junho. Nessa reunião, participou 

a Dra. Alessi Brandão, o meu filho e o 

Dr. Felipe que, para a minha surpresa, 

já que tinha sido indicado como um 

especialista, ficou na reunião 

totalmente calado, meu filho é que teve 

uma participação até maior do que ele, 

quer dizer, a especialidade dele não era 
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bem esse negócio de colaboração ou 

delação. Nessa delação… nessa… 

nessa… reunião, foi uma reunião 

muito complicada, muito difícil, o 

grupo operacional da Lava-Jato, de 

Curitiba, não manifestou interesse 

nesse acordo, sugerindo que, como eu 

citava vários políticos envolvidos, 

nessa minha delação, que, talvez, a 

PGR tivesse interesse e, aí, 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 do Dr. 

Felipe. 

 

183- Nestor Cerveró continua afirmando que sua colaboração era 

obsoleta:  

Nestor Cerveró: “E, aí, houve duas reuniões com os 

procuradores de Brasília que foram 

mal-sucedidas, quer dizer, eles 

consideraram que às minhas 

colaborações, as minhas informações, 

mesmo com as citações desses políticos 

e de envolvimento de políticos do 
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primeiro escalão, ministros e até, 

eventualmente, do Presidente Lula na 

questão da nomeação para a Diretoria 

da BR Distribuidora, que eram 

insuficientes as minhas informações. 

Então, houve essas duas reuniões até 

que, no início de agosto, mais ou 

menos, já não sei precisar, eles 

consideraram, durante o mês de agosto, 

que teria que haver mais informações, 

informações de, vamos chamar assim, 

de melhor qualidade, para poder 

justificar este tipo de acordo. Isto ficou 

nessa negociação” 

184- Ao ser questionado pelo MPF: 

MPF: Os membros do Ministério Público 

Federal chegaram a falar para o senhor 

nessas reuniões que o Sr. participou, 

no intuito de fazer a colaboração, que a 

oportunidade foi perdida, ou que o 

timing não foi correto? 

 

Nestor Cerveró: Não, não houve essa afirmação de que 

o timing não foi correto nem que a 

oportunidade havia sido perdida, na 

realidade… eu participei de duas 
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reuniões com os procuradores de 

Brasília e em uma com o grupo lá de 

Curitiba, da Força Tarefa da Lava-Jato, 

o que me foi dito foi que as 

informações que eu estava trazendo, já 

eram informações que eles dispunham, 

da maior parte delas e que eu não trazia 

nada de novo. Se a oportunidade 

tivesse sido perdida, se não cabia mais, 

não teria sido assinado o acordo de 

confidencialidade e nem o interesse de 

vários procuradores de se reunirem 

comigo. O que eles demonstraram e 

depois isso ficou mais evidenciado, aí 

já foi uma reunião que eu não 

participei, em que eles preferiram até, 

eu me lembro que o Beno falou que eu 

precisava falar com eles. Eu fui 

chamado pelo Beno e pela Alessi, lá na 

Polícia Federal, foi até um horário fora 

da visita padrão, em que, muito 

preocupados, o Beno estava muito 

alterado, me disse ‘’olha, eu recebi a 

informação agora, tivemos uma 

reunião muito ruim com os 

procuradores que eles definiram que, 

pelos anexos que foram apresentados, 

pelas informações que o seu cliente 
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apresentou, não há interesse em 

desenvolver, ema avançar com esse 

acordo e, um possível acordo que 

viesse, seria um acordo muito ruim’’, 

eu me lembro que o meu filho estava 

junto deles e me lembro que o Miller 

teria falado para o meu filho ‘’olha, o 

que eu posso oferecer para o seu pai, 

vai ser muito ruim em termos de tempo 

de prisão e tudo isso, então é melhor 

não avançar, com esse nível de 

informação não é suficiente’’. Então, 

não chegou a haver uma informação de 

fora de timing, ou que eu havia perdido 

o timing, tinha que ‘’em tese’’ eu não 

estava trazendo nada de novo, o que eu 

até não concordo, mas foi a informação 

passada aos meus advogados. 

 

185- Ao final de seu depoimento, Nestor Cerveró diz: 

Defesa de Edson Ribeiro: Só para reforçar um ponto, o Sr. disse 

que a primeira conversa foi negada, 

pelos Procuradores, a tentativa de 

delação pela falta de provas. É 

exatamente isso? 
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Nestor Cerveró: Não, não é a questão da falta de provas, 

somente, eles manifestaram que não 

havia, que eu não estava trazendo fatos 

novos suficientes para justificar um 

acordo. 

 

Defesa de Edson Ribeiro: Fatos novos, perfeito. Em algum 

momento o Sr. voltou atrás, na 

tentativa de fazer acordo de delação 

premiada? 

 

Nestor Cerveró: Não. 

 

Defesa de Edson Ribeiro: Nunca? 

 

Nestor Cerveró: Não, voltar atrás, não. Porque eu iniciei 

esse processo, depois foi assinado o 

acordo de confidencialidade, não 

houve um retrocesso ou uma 

desistência minha, não. 

 

186- Bernardo Cerveró confirma: 

 Defesa de Edson Ribeiro: O Sr. sabe se, no primeiro depoimento 

de seu pai ou na primeira entrevista 
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com o Ministério Publico, ele já falou o 

nome do Senador? 

 

Bernardo Cerveró: Já deve ter falado. 

 

Defesa de Edson Ribeiro: Já?  

 

Bernardo Cerveró: Já, mas falou, é... sim. 

 

187- Sem grandes esforços de interpretação, podemos concluir que:  

a) Nestor Cerveró teve sua colaboração rejeitada pelo MPF, 

sem qualquer obstáculo ou embaraço criado ou 

incentivado por Delcídio. A colaboração era obsoleta. 

 

b) Nestor Cerveró nunca desistiu de fazer a colaboração 

premiada, não havendo qualquer influência externa em 

seu ânimo de colaborar e o conteúdo de seus anexos 

jamais sofreu qualquer modificação, além da ilegal e 

insidiosa gravação ambiental. 

 

c) Desde o primeiro momento Nestor Cerveró falou de 

Delcídio, porém sua versão era, como continua sendo, 

carente de elementos probatórios, por isso o MPF exigiu 

uma “prova nova”; 
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188- Apesar do impacto causado pela gravação realizada por Bernardo 

Cerveró, o conteúdo da conversa não passava de mera bravata. 

Corrobora esta tese o próprio depoimento realizado por Nestor 

Cerveró, momento em que ele afirma que não acreditava em 95% 

do que falava o Senador, portanto, absolutamente inidônea a 

mudar a vontade de Cerveró em colaborar, aliás, a gravação era a 

chamada “prova nova’’, exigida por Marcelo Miller. Deixando 

claro que o teor da gravação além de não ser tomado a sério por 

Bernardo, era totalmente irrelevante para impedir a colaboração 

premiada de Nestor Cerveró. 

 

189- Mais uma vez, consoante a própria narrativa feita pelo Parquet e 

depoimentos pelo MPF acostados, fica evidente que a reunião 

marcada por Bernardo Cerveró buscava trazer o Senador para uma 

armadilha, já engendrada por ele. Ainda cabe rememorar que a 

atuação típica de um agente infiltrado exige prévia autorização 

judicial, não sendo possível que ela decorra de acordos entre o 

Ministério Público Federal e quem quer que seja.  

 

190- Fato é que o conteúdo das palavras proferidas pelo denunciado 

durante a conversa era absolutamente ineficaz para embaraçar ou 

obstaculizar algo cujo objeto era impossível de se realizar.  

Impende dizer que o Sr. Ivan Marx, em momento algum enfrentou 

essa questão em suas alegações finais, podemos dizer que o 

acusador público, não reiterou os fatos narrados na denúncia. 
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191- É relevante destacar que a única diferença na propositura do 

acordo por parte de Nestor Cerveró entre o momento em que o 

MPF o negou e o momento em que o MPF o aceitou é a gravação. 

Tanto que o próprio advogado afirmou que a única forma de se 

conseguir o acordo seria gravar a reunião, conforme se extrai das 

declarações de Bernardo e Nestor em juízo e alhures mencionada 

e agora transcritas, mas cuja repetição, novamente, faz-se 

necessária, in verbis:  

Bernardo Cerveró: “que a PGR só aceitou a [colaboração] 

de Fernando Baiano e rejeitou a de 

Nestor Cerveró, porque as informações 

eram obsoletas; que a notícia ‘caiu 

como uma bomba’; que, pouco depois 

da rejeição da PGR, em reunião no 

escritório dos advogados Alessi 

Brandão e Beno Brandão, o segundo 

diz ao depoente que ele e seu pai 

estavam sendo ‘enrolados’, que era 

pouco provável que lhe fosse 

concedido habeas corpus e que sua 

melhor chance de conseguir um acordo 

de colaboração premiada consistia em 

gravar reuniões que revelassem que o 

Senador Delcídio Amaral estava 

oferecendo dinheiro para que Nestor 
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Cerveró não fizesse acordo dessa 

espécie”.  

 

192- Em primeiro lugar, há que se ter em mente o fato de que Nestor 

Cerveró e sua família já tinham decidido, de forma irreversível, 

pelo propósito de entabular o acordo de colaboração premiada, 

mesmo que, num primeiro momento, tal propósito tenha sido 

rechaçado pelo MPF, e sobre esta recusa do MPF, nenhuma 

responsabilidade pesa sobre Delcídio.  

 

193- Em segundo lugar, qualquer tentativa externa de obstrução desta 

decisão estaria fadada ao insucesso, já que a celebração do acordo 

não depende de terceiros.  Impende dizer que foi de Bernardo a 

iniciativa de procurar Delcídio e que não existe prova que a 

entrega dos valores, tenha impedido Nestor de insistir na 

colaboração, conforme se verificará a seguir. 

 

194- Em terceiro lugar, o fato de Bernardo Cerveró estar preparado com 

gravadores para captar o áudio das conversas supostamente 

conspiratórias torna o acontecimento um ato preparatório 

impunível. Uma pantomima inútil encenada sob o cenário da 

preparação, que jamais teria o condão de lograr êxito, não só por 

ineficácia absoluta do meio, como também por impropriedade do 

objeto. As próprias declarações de Nestor Cerveró são elucidativas 

a respeito. Senão vejamos o termo de colaboração nº 04, prestado 

por Nestor Cerveró, em 19 de novembro de 2015: 



Página 106 de 253 
 

“Que então o declarante, decidido pela colaboração premiada, 

mesmo contra a posição de Edson Ribeiro, constituiu para essa 

finalidade o escritório dos advogados Alessi e Beno”. 

195- Mais adiante, Nestor Cerveró mostra que, ainda que se admitissem 

como verídicos os fatos narrados na denúncia, tudo não passou de 

uma tentativa inidônea, em face de seu firme propósito já decidido 

de fazer o acordo de colaboração. Ainda segundo o termo de 

colaboração prestado por Nestor Cerveró nº 04: 

“Que foi oferecido um auxílio financeiro para que o declarante 

ficasse em silêncio e não envolvesse ninguém; Que, na visão do 

declarante, o que eles queriam é que ele figurasse numa posição 

análoga à de Marcos Valério no Mensalão, suportando a prisão por 

alguns anos em troca de ajuda financeira e eventuais auxílios 

políticos para melhorar sua situação; Que o declarante resolveu não 

atender aos objetivos de Delcídio do Amaral e Edson Ribeiro; Que 

sabe que Bernardo Cerveró recentemente se reuniu com ambos 

para verificar a situação”. 

196- Ou seja, quando da reunião gravada e reproduzida na denúncia, 

Nestor Cerveró já havia confeccionado e entregue os anexos ao 

Ministério Público Federal. Os famigerados anexos 1, 6 e 10 já 

estavam de posse do Ministério Público Federal. 

 

197- Infere-se, ainda, dos próprios depoimentos de Bernardo que quem 

estava planejando a estratégia defensiva de Nestor Cerveró era ele, 

e não o respectivo advogado. O que Bernardo fez foi iludir o 

Senador sob a inverídica ilação de que seria possível estancar essa 
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entrega dos anexos da colaboração, que, a bem da verdade, já 

estava consumada. Ou seja, a esta altura, qualquer tentativa seria 

em vão, não só por ineficácia do meio, como por impropriedade 

do objeto: os anexos já haviam sido entregues muito antes da 

reunião. E a prova neste sentido é a matéria da Revista Época, 

veiculada já em setembro de 2015, na edição número 901, dando 

conta de que Nestor Cerveró incriminava Delcídio do Amaral!15. 

Eis a capa do referido semanário, que dá conta dos vazamentos 

dos acordos de Nestor que foram rejeitados pelo Ministério 

Público Federal. 

 

198- Confira-se a este respeito o quadro comparativo abaixo: 

                                            
15 Disponível em: <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/09/cervero-diz-ao-mp-que-contrato-
em-pasadena-rendeu-propina-campanha-de-lula.html>. Acesso em: 18.1.2016. 

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/09/cervero-diz-ao-mp-que-contrato-em-pasadena-rendeu-propina-campanha-de-lula.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/09/cervero-diz-ao-mp-que-contrato-em-pasadena-rendeu-propina-campanha-de-lula.html
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NOMEAÇÃO DE NESTOR CERVERÓ 

REVISTA ÉPOCA 

Setembro de 2015 

NESTOR CERVERÓ 

Novembro de 2015 

Delcídio do Amaral “era o principal 

padrinho de Cerveró no primeiro 

mandato de Lula. Foi ele quem 

indicou Cerveró ao cargo de diretor 

internacional em 2003”. 

“Que Zeca do PT conversou com Delcídio 

do Amaral; Que ambos intercederam 

perante José Dirceu para nomeação do 

declarante para a diretoria internacional 

da Petrobrás”.  

  

REUNIÃO EM 2006 ENTRE NESTOR CERVERÓ, DELCÍDIO DO AMARAL, RENATO 

DUQUE E RICARDO PESSOA 

REVISTA ÉPOCA 

Setembro de 2015 

NESTOR CERVERÓ 

Novembro de 2015 

“Em 2006, logo após aquele almoço, 

Cerveró relata que se reuniu com 

Duque, o empresário Ricardo Pessoa, 

dono da construtora UTC, e o senador 

petista Delcídio Amaral, então 

candidato a governador de Mato Grosso 

do Sul, em sua sala na sede da 

Petrobrás, no Rio de Janeiro”. 

“Que em seguida houve uma reunião 

na sala do declarante na Petrobrás, 

com Ricardo Pessoa, Delcídio do Amaral 

e Renato Duque”.  
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CONTEÚDO DO QUE FOI AJUSTADO NA REUNIÃO EM 2006 

REVISTA ÉPOCA 

Setembro de 2015 

NESTOR CERVERÓ 

Novembro de 2015 

“Nesse encontro, segundo Cerveró, ficou 

acertado que a UTC, por influência 

também de Delcídio, se juntaria à 

Odebrecht nas obras de modernização 

de Pasadena”. 

“Na reunião ficou decidido que a UTC 

de Ricardo Pessoa, ingressaria em parte 

das obras do REVAMP da refinaria de 

Pasadena”. 

 

DOAÇÃO DA UTC PARA A CAMPANHA DE 2006 

REVISTA ÉPOCA 

Setembro de 2015 

NESTOR CERVERÓ 

Novembro de 2015 

“Nas eleições de 2006, a empreiteira 

de Ricardo Pessoa doou R$ 800 mil 

para a campanha de Delcídio a 

governador, na qual o petista saiu 

derrotado”. 

“Que se acertou que a UTC adiantaria uma 

propina (...) para a campanha de 2006, 

cuja destinação seria definida pelo 

Senador Delcídio do Amaral”. 
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VALOR DA PROPINA NA COMPRA DA REFINARIA DE PASADENA US$ 15 

MILHÕES 

REVISTA ÉPOCA 

Setembro de 2015 

NESTOR CERVERÓ 

Novembro de 2015 

“Cerveró afirma que a compra de 

Pasadena rendeu US$ 15 milhões 

em propina”. 

“Que, em relação a esses dois negócios, 

foi acertado o pagamento de U$ 15 

milhões de dólares de propina para 

funcionários da Petrobrás e da Astra Oil”. 

 

POLÍTICOS DO PMDB: JADER BARBALHO E RENAN CALHEIROS 

REVISTA ÉPOCA 

Setembro de 2015 

NESTOR CERVERÓ 

Novembro de 2015 

“...e envolve no esquema a área 

internacional além de outros 

funcionários da Petrobras, 

senadores como Delcídio do Amaral, 

do PT, líder do governo no Senado, 

o presidente da Casa, Renan 

Calheiros, e Jader Barbalho, ambos 

do PMDB”. 

“Que após as eleições foi feito um novo 

jantar na casa de Jader Barbalho, em 

Brasília da qual participaram o declarante 

e Renan Calheiros, além do próprio Jader 

Barbalho; Que os políticos do PMDB 

haviam recebido a propina acordada”. 
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JOSÉ CARLOS BUMLAI INTERMEDIOU ENCONTRO ENTRE  

NESTOR CERVERÓ E MICHEL TEMER 

REVISTA ÉPOCA 

Setembro de 2015 

NESTOR CERVERÓ 

Novembro de 2015 

“Bumlai acompanhou Cerveró num 

encontro no escritório de Temer, 

num casarão localizado no centro de 

São Paulo. Procurado, Temer 

confirmou a reunião, mas negou 

qualquer ação para manter Cerveró 

no cargo”. 

“Que também esteve com Michel Temer 

em São Paulo, que era presidente do 

PMDB; Que essa reunião ocorreu no 

escritório de Michel Temer em São Paulo 

e foi viabilizada por José Carlos Bumlai 

(...); Que Michel Temer elogiou o 

declarante mas disse que não poderia 

contrariar a bancada do PMDB na Câmara 

dos Deputados”. 

 

SOBRE A CONTRATAÇÃO DA SCHAHIN PARA OPERAR O  

NAVIO SONDA VITÓRIA 10000 

REVISTA ÉPOCA 

Setembro de 2015 

NESTOR CERVERÓ 

Novembro de 2015 

“Bumlai ficou amigo de Cerveró 

após a operação de contratação da 

sonda Vitória 10000, que liquidou 

“Que Bumlai tinha uma dívida de 

agradecimento com o declarante em 

razão da atuação do declarante para 
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uma dívida de R$ 50 milhões da 

campanha do PT com o banco 

Schahin, um negócio intermediado 

por Bumlai”. 

favorecer a contratação da Schahin para 

operar a sonda Vitória 10000; Que essa 

contratação serviu para a quitação de 

dívida do PT, da qual Bumlai era fiador, 

para com o banco Schahin”. 

 

SUBSTITUIÇÃO DE NESTOR CERVERÓ POR JORGE ZELADA 

REVISTA ÉPOCA 

Setembro de 2015 

NESTOR CERVERÓ 

Novembro de 2015 

“Cerveró acabou capitulando diante 

das investidas da bancada do PMDB 

– e foi subsituído por Jorge Zelada 

ainda em 2008”. 

“Que então o declarante não conseguiu se 

manter no cargo, tendo sido substituído, 

em março de 2008, por Jorge Zelada”. 

 

PAGAMENTO DE US$ 700 MIL POR MÊS COMO PROPINA PARA MANUTENÇÃO 

DE NESTOR CERVERÓ NA DIRETORIA INTERNACIONAL DA PETROBRÁS  

REVISTA ÉPOCA 

Setembro de 2015 

NESTOR CERVERÓ 

Novembro de 2015 

“Cerveró foi avisado de que um 

grupo de deputados queria 

“Que no segundo semestre de 2007 

começa um movimento da bancada 
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substitui-lo na Diretoria 

Internacional da Petrobras pelo 

lobista João Augusto Henriques, 

ligado ao PMDB – aquele mesmo 

que denunciou a propina no 

contrato da Odebrecht de 2010. 

Para evitar essa troca, Cerveró 

deveria fazer o pagamento mensal 

de US$ 700 mil para a bancada de 

50 deputados do PMDB”. 

mineira do PMDB na câmara (...) para 

destituir o declarante da diretoria 

internacional da Petrobrás e nomear em 

seu lugar João Augusto Resende 

Henriques (...); minutos depois Rodolfo 

retornou e disse que o deputado federal 

Vicente afirmou que poderia aceitar a 

permanência do declarante na diretoria 

internacional da Petrobras, se o 

declarante pagasse US$ 700 mil dólares 

por mês”. 

 

JANTAR PARA PACTUAR A DIVISÃO DE PROPINAS NA BR DISTRIBUIDORA 

REVISTA ÉPOCA 

Setembro de 2015 

NESTOR CERVERÓ 

Novembro de 2015 

“Nesse jantar, segundo Cerveró, 

ficou estabelecida a divisão das 

propinas da BR de acordo com o 

interesse de cada partido ou 

político”. 

“Que nessa reunião, Lima e o declarante 

explicaram aos demais qual seria o 

potencial de arrecadação de propina da 

BR Distribuidora”. 

 

199- Como visto, em setembro de 2015, portanto, a Revista Época já 

havia publicado na edição número 901, a integralidade da 

colaboração de Nestor Cerveró, COM EXPRESSA MENÇÃO A 
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DELCÍDIO DO AMARAL, sendo certo que a Revista Veja 

também publicou cópia dos anexos da referida colaboração. 

Cronologicamente, a sucessão de eventos não deixa dúvidas, pois 

o fato do áudio gravado gravado por Bernardo Cerveró, objeto da 

denúncia, é do mês de Novembro de 2015. 

 

200- Num primeiro momento, Nestor Cerveró se consorciou com 

Fernando Soares para, juntos, fazerem um acordo de colaboração 

premiada com o Ministério Público Federal. Num segundo 

momento, o Ministério Público Federal, de posse dos anexos 

apresentados pelos potenciais colaboradores, elege o acordo de 

Fernando Soares como de maior interesse e recusa os anexos que 

pactuariam a colaboração de Nestor Cerveró. Num terceiro 

momento, a Revista Época, em setembro de 2015, divulgou o teor 

dos anexos de Nestor Cerveró, evidenciando que o candidato à 

colaboração já havia levado a conhecimento do Ministério 

Público Federal fatos altamente comprometedores a respeito de 

Delcídio do Amaral. 

 

201- Finalmente, no momento da gravação, dia 04 de novembro de 

2015, portanto, posterior a publicação da reportagem da Revista 

Época (Setembro/2015) apenas houve um flagrante preparado, já 

que não havia nenhuma possibilidade do teor das palavras de 

Delcídio Amaral atingirem o resultado pretendido. 

Comparativamente, vale repisar, os anexos rechaçados pelo 

Ministério Público e os anexos aceitos são idênticos. O que os 

diferencia é, unicamente, um elemento externo: a gravação. Que 
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funcionou como um trunfo vital, para que o Ministério Público 

Federal aceitasse o acordo. 

 

202- A partir do momento em que Nestor Cerveró decide 

irreversivelmente pelo acordo, contratando novos advogados, 

qualquer tentativa de obstrução processual resta inócua, porque o 

método exigiria bilateralidade. A obstrução somente ocorreria se 

Nestor cogitasse aceitar as intervenções constantes do áudio 

gravado por Bernardo; mas, como os anexos já estavam 

produzidos e a intenção de colaborar definida, tratou-se, apenas, 

de induzir o Senador em erro, para cair numa cilada planejada. 

 

203- Isso mostra claramente que se tratava de um agente provocador, 

como escopo previamente deliberado no sentido de iludir o 

Senador, mediante falsa representação da realidade, meio 

enganoso de prova. 

 

204- Na dicção do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.850/2013: 

Art. 2º, Lei nº 12.850/2013. 

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. 
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§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer 

forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva 

organização criminosa. 

205- O tipo penal é composto de duas condutas: impedir e embaraçar. 

Impedir significa: ”tornar impraticável alguma coisa, obstar, 

interromper”. Não há prova que Delcídio tenha tornado 

impraticável a colaboração processual de Nestor Cerveró, 

repetimos a exaustão, a colaboração de Nestor foi recusada várias 

vezes pelo MPF, por ser pífia e iníqua, recusa alheia a qualquer 

intervenção de Delcídio para este fim. Nestor reconheceu tal fato 

em seus depoimentos e afirmou que sem um fato novo não haveria 

acordo e que, desde o início, Delcídio estava em seus anexos (vide 

Reportagem Revista Época).  Embora o ilustre acusador Público 

não tenha se debruçado sobre a prova, fica evidente que Nestor 

Cerveró não foi impedido de fazer sua colaboração. 

 

206- É fato incontroverso que a colaboração de Cerveró, ANTES DA 

GRAVAÇÃO, era obsoleta e não continha elementos que 

pudessem justificar um acordo de colaboração com o MPF, ante a 

ausência de interesse público. Bem de ver que, Nestor e Bernardo 

não dizem que foram impedidos de fazer a colaboração.  O MPF 

deu a Nestor Cerveró a oportunidade de entregar anexos e teve 

pelo menos três reuniões com os Procuradores da República, que 

recusaram sua colaboração por ser pífia e obsoleta. 

 

207- Analisamos agora a conduta de “embaraçar de qualquer forma”. 

Embaraçar significa causar dificuldade. O tipo exige, portanto, o 
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resultado, em verdade, exige uma ação concreta e um resultado, 

ou seja, estamos diante de um crime material.   No caso vertente, 

não houve qualquer dificuldade causada por Delcídio para que 

Nestor obtivesse o acordo de colaboração, como dizem Nestor e 

Bernardo a colaboração foi recusada várias vezes pelo MPF por 

ser obsoleta. 

 

208- Não há nos autos qualquer prova que Delcídio tenha criado 

obstáculos sérios e idôneos a dificultar as negociações com o MPF. 

Lembramos que a iniciativa de procurar Delcídio foi de Bernardo 

e que as negociações de Nestor com o MPF continuaram, como o 

próprio Nestor diz em seu interrogatório “que nunca desistiu do 

acordo”. 

 

209- Não basta que Delcídio tenha falado com Bernardo que a 

colaboração não era uma solução para Nestor, ou mesmo que 

alguém tivesse solicitado a Nestor que blindasse Delcídio. 

Primeiro porque Nestor desde o início mencionou Delcídio em 

seus anexos e entrevistas com o MPF. Segundo porque o ato de 

embaraçar deve ser concreto e suficiente a criar um embaraço à 

investigação, obrigatoriamente exige uma ação concreta que 

resulte em um prejuízo para a investigação. Pois bem, lendo os 

depoimentos de Nestor Cerveró fica evidente que em momento 

algum houve embaraços à sua colaboração. Tanto isso é verdade 

que quando o advogado Edson Ribeiro não quis fazer a 

colaboração, Nestor contratou outros advogados e insistiu na 
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colaboração que foi rejeitada pelo MPF, mesmo contendo um 

anexo sobre Delcídio Amaral. 

 

210- Com efeito o Sr. Ivan Marx, não se desincumbiu de provar suas 

alegações. Não há nos autos qualquer prova que a colaboração de 

Cerveró tenha sido embaraçada por Delcídio. Nestor Cerveró 

confirma que a rejeição de sua colaboração estava no fato que 

Fernando Baiano já havia revelado os mesmos fatos que ele, 

portanto, seus anexos eram obsoletos, e que somente um fato novo 

poderia lhe dar o acordo de   colaboração. 

 

211- Não há uma prova nos autos que a colaboração tenha sido 

embaraçada por Delcídio. Registre-se que a entrega dos valores, 

não demoveu Nestor Cerveró do ânimo de colaborar com o MPF. 

Na verdade, tal fato sequer foi vinculado à colaboração, haja vista, 

que antes da entrega da primeira parcela, Nestor já havia 

decidido colaborar com o MPF. Mais! É importante frisar que: não 

foi Delcídio quem ofereceu ajuda financeira. Foi a família que 

pediu. A bem da verdade, Delcídio já havia se distanciado, 

respeitando a decisão de Nestor Cerveró que optou pelo caminho 

do acordo. Tanto é que no minuto 27:14, às fls. 19, do Termo de 

Degravação feito pelo Ministério Público Federal consta: 

- Delcídio: É, aí e eu procurei o Edson, a gente 

entende que você tava e nós também 

nos distanciamos quando vocês deram 

o sinal também, nós. 
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- Bernardo: Sim. 

- Delcídio: Ficamos de longe até em função do que 

tava acontecendo lá, e o próprio as 

próprias ações do Nestor e nós 

procuramos respeitar, por isso que nós 

distanciamos, né, por que nesse 

momento quem. 

- Edson: É, foi até pedido do Bernardo. 

- Delcídio: Pedido de vocês. Quem tem a 

temperatura das coisas melhor que 

isso, são vocês…”. 

 

212- No ponto, portanto, há mais uma razão para a rejeição da 

denúncia, tendo em vista a aplicação direta ao caso concreto do 

que previsto no artigo 17 do Código Penal, a saber:  

Art. 17, CP. 

Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio 

ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível 

consumar-se o crime. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão do 

eminente Ministro Edson Fachin, Pet. 6323/STF determinou o 

arquivamento de investigação contra os Senadores Romero Jucá e 

Renan Calheiros, além do ex-presidente José Sarney, sob o 
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entendimento de que conversas gravadas sem íntima conexão com 

fatos concretos, não são fatos típicos, embora possam ser 

moralmente reprováveis. O então Procurador Geral da República, 

Rodrigo Janot, escreveu:  

“ Certamente, se não fosse a revelação, os investigados 

tentariam levar adiante seu plano. Todavia, ao contrário de 

outros ordenamentos jurídicos, tais atos não são penalmente 

puníveis. De fato não houve a prática de nenhum ato concreto 

para além da exteriorização do plano definitivo”.  

213- O caso vertente tem a mesma solução. O próprio Bernardo Cerveró 

afirma que não acreditava em nada que Delcídio dizia, além disso, 

tudo que foi dito na malsina gravação não foi concretizado. Não 

existe qualquer conduta concreta de Delcídio para embaraçar a 

investigação, apenas uma conversa, que o próprio interlocutor 

Bernardo reconhece como uma bravata. 

 

214- A entrega do dinheiro à família Cerveró é fato incontroverso, 

porém fica claro da prova carreada aos autos que não houve 

correlação direta com a colaboração de Nestor Cerveró, no 

sentido de criar um obstáculo à colaboração. Mesmo recebendo o 

dinheiro Nestor continuou insistindo na colaboração, sendo que, 

em momento algum, Bernardo afirma que Delcídio estaria 

mandando dinheiro para não ser vinculado com a colaboração de 

Nestor. 
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215- E mesmo que tivesse vinculado a entrega do dinheiro a uma 

omissão nos anexos de Nestor, tal fato seria inócuo, haja vista que 

Nestor desde o início já havia mencionado Delcídio na 

colaboração, como ele próprio reconhece por inúmeras vezes em 

seu depoimento. 

 

216- Nestor jamais deixou de mencionar Delcídio em seus anexos. 

Bernardo pretende mostrar um comportamento correto e ilibado, 

mas confessa que recebeu a primeira parcela, depois de seu pai já 

ter mencionado Delcídio na colaboração, ou seja, não havia 

qualquer contrapartida do recebimento do valor pela família 

Cerveró. 

 

217- Portanto, não há como prevalecer a tese da denúncia, (i) seja em 

razão da decisão de colaboração já ter sido tomada e apresentado 

os anexos necessários, cujo o teor já constava de outras 

colaborações, amplamente divulgadas pela imprensa antes do 

encontro gravado, (ii) seja porque a gravação premeditada foi 

efetivada por terceiro – não Nestor Cerveró, mas seu filho 

Bernardo Cerveró, única maneira de fazer com que a colaboração 

de seu pai fosse enfim aceita pelo MPF.  Diante da prova dos autos 

a denúncia deve ser rejeitada, por absoluta atipicidade de conduta 

de Delcídio do Amaral. 

 

218- Não basta provar a relação jurídica entre Delcídio e Nestor, a 

entrega do dinheiro é incontroversa, é preciso provar o nexo de 

causalidade, entre a entrega do dinheiro e o fracasso da 
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colaboração de Nestor Cerveró, ou seja, o resultado típico. Essa 

prova não existe. Tal versão da acusação foi amplamente 

desmentida por Nestor Cerveró, de outra arte acusação não 

provou que Delcídio tenha contribuído para os fatos que lhe são 

imputados. Tal ordem de ideias pode parecer desnecessária, 

acaciana ou supérflua e realmente deveria ser, porém no reino do 

direito abstrato criado pela acusação tudo é possível até o 

menosprezo aos mais básicos princípios de direito. 

 

219- PERTINENTE SUBLINHAR QUE OS PAGAMENTOS DESDE 

A SUA OPERACIONALIZAÇÃO ATÉ A SUA ENTREGA 

SOMENTE FOI POSSÍVEL SER OBJETO DA DENÚNCIA EM 

RAZÃO DA COLABORAÇÃO DO DELCÍDIO DO AMARAL. 

INCLUSIVE, CABE DESTACAR QUE AS DECLARAÇÕES 

MOTIVARAM O ADITAMENTO À PRESENTE DENÚNCIA. 

NESTE DOCUMENTO, O MPF UTILIZA OS TERMOS DE 

DECLARAÇÃO PRESTADOS POR DELCÍDIO NO BOJO DE 

SUA COLABORAÇÃO, MAIS ESPECIFICAMENTE, O TERMO 

DE DECLARAÇÃO Nº 06. 

 

220- Ora, como é possível afirmar que o acusado concorreu para as 

condutas que lhe são increpadas quando não se descreve sequer a 

conduta ele realizou. Ora, se a colaboração de Nestor Cerveró 

fracassou por ser pífia, não se pode presumir que Delcídio 

embaraçou a investigação, até porque, uma proposta de 

colaboração não é uma investigação. Não há em todo processo 

uma prova que demonstre que Delcídio tenha concreta e 
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objetivamente criado um obstáculo para a colaboração de Nestor.  

Para provar comportamentos ilícitos, a acusação tem a obrigação 

de apontar a conduta ilícita, não basta dizer que o acusado 

participou de uma conversa e externou seu interesse na 

colaboração, é preciso demonstrar que deu ordens, criou 

obstáculos concretos, que concorreu  para tal desiderato, não basta 

dizer que houve obstrução é fundamental demonstrar que o 

acusado deu azo a tal fato. 

 

221- Feitos esses precisos apontamentos sobre os depoimentos de 

Bernardo Cerveró e Nestor Cerveró – evidente que não há como 

considerar típica a conduta de Delcídio diante do que foi 

narrado pela acusação que reconhece que a proposta de Nestor 

fracassou por ser obsoleta. No caso vertente, o princípio do livre 

convencimento do Magistrado como consequência lógica do 

devido processo legal é formado e composto por critérios 

objetivos de julgamento e dentre os quais avultam que a 

hipótese acusatória deva ter base de sustentação fática e seja 

individualizada com a finalidade de que somente a prova 

formada no contraditório amplo, pode servir como supedâneo 

para embasar o édito condenatório.  

 

222- Sem insistir na realidade dos fatos, o Sr. Ivan Marx em suas 

lacônicas alegações finais não dedicou sequer um parágrafo para 

analisar provas. Abertamente abdicou ou se desincumbiu de sua 

obrigação legal de provar suas alegações e enveredou pelo 
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tortuoso caminho da retórica, transformando o processo em um 

perigoso exercício de adivinhação e mistificação ideológica. 

 

223- O livre convencimento deve necessariamente estar motivado em 

elementos que justifiquem acima de dúvida razoável a 

condenação, sob pena de transformar-se o livre convencimento 

em íntima convicção. Por isso é vedado ao Magistrado 

complementar o tipo penal para adequar a conduta do acusado. 

Quando a acusação diz que o acusado, "embaraçou a 

colaboração de Nestor Cerveró atrasando o acordo, deve 

provar, mas descreve um fato absolutamente diverso, deixa 

claro que o acusador público não dispõe de elementos 

concretos e idôneos para provar a imputação, optando pelo 

critério genérico e confuso, que obviamente malfere o princípio 

constitucional da reserva legal. 

 

224- A constatação de que Delcídio pertence ou tenha relação com 

pessoas ligadas ao círculo de sujeitos ativos não é, pois, todavia, 

suficiente para atribuir-lhe a consideração de autor de um 

delito. Será preciso, ademais, comprovar que concorrem todos 

os critérios de imputação próprios do direito penal, e, em 

concreto, será necessário demonstrar que o resultado pode ser 

imputado objetivamente à ação do sujeito ativo, que este tenha 

executado dolosamente a conduta e que o fato delitivo possa lhe 

ser pessoal e diretamente atribuído como obra sua. 
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225- A acusação NÃO PROVOU, não trouxe sequer um único relato 

sobre a dinâmica dos fatos, que fosse capaz de demonstrar que 

Delcídio tivesse atrasado a colaboração de Nestor Cerveró. A 

entrega do dinheiro não gerou qualquer repercussão na 

colaboração de Nestor Cerveró. A simples entrega do dinheiro 

sem a realização de um fato concreto posterior que demonstre 

que houve prejuízo na investigação é fato atípico. 

 

226- Vejamos como a questão seria tratada: se Melvio entrega quantia 

a Ticio para que mate Caio, e Ticio após receber o dinheiro não realiza 

qualquer ato contra Caio, sumindo com o dinheiro, a entrega do 

dinheiro é atípica, pois o fato não foi além da premeditação, isto 

é não houve nexo de causa entre a entrega do dinheiro e o 

resultado típico. Em nosso ordenamento jurídico não existe a 

figura do crimes de conspiração, portanto não há como 

reconhecer no caso em exame a configuração do crime de 

obstrução e não se pode flexibilizar as garantias constitucionais 

em nome da tentação do raciocínio  retórico da acusação que 

enxerga em Delcídio um criminoso. 

 

227- Esta configuração de ações não preenche os verbos do crime de 

obstrução. A denúncia narra fato atípico, pois, insista-se, a mera 

repetição pontual dos termos da lei não serve como imputação 

apta de um fato. 

 

228- A acusação suprimiu as condições objetivas de punibilidade 

que a Constituição Federal determina. O princípio da 
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legalidade exige uma suficiente precisão na determinação dos 

pressupostos da punibilidade, a fim de permitir ao cidadão a 

estimativa de sua conduta e no que pode ser atingido pela lei, 

trata-se, pois, de uma exigência fundamental do princípio da 

legalidade. 

 

229- Uma imputação indeterminada, pouco clara  e confusa como no 

caso em exame, que descreve que Delcídio teria atrasado a 

efetivação do acordo de Nestor Cerveró, sem dizer como,  é 

carente das condições objetivas da punibilidade e não pode 

proteger o cidadão da arbitrariedade, porque não tem condições 

de limitar o jus puniendi estatal, por que permite ao juiz fazer a 

interpretação que queira como no caso vertente escolher qual o 

tipo penal se amolda a conduta de  Delcídio. 

 

230- Ilustre julgador, a conduta de Delcídio é atípica e como tal deve 

ser julgada, com a rejeição da denúncia em razão de estar 

provado que o acusado não concorreu para a infração penal que 

lhe  é imputada e também em razão da absoluta ausência de 

tipicidade nos fatos narrados pelo MPF. 

VIII. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO - CRIME IMPOSSÍVEL – 

IMPOSSIBILIDADE DE ILUDIR A SUPOSTA VÍTIMA. 

231- Embora o Sr. Ivan Marx, não tenha feito qualquer referência à 

prática do crime de exploração de prestígio, pedindo a 

condenação de Delcídio nos tipos de obstrução de justiça e 

patrocínio infiel.  Abandonando a hipótese acusatória aviada na 
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denúncia. Impende demonstrar a atipicidade de tal conduta, bem 

como demonstrar que não existe qualquer prova nos autos feita 

pela acusação que possa justificar uma decisão condenatória. 

 

232- Ainda que o tipo previsto no artigo 357, do Código Penal, seja 

considerado formal pela doutrina e jurisprudência, para que se 

configure o crime de exploração de prestígio, deve haver a mínima 

possibilidade de o agente iludir o interessado. Do contrário, como 

já visto, haverá absoluta impropriedade do objeto, revelando-se 

impossível a consumação. 

 

233- Como já destacado na resposta, no momento em que o denunciado 

se refere à sua suposta capacidade de influência, já não havia 

qualquer possibilidade de os interessados serem iludidos ou 

ludibriados. Ao contrário, a atuação destes era no sentido de 

realizar um flagrante preparado. 

 

234- Neste sentido, o próprio Ministério Público Federal admite, 

expressamente, em seus argumentos de acusação haver uma 

diferença entre como Delcídio se refere às conversas com os 

Ministros do Supremo e como se refere às conversas com André 

Esteves.  

A diferença, na reunião de 4/11/2015, entre o relato do denunciado 

Delcídio do Amaral de suas alegadas conversas com Ministros do 

Supremo Tribunal Federal e o de sua confirmada conversa com o 

denunciado André Esteves constitui robusta demonstração tanto de 

que as primeiras eram falsas quanto de que a última é verdadeira. 
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235- Por sua vez, Bernardo Cerveró, em seu termo de declarações 

lavrado no dia 19 de novembro de 2015, às 15h45m, na 

Procuradoria da República no Rio de Janeiro, deixou bem claro: 

Que o depoente teve a impressão de que esse comentário era um 

blefe do Senador; que o depoente teve a impressão de que 95% dos 

comentários sobre movimentação política eram blefes. 

236- Na fase judicial, quando instado sobre o tema, Bernardo Cerveró, 

reiterou o que havia dito ao ex-procurador Marcelo Miller, 

(sempre ele), de que não dava crédito ao que Delcídio dizia e que 

sabia que não existia nenhuma manobra política para ajudar 

Nestor Cerveró. 

 

237- Não existe qualquer prova que Delcídio tenha interferido em favor 

de Nestor Cerveró, junto a qualquer autoridade. A uma 

contradição lógica na acusação. Se Delcídio estivesse de fato 

ajudando Nestor, evidente que Bernardo não iria fazer a gravação 

ambiental. Como ficou amplamente provado a gravação ambiental 

era uma “bala de prata”, para Cerveró obter o pacto com o MPF, 

em razão de que todos os outros meios jurídicos haviam 

fracassado. 

 

238- Nestor Cerveró em seu depoimento deixa isso muito claro. Ele 

afirma que não tinha qualquer esperança em uma atuação política 

para ajudá-lo e que seu Habeas Corpus, havia sido negado, por 

isso definiu que iria colaborar com o MPF.  A acusação abandonou 
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essa hipótese acusatória por não ter feito qualquer prova da 

materialidade do crime de exploração de prestígio. 

 

239- Impende dizer que Nestor e Bernardo Cerveró sempre souberam 

que Delcídio estava blefando. O que Bernardo fez foi iludir 

Delcídio, abusando da confiança urdiu uma trama cênica, para 

conseguir que Delcídio proferisse os disparates na conversa. Não 

há dúvida que Delcídio agiu mal, mas a leviandade da conversa é 

a maior prova que não houve nenhum ato efetivo de exploração 

de prestígio. 

 

240- Já está bem claro que tal diálogo não passou de “lamentável” 

bravata, como afirmou o denunciado. O mais importante, porém, 

é saber que não é preciso acreditar no denunciado para considerar 

o crime impossível, pois tais conclusões podem ser retiradas dos 

próprios depoimentos de Nestor e Bernardo Cerveró. 

 

241- O blefe, conforme os depoimentos, pôde ser percebido de plano 

pelos interlocutores, sendo a inexistência de conversas com os 

Ministros do Supremo claramente perceptível. Não só os próprios 

E. Ministros confirmaram a inexistência de conversas ou encontros 

com Delcídio do Amaral, como não constava da agenda do 

Senador qualquer marcação de encontro presente, passado ou 

futuro recente. Está-se, portanto, diante de um crime impossível 

por absoluta ineficácia do meio. 
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242- Na mesma linha, em seu depoimento, o advogado Edson Ribeiro 

também afirmou que “não levou a sério” a promessa de 

pagamento propalada por Delcídio do Amaral como proveniente 

de André Esteves, classificando a assertiva como mais uma 

“bravata” do Senador. 

 

243- Se, de acordo com a própria narrativa da denúncia, tratava-se de 

uma bravata, inconsistente em si mesma, não há potencialidade 

lesiva ao bem jurídico tutelado, na medida em que não se mostra 

meio minimamente eficaz ao fim que se destina.  

IX. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO – ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

244- Ainda enfrentando a acusação de exploração de prestígio. A 

acusação narra conduta atípica, uma vez que, o acusado não 

praticou a conduta de “solicitar” o benefício em troca da suposta 

intervenção junto ao Órgão do Poder Judiciário, muito menos 

recebeu qualquer vantagem no caso concreto. Diz o artigo 357 do 

Código Penal: 

Art. 357, CP. 

Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a 

pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, 

funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou 

testemunha: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
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245- O delito em questão, na modalidade “solicitar” imputado ao 

denunciado, exige a conduta positiva do agente, consubstanciada 

na solicitação de dinheiro ou outra vantagem a pretexto de exercer 

influência sobre uma das pessoas descritas no tipo penal, sendo 

que, não havendo tal iniciativa por parte do autor, a conduta é 

atípica. 

 

246- Em verdade, como narrado pelo próprio órgão acusador, a 

dinâmica dos fatos se deu com a iniciativa de Bernardo Cerveró, 

que procurou o acusado, senão vejamos os termos da denúncia: 

“O denunciado Edson Ribeiro afirmou a Nestor Cerveró e a 

Bernardo Cerveró, logo após a prisão do primeiro, que era muito 

provável que tivesse êxito na impetração de habeas corpus 

liberatório, em especial no Supremo Tribunal Federal.” 

“(...) era preciso haver o que chamou de ‘boa vontade’ dos 

Magistrados e que, por isso, era preciso que houvesse 

movimentação política por parte da família, consistente na 

intercessão de pessoas de influência junto àqueles Magistrados 

(DOC. 7).” (sem grifo no original) 

“Bernardo Cerveró recorreu, então, ao denunciado Delcídio do 

Amaral, amigo e ex-superior hierárquico de Nestor Cerveró na 

Petrobras S/A, enviando-lhe, em 23/1/2015, da conta de um amigo, 

de nome Rodrigo Amâncio, mensagem de correio eletrônico em que 

lhe pedia que entrasse em contato com o denunciado Edson 

Ribeiro ou com ele próprio (DOC. 5).”. (sem grifo no original) 
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247- Evidente, portanto que, em momento algum, o acusado procurou 

a família ou o advogado de Nestor Cerveró para oferecer auxílio 

consistente em exercer suposta influência junto aos membros deste 

Tribunal, pelo contrário, o que se denota é que Bernardo Cerveró 

entrou em contato com o acusado e solicitou ajuda, o que não 

ocorreu. 

 

248- Neste sentido, o delito em questão se consumaria “no momento e 

no lugar em que é efetuado o pedido do dinheiro ou qualquer 

outra utilidade pelo sujeito ativo.”16. Entretanto, não há elementos 

na denúncia capazes de demonstrar quando e onde teria ocorrido 

a conduta típica. 

 

249- Ainda que se entenda que o denunciado tenha alegado possuir o 

poder de influenciar as decisões dos membros do Supremo 

Tribunal Federal, o que o teor das gravações mostra não ter 

ocorrido, uma vez ausente o expresso pedido de benefício, seja em 

pecúnia ou outra utilidade, torna-se impossível a imputação do 

delito em questão, ao passo que “A simples gabarolice ou 

fanfarronada, sem a solicitação ou recebimento da utilidade, não 

configura o ilícito.”17, restando, portanto, atípica a conduta, 

devendo a denúncia ser rejeita e julgada improcedente a 

imputação feita a Delcídio do Amaral. 

                                            
16 BITENCOURT, Cezar Roberto, in “Código Penal Comentado”, São Paulo, Saraiva, 5ª ed., 2009, p. 
1215. 
17 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N., in “Manual de Direito Penal”, São Paulo, Atlas, 23ª 
ed., 2009, p. 423. 
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X. DO PATROCÍNIO INFIEL – ARTIGO 355, DO CÓDIGO PENAL 

BRASILEIRO. 

250- Dentre outras acusações, Delcídio do Amaral Gomez foi 

denunciado pela impensável prática do delito de patrocínio infiel, 

insculpido no artigo 355, do Código Penal Brasileiro, na forma dos 

artigos 29 e 30, do mesmo diploma legal. Ocorre que se trata de 

crime próprio, assim definido como aquele que possui como 

requisito determinada característica pessoal do agente18 sendo 

que, no caso em questão, é necessário que o autor exerça a função 

de advogado ou procurador da suposta vítima. 

 

251- Neste sentido, importante ressaltar que o acusado não possui 

poderes para representar Nestor Cerveró, muito menos se 

enquadra na definição legal de advogado, assim definido pela Lei 

8.906/94 como aquele que, além de bacharel em Direito, está 

devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do 

Brasil. 

 

252- Nesse ponto a desídia do Sr. Ivan Marx é tamanha que ele não 

indica qualquer prova que sustente a tese acusatória, limitando-se 

ao final de sua confusa e contraditória alegação final, fazer apenas 

menção ao tipo penal do artigo 355, deixando de indicar qual a 

prova, que possa justificar sua tese acusatória. 

 

                                            
18 NUCCI, Guilherme de Souza, in “Código Penal Comentado”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 9ª 
ed., 2008, p. 1179. 
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253- A imputação é abusiva e sem qualquer fundamento técnico 

jurídico carente de elementos que demonstrem o dolo do patrono 

Edson Ribeiro em atuar de forma desleal na defesa de seu cliente, 

muito menos foi demonstrado que tal atuação teria como objetivo 

o benefício do acusado Delcídio do Amaral Gomez, pelo que, 

ausente o requisito subjetivo do tipo, o qual só se perpetua na 

figura dolosa19, inexistente, portanto, a tipicidade da conduta.  

 

254- Nestor Cerveró esclarece que nunca teve motivos para desconfiar 

que Edson atuava contra seus interesses. Argumentando com a 

acusação ainda que Edson estivesse agindo para blindar Delcídio, 

isso não faz de Delcídio autor do crime de patrocínio infiel, cuja 

responsabilidade somente pode ser atribuída a quem tem poderes 

para atuar no processo, nesse caso o advogado. Diz o artigo 355 do 

Código Penal: 

Art. 355, CP. 

Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever 

profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, 

lhe é confiado: 

Pena - detenção, de seis meses a três anos 

255- Ora, Delcídio não era advogado ou procurador de Nestor 

Cerveró, portanto não tinha qualquer dever profissional em 

relação a Nestor. Com efeito a acusação é absolutamente atípica, 

                                            
19 BITENCOURT, Cezar Roberto, in “Código Penal Comentado”, São Paulo, Saraiva, 5ª ed., 2009, p. 
1208. 
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além disso não se demonstrou que Nestor Cerveró tenha sido 

prejudicado por Delcídio ou pelo advogado Edson Ribeiro, em 

momento algum, Nestor diz que foi prejudicado por Edson 

Ribeiro, e não há nos autos qualquer prova que indique que a 

atuação do advogado tenha gerado prejuízo ao cliente. Na 

verdade, Edson foi o traído, por Nestor e Bernardo, que de vítimas 

não tem nada, Agiram conscientemente para armar uma trama 

sórdida e usaram de mecanismos ilegais para obter uma gravação 

ambiental, que é imprestável como prova. 

 

256- Tanto isso é verdade que Nestor reconhece que depois da gravação 

não trouxe qualquer outra prova para sua colaboração. Ou seja, o 

conteúdo pífio e inútil, foi aceito pelo MPF em troca dessa 

gravação sórdida e artificial. O Poder Judiciário não pode 

compactuar com essas manobras ilegais praticadas por Nestor e 

seu filho. 

 

257- Como já dissemos alhures o delito em questão é material, 

exigindo a concreta ocorrência de prejuízo àquele cujo interesse 

é patrocinado20, o que não está demonstrado na instrução 

processual ao passo que os argumentos nela utilizados se 

confundem com as próprias prerrogativas que gozam os 

advogados, detentores de liberdade funcional de adotar as 

estratégias jurídicas que entenderem mais adequadas à defesa de 

seus clientes. 

                                            
20 HUNGRIA, Nelson, in “Comentários ao Código Penal”, Rio de Janeiro, Forense, 2ª ed., 1959, p. 
525. 
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258- Tais estratégias jurídicas, ainda que tenham sido questionadas 

pela acusação, não tangenciam, nem ao menos em tese, a conduta 

do denunciado nestes autos, devendo ser rejeitada a denúncia e a 

imputação do crime do artigo 355, do Código Penal. 

 

259- Por mais graves que sejam os fatos narrados na imprensa e 

supostamente investigados pelo Ministério Público Federal, não se 

pode aceitar os termos da imputação feita a Delcídio do Amaral 

Gomez, sob pena de desviar dos limites traçados pela Constituição 

Federal e transgredir as garantias, que, decorrentes do sistema 

normativo, foram atribuídas à generalidade das pessoas. 

 

260- No caso vertente, não existe provas idôneas que justifiquem a 

condenação de Delcídio do Amaral Gomez. Se no primeiro 

instante as alegações do acusador causaram forte impressão no 

julgador, agora após a minuciosa dissecação dos argumentos e da 

criteriosa avaliação da prova, ficou demonstrada a absoluta 

inexistência de elementos que justifiquem a imputação. Com a 

máxima venia, nos termos em que foi posta a imputação seu 

conteúdo que sob a ótica da defesa é excessivo e esbarra no abuso 

do poder de denunciar, haja vista, estar calcada somente em 

impressões subjetivas do órgão acusador sobre a pessoa de 

Delcídio. 

 

261- Podemos afirmar que no caso em exame a acusação partiu de uma 

concepção não formal ou convencional dos fatos, abandonando o 
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conceito do fato típico formalmente previsto em lei cujos contornos 

normativos que devem estar devidamente provados para se 

debruçar sobre desvios de moralidade ou comportamentos 

antissociais tentando converter uma conversa confusa, fantasiosa 

e delirante em uma "genérica" tentativa de embaraçar uma 

investigação. 

 

262- O conteúdo ideológico da imputação é alarmante, ao invés de uma 

imputação fática, temos uma imputação que decorre de uma 

categoria de pessoas, isto é, de um ”tipo de autor”, ou que o 

stalinismo denominou “inimigo do povo”, vendo na atividade 

política um vício, que atenta contra a dignidade do povo. A 

denúncia e as alegações finais são exemplo disso – pecam pela falta 

de clareza e isenção. O Sr. Ivan Marx foi muito além de sua 

competência fez  atribuições e observações infundadas  sobre fatos 

deixando de trazer ao conhecimento do Magistrado fatos 

importantíssimos, vg. as reiteradas negativas do MPF em fazer o 

acordo com Nestor Cerveró e também a publicação integral dos 

termos da colaboração do mesmo pela Revista Época, onde já 

constava a citação do nome do Senador Delcídio. Tais fatos 

desmistificam por completo a possibilidade de "embaraçar" a 

investigação. O acusador público diante da ausência de provas, 

preferiu o ataque rasteiro, maldisfarçando sua ideologia e a ira 

contra Delcídio, que revelou comportamentos irregulares de 

vários membros do Partido dos Trabalhadores. 
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263- Nos moldes em que foi posta nas alegações finais, a imputação 

gera um clima de total e absoluta insegurança jurídica, com sérias 

e graves ameaças ao Estado de Direito Democrático, pois  

pretende-se uma justiça punitiva, exemplar e implacável – pouco 

importa se justa ou injusta, se certa ou errada, se boa ou má – desde 

que retumbe frente ao populacho ignaro, estremecendo os céus e a 

terra. Aterrorizando a todos, como se o acusado um Senador da 

República pudesse servir de exemplo de bode expiatório e isso   

fosse benéfico à sociedade. 

 

264- Delcídio jamais pretendeu perturbar a ordem processual, frustrar 

ou embaraçar a investigação ou desviar o justo rumo da aplicação 

da lei. Ao reconhecer perante o Excelso Pretório que agiu de forma 

inadequada ao se deixar envolver em uma trama confusa, 

fantasiosa e delirante, demonstrou reverência e lealdade. 

 

XI. DA COLABORAÇÃO DE DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ – 

EFETIVIDADE E RELEVÂNCIA COMPROVADAS – 

PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E 

CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO – COLABORAÇÃO EM 

DIVERSAS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES PENAIS – PERDÃO 

JUDICIAL – MÁ-FÉ PROCESSUAL DO DR.IVAN MARX QUE  

CONSCIENTEMENTE ALTERA A VERDADE E A PROVA DOS 

AUTOS – POSIÇÃO ISOLADA QUE CONTRARIA DECISÕES 

JUDICIAIS, CERTIDÕES E PARECERES DO MPF . 
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ʺA delação premiada é instituto de Direito Penal que garante ao 

investigado, indiciado acusado ou condenado um prêmio, uma 

redução da pena, podendo chegar até a liberação dela, pela sua 

confissão, e ajudar nos procedimentos persecutórios”.21 

 
 

265- O conceito da colaboração (ou delação) premiada relaciona-se 

intimamente com o instituto da confissão. Ambas atrelam-se ao 

que se convencionou chamar de “direito premial”, distinguindo-

se naquilo que é confidenciado, que não é apenas uma “mera 

confissão pessoal do cometimento de um crime”, mas sim uma 

cooperação muito mais abrangente. 

 

266- A colaboração premiada compreende elementos probatórios 

obtidos através do colaborador que podem auxiliar o Poder 

Judiciário a desvendar por completo a existência de uma 

organização criminosa, bem como seus líderes, provas que 

demonstram a prática criminosa, o envolvimento de pessoas que 

não seriam desvendadas se não dessa forma. 

 

267- Com efeito, a colaboração premiada é um instituto importante 

para a solução de casos complexos, principalmente nos crimes em 

que as únicas testemunhas são os próprios agentes que praticam 

as condutas tipificadas na norma penal incriminadora. 

 

                                            
21 BITTAR, Walter Barbosa. A delação premiada no Brasil. In: BITTAR, Walter Barbosa (coord). 

Delação Premiada. Direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2011, pg.196. 
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268- E, portanto, de forma mais ampla que a simples confissão, o 

acusado colaborador receberá benefícios pela sua cooperação com 

as autoridades persecutórias nas investigações levadas a efeito. 

 

269- Por tais motivos que o instituto leva o nome de colaboração 

premiada, posto que, quando o agente elucida os fatos, recebe uma 

espécie de premiação. Inegável, pois, sua importância.  

 

270- A forma de aplicabilidade do instituto da colaboração premiada 

está melhor delimitada na Lei 12.850/2013, que dispõe sobre os 

meios de obtenção de prova no âmbito das Organizações 

Criminosas. É nessa mesma lei, inclusive, que o instituto é tratado 

de forma mais rígida, mediante a previsão de acordo formal entre 

o acusado e o Ministério Público e homologado pelo Juiz 

competente para que a colaboração surta seus efeitos. 

 

271- Delcídio do Amaral Gomez, com fulcro no documento legal acima 

mencionado, celebrou Acordo de Colaboração Premiada com o 

Ministério Público Federal, homologado pelo Supremo Tribunal 

Federal em 14 de março de 2016.  

 

272- Desde então, prestou colaboração eficaz e de suma relevância no 

âmbito da Operação Lava-Jato. Imperioso destacar, neste ponto, 

que os fatos trazidos à tona pelo Colaborador têm sua efetividade 

probatória incontestável, tendo servido de base à douta 

Procuradoria Geral da República para o fim de desencadear 
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diversos procedimentos investigatórios, conforme se expõe a 

seguir. 

 

273- Em 28 de março de 2016, imediatamente após a homologação do 

acordo, o Colaborador compareceu à sede da Procuradoria Geral 

da República em São Paulo, ocasião na qual afirmou que o ex-

Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA tinha 

conhecimento do esquema ilícito da PETROBRAS. 

 

274- Na oitiva em questão, o Colaborador informou ao Ministério 

Público que a nomeação de Renato Duque para a Diretoria de 

Serviços da Petrobras, que acarretou no recebimento de propina 

pelo Partido dos Trabalhadores e seus integrantes, teve 

interferência direta de LULA. Ainda nesse depoimento, 

apresentou a informação de que LULA comandou a aproximação 

com o Partido do Movimento Democrático Brasileiro à época do 

Mensalão, que resultou na concessão de nomeações para as 

Diretorias Internacional e de Abastecimento da Petrobras para o 

PMDB, respectivamente Nestor Cuñat Cerveró e Paulo Roberto 

Costa, visando à arrecadação de vantagem indevida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

275- Já em 31 de agosto de 2016, o Colaborador esteve na sede da 

Procuradoria da República no Estado do Paraná, reiterando os 

termos da declaração anteriormente prestada, no tocante à ciência 

do ex-Presidente Lula a respeito do esquema ilícito da Petrobras, 

bem como à nomeação de Nestor Cerveró para a Diretoria 

Internacional da Petrobras. 
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276- Na ocasião, o Colaborador afirmou a proximidade do então 

Presidente da República com os Diretores da Petrobras, superior à 

dos demais Presidentes, no sentido de que LULA priorizava a 

Estatal enquanto projeto de governo e de desenvolvimento e, por 

este motivo, acompanhava de perto os assuntos que envolviam a 

empresa. O ex-Senador apresentou, ainda, a informação de que o 

Governo subestimou a Operação Lava-Jato, emitindo-se alguma 

forma de alerta e contenção de danos apenas posteriormente a 

2014. Declarou que o ex-Presidente o chamou, juntamente com 

Lobão e Renan Calheiros, para conversar sobre uma divergência 

com Dilma a respeito da Operação e sobre o receio de Lula em 

relação à colaboração de Nestor Cerveró. Afirmou, por fim, a 

existência de relacionamento familiar entre Lula e José Carlos 

Bumlai e a responsabilidade deste último sobre as obras referentes 

ao Sítio do Atibaia. 

 

277- De suma relevância destacar, neste momento, a fundamental 

importância e a significação simbólica da colaboração de um 

Senador da República no âmbito da Operação Lava-Jato, 

justamente no momento em que a força-tarefa da Procuradoria 

Geral da República iniciava forte atuação junto à classe política do 

país. Delcídio realizou verdadeiro ato de coragem ao expor 

diversos dos principais agentes políticos do Brasil e sua 

colaboração foi de importância única para a persecução de 

notórios membros da organização criminosa engendrada pelo 

Partido dos Trabalhadores. 
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278- As informações prestadas pelo Colaborador nestas ocasiões não 

apenas foram de fundamental relevância ao cumprimento dos 

termos de seu acordo, como também deram origem à denúncia 

relativa ao Sítio do Atibaia (Ação Penal nº 5021365-

32.2017.4.04.7000), recebida pelo MM. Juiz Federal Sérgio 

Fernando Moro em 01 de agosto de 2017, da qual são réus, dentre 

outros, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, MARCELO 

ODEBRECHT e LÉO PINHEIRO, e a Ação Penal tocante ao Triplex 

(Autos nº 5046512-94.2016.4.04.7000), que resultou na condenação 

em Primeiro Grau de LUIZ INÁCIO LÚLA DA SILVA em 12 de 

julho de 2017. 

 

 

279- Os termos de declaração foram referenciados na primeira 

denúncia inúmeras vezes, de maneira que constituíram base sólida 

para construir as imputações narradas pelo Ministério Público, 

com destaque aos seguintes trechos: 

 

“Assim, LULA comandou o processo de nomeação de RENATO 

DUQUE para a Diretoria de Serviços da Petrobras. Tal nomeação, 

que atendia aos anseios do Partido dos Trabalhadores, viabilizou 

que o Referido Partido e seus integrantes recebessem propinas 

calculadas em percentuais aplicados sobre contratos de milhões de 

reais.74 

74 Termo de declarações prestado por DELCÍDIO DO AMARAL, em 

28/03/2016. 
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(...) 

E, nesse âmbito, conforme informado por DELCÍDIO DO AMARAL, 

as indicações para a Diretoria da Petrobras, dada a sua relevância, 

sempre passavam pela Presidência da República.80 

80 Termo de declarações prestado por DELCÍDIO DO AMARAL, em 

31/08/2016. 

(...) 

Nesse contexto, é evidente o controle supremo desempenhado por 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA nos atos de corrupção que levaram às 

fraudes nos procedimentos licitatórios para a execução das obras 

de que se trata nesta exordial.  

Especificamente quanto ao certame licitatório relativo à Refinaria 

Abreu e Lima, impende destacar que o então Presidente da 

República  LULA demonstrou especial interesse pelo projeto, 

tanto que realizou reuniões específicas com os diretores da 

Petrobras para discutir e definir as questões relacionadas ao 

empreendimento, considerado estratégico387. 

387 Termo de Declarações de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, 

prestado em 28/03/2016, na sede da Procuradoria da República em 

São Paulo, do qual se destacam os seguintes trechos: “QUE	LULA	se	

reunia com diretores da Petrobras também; QUE não sabe ao certo a 

assiduidade, mas tem certeza que LULA se reunia com tais diretores, 

com o objetivo de convencer os diretores de quais eram os projetos de 

relevo para o Governo; QUE isto era importante para que não 

houvesse discordância e LULA fazia este processo de convencimento 

dos Diretores, o que era essencial para que os projetos fossem 
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aprovados. QUE LULA teve contato direto com os diretores, por 

exemplo, no caso da RNEST; QUE se recorda que houve uma reunião 

específica de LULA com alguns diretores e com o presidente da 

Petrobras sobre a RNEST; (...) QUE LULA participava diretamente das 

grandes discussões da companhia e dos grandes projetos; QUE mais 

do que outros presidentes, LULA tinha noção clara dos projetos que 

eram mais estratégicos e que eram políticas de governo, QUE LULA 

participou da definião dos projetos das grandes refinarias, como 

Abreu e Lima; QUE a decisão de Abreu e Lima foi uma decisão e um 

projeto de governo; QUE LULA usou a Petrobras como um 

instrumento	e	uma	política	de	governo	clara;	(...)”” 

280- A denúncia referente à Ação Penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000, 

da qual resultou a condenação do ex-Presidente da República 

Luiz Inácio Lula da Silva, igualmente remete às declarações 

prestadas por Delcídio do Amaral, como se percebe na passagem 

destacada abaixo: 

“Nessa arquitetura corrupta, LULA, enquanto ocupante do cargo de maior 

expressão dentro do Poder Executivo federal e na condição de líder do 

PARTIDO DOS TRABALHADORES, adotou atos materiais para que ela 

perdurasse por muitos anos e se desenvolvesse em diferentes setores da 

Administração Pública Federal, como na PETROBRAS. Nesse amplo 

contexto de prática de atos de corrupção, foi decisiva e fundamental a 

atuação de LULA que, como chefe do Poder Executivo, escolheu e manteve, 

por longo período de tempo, Diretores da PETROBRAS comprometidos 

com a arrecadação de vantagens indevidas decorrentes de contratos entre 

a PETROBRAS e empreiteiras. Conforme afirmado por DELCÍDIO DO 

AMARAL GOMEZ, a nomeação de todos os Diretores da PETROBRAS 

recebia o aval do Presidente da República, porque se trata da maior 

empresa estatal do Brasil, que possui um papel muito estratégico. Mais do 

que isso, o ex-Senador da República afirmou que LULA “conversava e 
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discutia com as bancadas da base do governo 77/149 MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL sobre os nomes dos Diretores da PETROBRAS que 

eram levados pelos partidos”, tendo a última palavra no tema. Aduziu 

ainda que as indicações políticas de Diretores se refletiam inclusive em 

doações ilícitas e lícitas para partidos políticos e que LULA sabia “como as 

coisas funcionavam319. 

319 Termo de Declarações de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, prestado em 

28/03/2016, na sede da Procuradoria da República em São Paulo, cujos 

seguintes trechos se destacam: “QUE por isto é impossível negar que o 

Presidente da República tinha conhecimento do que ocorria na 

PETROBRAS; QUE sempre houve esta ingerência direta do Governo na 

PETROBRAS; QUE, porém, no caso de LULA esta relação e proximidade era 

ainda maior, pois LULA via a PETROBRAS como um agente de 

desenvolvimento do país e acompanhava tudo muito mais de perto do que 

os outros presidentes da República; QUE a ingerência de LULA passava 

pela nomeação de diretores e a discussão de projetos; QUE LULA sabia 

muito bem os partidos que indicavam, quem eram os diretores, etc.; (…) 

QUE todos os Presidentes da República, uns mais outros menos, atuam e 

possuem uma atuação proativa na definição dos Diretores da 

PETROBRAS; QUE todos os Diretores recebem o aval do Presidente da 

República, ao contrário de outras empresas estatais, e isto se deve a 

aspectos históricos e porque se trata da maior empresa estatal do Brasil, 

que possui um papel muito estratégico no país; QUE LULA conversava e 

discutia com as bancadas da base do governo sobre os nomes dos 

Diretores da PETROBRAS que eram levados pelos partidos; QUE LULA 

conhecia cada diretor e sabia claramente a que partido o diretor tinha 

relação partidária; (…) QUE, portanto, o Presidente da República tem 

sempre a última palavra no tema de nomeação de Diretores da 

PETROBRAS; QUE estas indicações políticas de Diretores, quando existia, 

se refletia em diversos aspectos, inclusive em doações ilícitas e lícitas para 

o Partido, pois o Diretor “trabalhava” para o partido que lhe dava 

sustentação, atendendo aos interesses do respectivo partido; QUE LULA 

sabia “como as coisas funcionavam”; QUE LULA sabia como a “roda 
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rodava”, embora pudesse não ter conhecimento das especificidades; (…) 

QUE tais decisões, de divisão de Diretorias, eram definidas nas esferas de 

poder mais altas; QUE quando se refere a “esferas de poder mais altas” 

está se referindo ao Presidente da República e às pessoas mais próximas ; 

(...)” 

 

281- Na sentença condenatória, o Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz Federal Sérgio 

Fernando Moro sintetizou, no Item 729, a declaração prestada por 

Delcidio do Amaral como testemunha de acusação. De acordo com o 

Magistrado, o depoimento foi considerado a referência mais direta ao 

papel do ex-Presidente Lula no esquema criminoso que vitimou a 

Petrobras. 

 

“729. Delcídio do Amaral Gomez, Senador da República, ao tempo dos 

fatos, celebrou acordo de colaboração que foi homologado pelo Egrégio 

Supremo Tribunal Federal. Em Juízo (evento 388), declarou, em síntese, 

que havia uma distribuição de cargos pelo Governo Federal no âmbito da 

Administração Pública Federal direta ou indireta. Tal distribuição 

abrangia a Petrobrás. Segundo a testemunha, os indicados aos cargos na 

Petrobrás tinham uma obrigação de arrecadar propina para os partidos 

políticos, o que era do conhecimento, embora não em detalhes, do então 

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar das afirmações 

do ex-Senador, ele também declarou que não chegou a tratar diretamente 

deste assunto com o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pois "não 

tinha essa relação próxima com o presidente para ter esse tipo de diálogo 

com ele". 
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282- Ainda que não caiba no âmbito desse processo uma avaliação da 

extensa e, essencialmente, decisiva colaboração prestada por 

Delcídio do Amaral, é certo e notório que este prestou uma 

colaboração efetiva, relevante e eficaz. Todos os fatos narrados por 

Delcídio guardam conexão com as provas materiais, sua narrativa 

é lógica e coerente, sendo inegável a relevância de sua colaboração 

as investigações no âmbito da Operação Lava-Jato, especialmente 

no que concerne aos principais representantes do cenário político 

nacional. 

 

283- Podemos afirmar sem qualquer margem à dúvidas ou mesmo 

fazer generalizações falaciosas, tão comuns no ambiente jurídico,  

que a colaboração de Delcídio  tem sido decisiva para o desenlace  

das ações encetadas pelo Ministério Público Federal e  deve ser  

considerada como um verdadeiro divisor de águas  para a 

investigações, pois,  diante  da extensão e precisão de suas 

informações tocantes às relações entre políticos, as autoridades 

avançaram muito no esclarecimento do aparato de poder 

criminoso que foi criado com a finalidade de manter no poder 

políticos desonestos e enriquecer empresários gananciosos, aliança 

ímpia,  associação criminosa ou uma enorme corporação 

estruturada  que atentou contra vários bens jurídicos relevantes 

para a coletividade, e atingiu diretamente a democracia ao fazer 

movimentar o processo eleitoral através de corrupção e 

manipulação econômica. 
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284- O raciocínio acima narrado está escorado em provas concretas, 

quais sejam as múltiplas menções do Ministério Público Federal e 

do MM. Juízo da 13ª Vara Federal à colaboração de Delcídio do 

Amara. 

 

285- Em 11 de outubro de 2016, Delcídio compareceu novamente à sede 

da Força-Tarefa do Ministério Público Federal, em Curitiba/PR, 

ocasião na qual prestou depoimento de colaboração 

complementar. Afirmou, no evento, a participação central de 

Antônio Palocci como interlocutor do Ex-Presidente Lula no 

Partido dos Trabalhadores e a função executória de João Vaccari e 

José Dirceu. Esse depoimento, bem como os demais 

supramencionados, foi referenciado por diversas vezes pelo 

Ministério Público Federal quando do oferecimento da denúncia 

relacionada ao Instituto Lula (autos de nº 5063130-

17.2016.4.04.7000). O Colaborador, em 22 de maio de 2017, prestou 

depoimento como testemunha de acusação neste mesmo processo. 

Vejamos: 

“A proeminência de ANTONIO PALOCCI na articulação para 

manutenção do esquema criminoso foi ainda robustecida pela 

relação bastante próxima que ANTONIO 

PALOCCI desenvolveu com os grandes empresários desde o período 

em que exerceu o cargo de Ministro da Fazenda, entre os anos de 

2003 e 200634. Inquestionavelmente, a relação próxima existente 

entre ANTONIO PALOCCI e os grandes empresários tornava ainda 

mais fácil e eficiente a manutenção do esquema criminoso para 

ambas as partes, ou seja, tanto para os empresários – que poderiam 
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ter um canal melhor de acesso à alta Administração Federal – 

quanto para os agentes políticos corrompidos – que continuariam a 

receber as vantagens econômicas de forma ilícita. Ademais, mesmo 

quando formalmente afastado do governo em razão de escândalos 

envolvendo o seu nome, ANTONIO PALOCCI permaneceu atuando 

nos bastidores juntamente com LULA35. 

34 ANEXO 32 – Termo de Colaboração complementar de DELCIDIO DO AMARAL, 

colhido em 11/10/216. 

35 ANEXO 32. 

286- Houve, ainda, depoimento prestado pelo Colaborador em 24 de 

novembro de 2016 como testemunha de acusação nos autos da 

Ação Penal nº 5051606-23.2016.4.04.7000, na qual é réu Eduardo 

Consentino Cunha. 

 

287- Não bastassem todos os depoimentos acima mencionados, o 

Colaborador compareceu perante o Ministério Público Federal do 

Rio de Janeiro em 03 de julho de 2017, colaborando efetivamente 

nos autos de Ação Penal nº 0053817-33.2012.4.02.5101. 

 

288- Em 05 de setembro de 2017, o Ministério Público Federal ofereceu 

denúncia em face de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Vana 

Rousseff, Antonio Palocci Filho, Guido Mantega, Gleisi Helena 

Hoffmann, Paulo Bernardo Silva, João Vaccari Neto e Edson 

Antonio Edinho da Silva, imputando-lhes o crime previsto pelo 

art. 2º, §3º e §4º, II, III e V da Lei nº 12.850/2013. Mais uma vez, os 

depoimentos prestados por Delcídio do Amaral serviram como 
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valioso arcabouço probatório utilizado pelo parquet na narrativa 

dos fatos envolvendo membros do Partido dos Trabalhadores.  

 

“ Assim, em julho de 200337, Sérgio Machado foi nomeado38 por 

LULA para Presidente da TRANSPETRO e lá foi mantido por DILMA 

até novembro de 2015. Embora em menor escala, o esquema na 

TRANSPETRO apresentava o mesmo desenho estrutural e 

finalidades do sistema montado no âmbito da Petrobras para 

arrecadar propina39. 

 

37 DOC 1.9 Termo de Depoimento n. 15 de DELCÍDIO DO AMARAL; 

“Indagado em relação aos fatos tratados no Anexo 28 – BANCADA 

DO PMDB NO SENADO - afirmou o seguinte: a bancada do PMDB no 

Senado tem um núcleo duro composto por Renan, Romero Jucá, 

Eunício Oliveira, Raupp e Lobão; QUE, esse núcleo sofre influência 

do ex-presidente Sarney; QUE, esse núcleo monopoliza as 

nomeações no Governo Federal, não apenas nas empresas de 

energia, mas também nas agências reguladoras e Ministérios; QUE, 

esse núcleo possui uma ação muito efetiva e articulada visando ter 

agentes em áreas estratégicas do governo que alimentem interesses 

não apenas políticos, mas também próprios; [...] QUE, o PMDB é 

muito competente em mapear a estrutura de governo; QUE, no caso 

da Transpetro, Sérgio Machado nos quase dez anos que dirigiu essa 

empresa construiu quase um monopólio e verticalizou a sua gestão 

de modo a ter um amplo controle sobre aquilo que era realizado na 

empresa; QUE, Sérgio Machado é pessoa indicada por Renan e 

chegava a despachar na casa deste; QUE, não pode provar que 

Sérgio Machado recebeu propina, mas por sua proximidade com 
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Renan, o tempo de permanência e os níveis das contratações 

realizadas pela Transpetro, considera que valores relacionados a 

contratos dessa empresa foram repassados a políticos a título de 

propina; [...] QUE, sem dúvida Sérgio Machado era um homem de 

Renan na Transpetro [...]” 

(...) 

Quanto às diretorias da Petrobras, em meados de 2006, Paulo 

Roberto Costa foi acometido de grave doença, o que enfraqueceu a 

sua posição na organização criminosa. Assim que recuperado, 

buscou apoio em mais de um partido para continuar na Diretoria de 

Abastecimento da Petrobras e conseguiu este apoio junto aos 

Senadores Renan Calheiros, Valdir Raupp, Romero Jucá e Edison 

Lobão44. 

44 DOC 1.9 – Termos de colaboração. DELCÍDIO DO AMARAL 

GOMEZ, TC 2: “QUE NESTOR CERVERÓ, então, passou a ser 'anfíbio', 

pois foi abraçado pelo PMDB e também pelo PT, embora muito mais 

ligado ao PMDB; QUE o mesmo ocorreu com PAULO ROBERTO 

COSTA, que ficou ligado ao PP e ao PMDB, mas também ao PT”. 

(...) 

Em 2006, os integrantes do núcleo político da organização 

criminosa do PT tinham, pelo menos, dois interesses prioritários 

nessa composição: (i) a prorrogação da Contribuição Provisória 

sobre Movimentação Financeira (CPMF)53 que ficaria nas mãos do 

PMDB, no projeto de relatoria de Eduardo Cunha, e foi utilizada 

como objeto de barganha com o Governo54; (ii) a necessidade de 

ampliação da base do governo em razão do processo do 
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“Mensalão” que havia enfraquecendo o poder político da cúpula do 

Podér Executivo Federal integrada por parte dos denunciados55. 

Esses temas foram negociados junto ao Michel Temer e 

Henrique Eduardo Alves, na qualidade de Presidente e líder do 

PMDB, que concordaram no ingresso do PMDB da Câmara na base 

do governo em troca de alguns cargos, tais como a Presidência de 

FURNAS, a Vice-presidência da VIFUG (na CEF), o Ministério da 

Integração Nacional, a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), a Diretoria Internacional da Petrobras, entre outros56. 

54 DOC 1.9 – Termo de Depoimento 2 de Delcídio do Amaral: De 

acordo com o ex-Senador do PT Delcídio do Amaral, “o PMDB da 

Câmara condicionou a aprovação da CMPF a eles indicarem o 

Diretor da Diretoria Internacional; QUE o PMDB do Senado aceitou 

passar a Diretoria Internacional para o PMDB da Câmara”. 

(...) 

55 DOC 1.9 – Termo de Colaboração n. 2 de Delcídio do Amaral: 

56 DOC 1.9 – Termo de Colaboração n. 2 de Delcídio do Amaral. ” 

 

289- Ademais, tamanha é a importância de sua colaboração que 

Delcídio foi arrolado como testemunha de acusação na Denúncia 

oferecida em face de Michel Temer, Eduardo Cunha, Henrique 

Alves, Geddel Vieira Lima, Rocha Loures, Eliseu Padilha, Moreira 

Franco, Ricardo Saud e Joesley Batista no último mês. 
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290- Passando em revista os inúmeros termos da colaboração 

processual de Delcídio e minucioso detalhamento do esquema de 

corrupção descrito nas denúncias acima apontadas, fica claro que 

sua palavra tem credibilidade e foi corroborada por vários 

colaboradores e também por outros meios de prova. 

Diferentemente das alegações falaciosas do parquet, Delcídio não 

mentiu, não tergiversou com as provas. 

 

291- Eventuais contradições entre o Colaborador e os demais acusados, 

se algo provam é a idoneidade da colaboração, demonstrando que 

não houve arranjos ou conchavos para harmonizar versões e criar 

uma falsa imputação.  Sobre esse aspecto podemos dizer que cada 

colaborador descreveu sua participação nos eventos criminosos 

sob uma ótica própria, dentro de sua participação e dos contatos 

que tinha dentro do grupo. Parafraseando o Duque de Wellington 

em suas memórias sobre a batalha de Waterloo, "Um homem pode 

contar a história de um baile", ou seja, cada um que vai a um baile 

tem uma lembrança diferente do evento, as vezes feliz, as vezes 

triste ou decepcionante, em meio ao turbilhão da música e pessoas 

é natural que não se possa exigir uma versão coerente sobre o 

evento de todos os convivas, porém uma coisa é certa - O baile 

existiu e os convidados dele participaram. 

 

292- Portanto não causa estranheza a reação dos demais acusados e 

investigados.  Agem como crianças que desejam uma coisa, mas 

não suas conseqüências. Ameaçam o Poder Judiciário e o 

colaborador com “um troco”, cientes do poder econômico e 
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político que desfrutam deixam no ar um lembrete – “Hoje 

condenado, amanhã faço a lei”. 

 

293- Alguns desses críticos são argumentadores bem-sucedidos na vida 

política ou social, usando um raciocínio expansivo e exaustivo, 

mas de reduzido bom senso e nenhum rigor fático ou jurídico. São 

universais apenas no sentido que tomam uma explicação 

superficial e frívola como mantra: - "a colaboração processual é 

anti-ética pois rebaixa o senso moral do acusado", portanto não 

pode ser aceita. Ora, o que rebaixa o senso ético da sociedade é o 

crime e a impunidade. 

 

294- O parquet nega a efetividade do acordo de forma genérica e 

maledicente, não se pejando de usar argumentos extravagantes 

agarrados a uma ideologia evidente e falida. Como dizia 

Solzhenitsyn: “a ideologia dá ao ato maligno sua ansiada 

justificativa e confere àquele que o pratica a necessária 

constância e justificação”. 

 

295- Contraditoriamente, o cenário atual aponta, de um lado, para 

Colaboradores da Justiça sendo perseguidos e retaliados pelo 

próprio Ministério Público, além da ridicularização midiática por 

eles enfrentada, e de outro, para os delatados, que lutam 

incessantemente, através de suas significativas forças políticas e 

econômicas, para desmoralizar a incontestavelmente eficaz 

colaboração prestada por um Senador da República. 
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296- Essas considerações são necessárias para dar a real dimensão da 

colaboração de Delcídio do Amaral Gomez e também das 

retaliações de cunho fanático e ideológico que ele vem sofrendo. 

Diferentemente do que afirma o Ministério Público, a efetividade 

da colaboração é absolutamente evidente em Brasília, no Rio de 

Janeiro, em São Paulo e, especialmente, no Paraná.  

 

297- Considerando a extensão e a efetividade da colaboração acima 

demonstradas, cabe uma análise de proporcionalidade no tocante 

aos benefícios cabíveis ao colaborador, de acordo com a Lei nº 

12.850/2013: 

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 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; 
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V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física 

preservada. 

§1º Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a 

personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 

gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da 

colaboração. 

 

298- Todos os pressupostos legais foram atendido por Delcídio do 

Amaral. Nesse sentido, sua atuação não atentou em momento 

algum contra a produção da prova – ao contrário, suas declarações 

foram essenciais para o oferecimento da denúncia e também para 

a sustentação da tese acusatória. Não há, portanto, como se falar 

em qualquer prejuízo ao interesse público ou à presente Ação 

Penal. 

 

299- Diante do princípio da proporcionalidade, podemos avaliar que a 

colaboração prestada por Delcídio foi muito mais decisiva do que 

os fatos típicos nos quais teve envolvimento. Por essa perspectiva, 

temos que a injustiça dos crimes delatados supera em grande 

proporção a eventual omissão dos colaboradores. Portanto, 

negar-lhes quaisquer benefícios ofenderia o senso comum de 

justiça e também a segurança jurídica.  

   

300-  A conduta do MPF no caso vertente revela-se abusiva e esbarra na 

má-fé processual, ao pleitear perante V. Exª. a rescisão dos 

benefícios do acordo. A colaboração foi prestada em várias 

investigações e Ações Penais, o que foi olimpicamente desprezado 
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pelo “fiscal da lei”. O colaborador não descumpriu seus deveres e 

foi ouvido nesta Ação Penal nesta condição, portanto, não pode 

agora ficar à mercê do maior ou menor empenho de alguns 

procuradores em reconhecer sua colaboração. 

 

301- No caso em exame, não apenas os benefícios devem ser mantidos, 

conforme os termos do acordo em vigor, mas ampliados diante da 

proporcionalidade entre os fatos revelados em todas as 

investigações que não sofreram qualquer prejuízo e o atuar do 

Colaborador.  

 

302- Em meio a tão relevantes menções aos depoimentos prestados por 

Delcídio do Amaral Gomez, de impacto significativo na 

persecução penal no âmbito da Operação Lava-Jato, resta 

absolutamente clara a efetividade de seu Acordo de Colaboração 

Premiada, conforme pode se observar nas certidões referentes aos 

depoimentos acima mencionados (todas anexas a este capítulo), 

expedidas pelo Ministério Público Federal, sendo o Colaborador, 

já em antecipação ao requerimento que será realizado ao final, 

merecedor da aplicação do perdão judicial.  

 

303- Conforme explanamos anteriormente, toda a narrativa da 

acusação especialmente no que tange à sugerida participação do 

acusado, gira em torno da tentativa de embaraçar a colaboração de 

Nestor Cerveró. Mas nada foi dito sobre o próprio tipo penal da 

obstrução da investigação, seja sobre o verbo, seja sobre o elemento 

subjetivo em tela. 
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304- Ao invés de minimamente identificar o ato que estaria sendo 

realizado para o embaraço (mas não descrita), o Ministério Público 

Federal se vale de tentativas de se desincumbir de uma obrigação 

que é sua e provar que houve um ato que dificultou a colaboração 

de Nestor Cerveró. 

 

305- Não se pode perder de vista que a acusação é tão confusa e 

relativista, que o MPF troca seu discurso acusatório conforme sua 

conveniência, para ora dizer que a colaboração de Delcídio foi 

efetiva em relação a José Carlos Bumlai e Mauricio Bumlai, ora 

dizer que não deve ser reconhecida por ter falseado os fatos em 

relação a Luiz Inácio Lula da Silva, que teria sido envolvido nos 

fatos somente para melhorar as condições do acordo de Delcídio. 

 

306- A defesa de Delcídio vai provar que Ivan Marx é quem falseia a 

verdade, alterando conscientemente a veracidade e abandonando 

a prova dos autos, para em nítido atentado processual e contra a 

inteligência, fazer construções cerebrinas e mentirosas para pedir 

a rescisão do acordo. 

 

307- Nas alegações finais, o Sr. Ivan Marx abandonou totalmente a 

proposta acusatória e diante da absoluta ausência de prova, 

parte deliberadamente para um discurso tortuoso, um zigue-

zague retórico. Diríamos que a hipótese acusatória vaga como 

alma de príncipe dinamarques “entre o ser e o não ser”.  Ora 

aponta a efetividade da colaboração ora diz que Delcídio 
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falseou a verdade para prejudicar Luiz Inácio Lula da Silva o 

qual não teria interesse em impedir a colaboração de Nestor 

Cerveró e nem proteger José Carlos Bumlai. 

 

308- Saint Just, em seu épico “O Espirito da Revolução e da 

Constituição na França”, já repudiava tal conduta, afirmando: 

“Nos países em que mortais reinam no lugar das leis, o 

ministério público acusa homens, onde as leis reinam sozinhas, 

o ministério acusa somente crimes.” 

 

309- E conclui: “Em um governo severo, as leis são violadas pelos 

Magistrados; em um ponto fraco, elas são o povo. Quando as 

leis reinam sozinhas com vigor, o governo não é nem fraco nem 

severo”.22 

 

310- Desde já, deixamos claro que não há interesse em inculpar 

qualquer dos acusados mas somente trazer fatos e provas que 

Ivan Marx tinha o dever de ofício de conhecer mas que preferiu 

desprezar ou omitir em suas alegações finais. 

 

311- Ivan Marx afirma que não há prova de Luiz Inácio Lula da Silva 

tenha solicitado a Delcídio que ajudasse José Carlos Bumlai, em 

reunião ocorrida no famigerado Instituto Lula, e que Delcídio 

teria usado o nome de Lula para conseguir o acordo de 

colaboração. 

                                            
22  Saint Just, Louis Antoine Leon, O Espírito da Revolução e da Constituição na França Editora 
Universidade Estadual de São Paulo , 1989 p.105; 
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312- Primeiro ponto, a reunião no Instituto Lula está provada. O 

agendamento da reunião no dia 08/05/2015, foi provado 

através de e-mail e também de comprovantes do deslocamento 

de Delcídio para diversas reuniões com Lula.  Além disso, estão 

encartadas nos autos os registros das conversas telefônicas 

entre LULA e seu amigo íntimo JOSÉ CARLOS BUMLAI no 

mesmo período. Toda vasta prova documental que 

demonstram as reuniões no Instituto Lula, foram 

olimpicamente desprezadas pelo Sr. Ivan Marx. 

 

313- Além disso, Luiz Inácio Lula da Silva, confessou 

expressamente que se reuniu com Delcídio várias vezes na 

sede do Instituto Lula, e que falaram sobre a Lava Jato, 

negando, porém que tenha pedido a Delcídio para embaraçar a 

Colaboração de Nestor Cerveró. 

 

314- Então o Sr. Ivan Marx, diz que o único interessado em 

embaraçar a colaboração de Cerveró era Delcídio embora tenha 

pedido a condenação de José Carlos Bumlai e Mauricio Bumlai, 

e que não há provas que Luiz Inácio Lula da Silva tenha dito a 

Delcídio para viabilizar o embaraço da colaboração de Nestor 

Cerveró.  

 

315- Se o Sr. Ivan Marx tivesse ao menos lido o depoimento de 

Nestor Cerveró, constataria que, quando interrogado, Nestor 

esclarece de forma clara como foi “premiado” por Luiz Inácio 
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Lula da Silva pelos serviços prestados aos políticos e ao PT na 

Diretoria Internacional da Petrobras.  

MPF: Sobre esse primeiro termo de 

colaboração, o Sr. foi indagado sobre a 

sua nomeação e saída da Diretoria 

Internacional da Petrobras e sobre a 

indicação para a Diretoria Financeira da 

BR Distribuidora. Só lembrando, que 

uma das imputações aqui, da denuncia 

original, não a aditada, é justamente 

organização criminosa, por isso que eu 

estou lhe perguntando sobre isso. Eu 

queria que o Sr. desse em linhas gerais, 

nos relatasse o que consta desse termo 

de colaboração, esse número 1, sobre a 

sua nomeação, sua saída da Diretoria 

Internacional e a sua nomeação para a 

Diretoria Financeira da BR 

Distribuidora. 

Cerveró   Bom, esse é um anexo que  faz parte do 

meu acordo de colaboração, onde eu 

descrevo como é que se deu o processo 

a minha… eu fui indicado Diretor 

Internacional, em 2003, né! Eu fui 

nomeado em janeiro de 2003 e fui 

substituído na Diretoria Internacional 
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no dia 3 de março de 2008, é uma data 

que eu me lembro bem, porque nesse 

dia 3 de março de 2008, pela manhã, só 

um esclarecimento, naquela época o 

conselho de administração era o mesmo 

conselho de administração da BR 

Distribuidora, então, o conselho se 

reunia pela manhã, tratava dos temas 

que eram muito mais relevantes, 

evidentemente, da Petrobras e, ao final 

da reunião, na parte da tarde, esse 

mesmo conselho passava a ser o mesmo 

conselho da BR Distribuidora, que eram 

assuntos em uma quantidade menor e 

de menor relevância até, evidentemente. 

Mas, a coincidência é que, nesse dia 3 de 

março de 2008, pela manhã, esse 

conselho me substituiu na Diretoria 

Internacional, indicando o Dr. Jorge 

Zelada para o meu lugar, e esse mesmo 

conselho me indicou como Diretor 

Financeiro da BR Distribuidora, tá? 

Inclusive sem  eu ter conhecimento do 

fato, que eu ia ser indicado para a 

Diretoria Financeira da BR, para que, 

pela manhã, o Presidente Gabrielli me 

chamou e falou ‘’ó, ontem teve uma 
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reunião em Brasília, não houve jeito… o 

Lula teve que atender a pressão do 

PMDB da Câmara, mais de 50 

deputados indicaram o nome de seu 

sucessor’’ e, na época, havia a questão 

da CPMF, que essa bancada do PMDB 

votaria contra a manutenção da CPMF 

se não fosse feita a indicação do meu 

substituto. O Presidente Lula resolveu 

atender essa pressão e mandou o 

Gabrieli me comunicar que eu estava 

fora… quer dizer, eu já tinha tido essa 

informação anteriormente, uns 15 dias 

antes, por intermédio do Ministro 

Lobão, que em uma reunião, nós 

estávamos em Buenos Aires em uma 

solenidade lá com a Presidente 

Kirchner. Ele me chamou em um canto e 

falou ‘’olha, fui chamado pelo Lula que 

disse que não tem jeito, ele vai ter que 

atender a pressão da Câmara’’. Então, 

na realidade o Gabrieli só me 

comunicou que, naquela reunião do dia 

3, foi pela manhã, uma segunda-feira, eu 

me lembro bem disso, que eu iria ser 

substituído. E, para a minha surpresa, a 

tarde, após o almoço, eu já estava 
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arrumando a mesa e já tinha me 

despedido dos meus gerentes da área 

Internacional, a minha secretária liga 

dizendo que o Dr. Dutra, que é o Zé 

Eduardo Dutra, falecido José Eduardo 

Dutra, que, na época, era Presidente, 

que já havia sido Presidente da 

Petrobras  e, na época, era Presidente da 

BR Distribuidora estava querendo falar 

comigo, eu falei ‘’claro’’. E, aí, a minha 

surpresa foi essa, que o Dutra entrou na 

minha sala e falou ‘’vambora’’, assim, 

nessa mesma expressão, o Dutra era de 

poucas palavras, ‘’vambora’’, eu falei 

‘’vambora para onde Dutra?’’, ‘’não, 

você vem comigo para a BR’’, falei 

‘’como assim para a BR? Eu acabei de ser 

desligado, tô indo embora, eu vou sair 

fora, não vou ficar na Petrobras’’, ‘’não, 

não, você foi nomeado ontem, você foi 

indicado’’, houve essa reunião em 

Brasília e aí ele me contou que houve a 

reunião em Brasília e que o… onde ficou 

definido que eu estaria fora da Diretoria 

Internacional, mas que o Presidente 

Lula tinha dito ‘’mas o que é que vamos 

fazer com o Nestor?’’ e o Dutra teria dito 
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‘’olha, tem uma Diretoria, a Diretoria 

Financeira da BR, está vaga, porque o 

Diretor saiu ou pediu demissão, foi 

trabalhar na iniciativa privada, já tem 

alguns meses, está sem titular e 

podemos indicar o Nestor’’. Aí, o 

Presidente Lula disse ‘’bom, se o Nestor 

concordar, amanhã ele pode ser 

nomeado, vamos indicar o nome dele 

para o conselho’’, para o conselho… 

quer dizer, ‘’vamos indicar o nome 

dele’’. Então, quer dizer, no próprio 

domingo à noite, a reunião foi na 

segunda-feira, já tinha se tomado a 

decisão, pelo Presidente Lula, de me 

indicar para a Diretoria Financeira da 

BR. Aí o Dutra veio me comunicar e me 

buscar, falando ‘’vambora que você é o 

novo Diretor Financeiro da BR’’, foi 

dessa maneira que eu tomei 

conhecimento da minha indicação. Aí, a 

informação que me foi dada, aí já é… 

isso não foi o Presidente Lula, é que isso 

seria um reconhecimento, porque 

nomeado assim, em cima do laço, né, 

essa nomeação atenderia um 

reconhecimento do trabalho que eu 
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havia feito da liquidação da dívida do 

Partido do PT em 2006, eu tinha 

conseguido, através da contratação da 

Schahin Óleo e Gás, para a operadora de 

uma das Sondas que nós contratamos, 

mediante a condição de que a dívida 

que existia, do PT com o Banco Schahin, 

seria liquidada. Isso, na época, me foi 

dito pelo pessoal do Banco Schahin, por 

gente da… quer dizer, nunca me foi 

comunicado, não foi um 

reconhecimento oficial, mas foi o motivo 

de agradecimento ou reconhecimento, o 

que levou o Presidente Lula a me indicar 

para a Diretoria Financeira quando eu 

havia sido recém substituído da 

Diretoria Internacional. 

 

MPF   Quem falou isso? 

 

Cerveró   Isso me foi dito pelo pessoal da Schahin, 

o ex-Presidente Sandro Tordin, que 

tinha dito que o trabalho que eu havia 

feito era de muita importância e por 
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pessoas que… quer dizer, nunca foi um 

comunicado oficial, eu não me lembro, 

mas o reconhecimento foi nesse sentido.  

 

MPF  A dívida que estava em nome do Sr. José 

Carlos Bumlai, é isso? 

 

Cerveró  Não. A dívida era do PT, era uma dívida 

de campanha, de 2006, que o fiador 

desse empréstimo era o Sr. José Carlos 

Bumlai. 

 

316- Mais do que isso, Nestor Cerveró e José Carlos Bumlai já foram 

condenados pelo MM. Juiz Federal da 13ª Vara Federal de 

Curitiba, em razão de terem agido para beneficiar a Schain na 

exploração da Sonda Vitória 10.000, como forma de compensar 

um empréstimo feito por José Carlos Bumlai tomado junto ao 

Banco Schain, cujo beneficiário foi o Partido dos Trabalhadores. 

 

317- Nítida, portanto, a relação íntima existente entre Lula e José 

Carlos Bumlai, que foi condenado judicialmente por ter 

ajudado financeiramente o Partido dos Trabalhadores, em que 

o seu maior representante é o seu compadre LULA. Senão 

vejamos trechos do depoimento utilizados pelo Juiz federal ao 
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prolatar a sentença condenatória nos autos nº 5061578-

51.2015.4.04.7000/PR: 

 

- Juiz Federal: O senhor chegou a conhecer o senhor 

José Carlos Bumlai? 

- Nestor Cerveró: Eu conheço o José Carlos Bumlai. 

Inclusive, compartilhei com ele uma cela 

aqui na custódia. 

- Juiz Federal: Mas, na época desses fatos? 

- Nestor Cerveró: Eu fui apresentado a ele mais ou menos 

nessa época. 

- Juiz Federal: E em que contexto o senhor foi 

apresentado pra ele? 

- Nestor Cerveró: Eu não me lembro se foi na casa do 

Fernando, se foi no meu escritório, 

francamente não me lembro, eu sei que 

eu fui apresentado ao Doutor Bumlai, ao 

José Carlos Bumlai nessa época, fui 

apresentado, inclusive, com... 

- Juiz Federal: Quem apresentou ao senhor foi o 

Fernando... 
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- Nestor Cerveró: Foi o Fernando Soares, inclusive com 

essa referência que o Bumlai, porque o 

Bumlai era amigo do presidente Lula, 

freqüentava, tinha uma relação de 

amizade com o presidente Lula. 

- Juiz Federal: E ele conversou com o senhor sobre esse 

negócio da Schahin, sobre essa questão 

do empréstimo? 

- Nestor Cerveró: Não, não. 

- Juiz Federal: Mas ele foi apresentado ao senhor pelo 

Fernando Soares como fiador desse 

empréstimo? 

- Nestor Cerveró: Não, foi apresentado como José Carlos 

Bumlai, amigo do presidente Lula. 

- Juiz Federal: Depois que ele teria falado isso, então? 

- Nestor Cerveró: Depois é que ele me disse que isso foi, 

algum tempo depois, que o Bumlai 

estava, que eu tinha... Melhor dizendo, 

eu fiquei sabendo que isso resolveria 

também o problema da questão da 

garantia da fiança do Bumlai. 
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318- Sobre o tema, trazemos à colação trechos da denúncia aviada 

pela Força Tarefa Lava Jato contra Luiz Inácio Lula da Silva,  

nos autos  500661729.2016.4.04.7000: 

“Lula atuou diretamente na nomeação e manutenção de Paulo 

Roberto Costa, Renato Duque, Nestor Cerveró e Jorge Zelada nas 

diretorias de Abastecimento, Serviços e Internacional da Petrobrás, 

com ciência acerca do uso dos cargos para arrecadação, junto a 

empresários com contratos públicos de propinas para distribuição 

a agentes públicos.” 

319- Nesse ponto cumpre dizer que Lula confessou ao Juiz Sérgio 

Moro, que usou João Vaccari Neto para atrair Renato de Souza 

Duque para uma conversa em São Paulo em um Hangar da 

Tam, onde Lula interpelou Duque sobre contas no exterior.  Tal 

reunião comprova que Lula tinha interesse nos 

desdobramentos da Operação Lava Jato, especialmente sobre 

os diretores da Petrobrás. Se não fosse assim, por que um ex-

presidente da república se interessaria em querer saber sobre 

dinheiro no exterior de um ex-diretor da Petrobrás? Qual o 

interesse de Lula nesse assunto? 

 

320- Vejamos o que diz o Ministério Público Federal –Força Tarefa 

sobre o relacionamento de Lula com Cerveró: 

”LULA atuou diretamente para que Nestor Cerveró fosse 

nomeado Diretor Financeiro da BR Distribuidora, após este ser 

substituído por Jorge Zelada na Diretoria Internacional da 

Petrobrás, em reconhecimento por ter angariado nessa diretoria 
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vantagens ilícitas de grande valia para o Partido dos 

Trabalhadores”. 

321- Essa afirmação está totalmente respaldada pelo depoimento de 

Nestor Cerveró para V.Exª. e que mencionamos acima. 

 

XII. DO MÉRITO – DA ANÁLISE DAS CONDUTAS. 

322- Inicialmente cumpre destacar que não pretende a defesa 

manejar um libelo contra o ex-Presidente Luiz Inácio LULA da 

Silva, no entanto, se faz imprescindível discorrer a respeito de 

diversas denúncias e sentenças que imputam ao mesmo a 

posição de líder da organização criminosa. 

 

323- Contrariando posicionamento adotado pela Procuradoria Geral 

da República, Ministério Público Federal – Força Tarefa-Lava 

Jato em diversas manifestações lançadas em denúncias e 

alegações finais, diversos depoimentos de colaboradores e 

ainda em flagrante oposição ao decidido pelo Juiz da 13ª Vara 

Federal de Curitiba/PR, nos autos nº 5046512-

94.2016.4.04.7000/PR em sentença condenatória proferida no 

caso denominado Tríplex, o Sr. Ivan Marx, procurador atuante 

no presente feito, asseverou que: 

“(…) A situação de LULA como sendo chefe dessa operação de 

obstrução de justiça, no entanto, não restou comprovada na 

instrução do processo. Mais grave ainda, a instrução demonstrou 
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não ter sido esta a única inverdade narrada pelo colaborador 

Delcídio, conforme adiante explicitado (…)”. 

324- De forma inicial apresenta-se o entendimento do Juiz 

sentenciante que determinou a condenação de Luiz Inácio 

LULA da Silva no processo acima mencionado e que consignou 

o seguinte: 

“O condenado recebeu vantagem indevida em decorrência 

do cargo de Presidente da República, ou seja, de mandatário 

maior. A responsabilidade de um Presidente da República 

é enorme e, por conseguinte, também a sua culpabilidade 

quando pratica crimes. Isso sem olvidar que o crime se 

insere em um contexto mais amplo, de um esquema de 

corrupção sistêmica na Petrobrás e de uma relação entre ele 

[e] o Grupo OAS.” 

325-  No Inquérito 4325/DF/STF foi oferecida denúncia pela 

Procuradoria Geral da República que a impressa intitulou, 

“Quadrilhão do PT”. Em referida exordial, está asseverado às fls. 

43-44/209, o seguinte: 

LULA foi o grande idealizador da constituição da presente 

organização criminosa, na medida em que negociou 

diretamente com empresas privadas o recebimento de 

valores para viabilizar sua campanha eleitoral à presidência 

da República em 2002 mediante o compromisso de usar a 

máquina pública, caso eleito (como o foi), em favor dos 

interesses privados deste grupo de empresários. Durante sua 

gestão, não apenas cumpriu com os compromissos 
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assumidos junto a estes, como atuou diretamente e por 

intermédio de PALOCCI, para que novas negociações ilícitas 

fossem entabuladas como forma de gerar maior arrecadação 

de propina23. Foi o grande responsável pela coesão do núcleo 

político da organização criminosa e pela indicação de 

DILMA como candidata do PT à presidência da República 

em 2010. Essa condição permitiu-lhe continuar a influenciar 

o governo da sua sucessora e a fazer disso mais um balcão de 

negócios para recebimento de vantagens ilícitas24. 

326- Narra ainda a Procuradoria Geral da República, às fls. 197-

198/209, sob o título “Adequação típica das condutas narradas”, o 

seguinte:  

“Assim agindo, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, DILMA 

VANA ROUSSEFF, ANTONIO PALOCCI FILHO, GUIDO 

MANTEGA, GLEISI HELENA HOFFMANN, PAULO 

BERNARDO SILVA JOÃO VACCARI NETO e EDSON 

                                            
23 DOC 1.2:Em seus documentos de corroboração, constantes em vários documentos intitulados Anexo 
4.pdf, o colaborador Emílio Alves Odebrecht apresenta dezenas de pautas das reuniões com LULA, 
realizadas durante e após o seu mandato de Presidente da República, nas quais discutiu questões de 
interesse do grupo Odebrecht. Quanto às reuniões ocorridas em 9/2/2009, 18/01/2010 e 30/12/2010, 
Emílio Odebrecht apresentou não apenas agendas e e-mails relacionados a reuniões com LULA, como 
inclusive demonstrativos de vôos que realizou naqueles dias para Brasília (documentos 
Avião 18 01 10.pdf, Voo BSB 2009 – 09.02.pdf e Voo BSB 2010 – 30.12.pdf, constantes de suas provas 
de corroboração). Sobre a dívida que Joesley e a JBS mantinha com LULA e DILMA, mediante 
intermediação de MANTEGA, vide TU 1 de Joesley Batista. DOC 1.38:Sobre a dívida que Joesley e a 
JBS mantinha com LULA e DILMA, mediante intermediação de MANTEGA, vide TU 1 de Joesley 
Batista. 
24 . Exemplo da influência de LULA sobre DILMA e do recebimento por ele de vantagens ilícitas pode 
ser constatado dos Termos de Colaboração 30 de Emílio Odebrecht (DOC 1.2) e 19 de Alexandrino 
Alencar (DOC 1.1), nos quais os referidos colaboradores relatam haver o ex-Presidente atuado junto a 
DILMA com vistas à melhoria do relacionamento dela com Marcelo Odebrecht e, como contrapartida, 
solicitado e obtido, para seu filho Luis Claudio Lula da Silva, valores ilícitos destinado ao projeto por 
este desenvolvido denominado “Touchdown”. (DOC 1.2):Comprovantes de pagamentos constantes dos 
documentos de corroboração de Emílio Odebrecht, Termo30A. Termo 30B-Pagamentos (PROVAS 
RELATO 30 –TROCA DE FAVORES ENVOLVENDO OS FILHOS DE LULA E EO), 
(DOC 1.1) Comprovantes também constantes nos documentos de Alexandrino Alencar, Anexo 19.A. 
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ANTONIO EDINHO DA SILVA, ao promoverem, 

constituírem e integrarem dolosa e pessoalmente 

organização criminosa formada por mais de quatro pessoas, 

inclusive agentes públicos que se utilizaram de suas funções 

para cometer infrações penais, estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, preordenada a obter 

vantagens no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta, cometeram o crime de pertinência a organização 

criminosa qualificado, previsto no art. 2º, § 4º, II, III e V, da 

Lei n. 12.850/2013, sendo que ao LUIZ INÁCIO LULA DA 

SILVA deve-se aplicar ainda a causa de aumento prevista 

no § 3º do art. 2º do referido diploma legal. 

A organização criminosa nesse caso se caracteriza pela 

associação de bem mais de quatro pessoas, estruturalmente 

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, com objetivo de obter, direta e 

indiretamente, vantagem econômica e política, mediante a 

prática de infrações penais de penas máximas superiores a 

quatro anos (ao menos corrupção ativa e passiva, evasão de 

divisas e lavagem de dinheiro), todos sancionados com penas 

máximas superiores a quatro anos de privação de liberdade, 

e de caráter transnacional. 

O produto ou proveito do crime se destinava, ao menos em 

parte, ao exterior. Outrossim, há transnacionalidade dos 

delitos. Outra causa de aumento de pena decorre do 

concurso de funcionário público (art. 2º, § 4º, II, III e V). 
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É importante destacar que ora denunciados integraram a 

organização criminosa objeto de imputação até maio de 2016, 

quando DILMA foi afastada da Presidência da República.  

Nesse sentido, aplica-se a lei vigente a partir de setembro de 

2013 (Lei n. 12.850/13). Conduta permanente, mesmo 

iniciada antes dessa data, passa a ser regida pela nova lei, nos 

termos do enunciado da súmula n. 711 do Supremo Tribunal 

Federal. A organização criminosa não esgotada até setembro 

de 2013 se encaixa no crime surgido após essa data, tipificado 

no art. 2º do referido ato normativo. (grifo nosso). 

327- Neste contexto, a operação de obstrução de justiça supostamente 

ocorrida e objeto da presente ação penal resta clarividente que 

contrariamente ao que pretende fazer crer o Sr. Ivan Marx foi 

engendrada pelo ex-Presidente da República, Luiz Inácio 

LULA da Silva, isto porque 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. 

 

328- Delcídio do Amaral Gomez, conforme reconhecido no 

aditamento à denúncia, em meados de Maio/2015, encontrou-

se com Luiz Inácio LULA da Silva, na sede do Instituto LULA, 

em São Paulo/SP. Tal fato, inclusive, é comprovado por LULA, 

em depoimento colhido em 07 de abril de 2016, na sede da 

Procuradoria Geral da República. O assunto entabulado por 

Delcídio e LULA foi “ASPECTOS DA OPERAÇÃO LAVA 
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JATO”, mas LULA negou ter participado ou mesmo saber de 

pagamentos destinados a Nestor Cerveró. 

 

329- Não bastasse a confirmação de LULA, houve também o 

afastamento do sigilo telemático dos e-mails de funcionários do 

Instituto LULA (Autos nº 501043756.2016.4.04.7000/PR) e na 

análise dos documentos confirmou-se a presença de fato do 

então Senador Delcídio naquela Sede. Por fim, ainda, referida 

reunião foi confirmada no Portal de Transparência do Senado 

Federal comprovando que Delcídio se descolou de Brasília/DF 

para São Paulo/SP, no dia 08 de maio de 2015. 

 

330- Importante ressaltar que Delcídio do Amaral Gomez, à época 

dos fatos, além de Senador, era também líder do Governo 

Dilma no Senado Federal, e sua visita constou como ato oficial 

desta Casa legislativa. A sua visita ao Instituto nestes termos 

apresentados não lhe alça a posição de líder; mas sim, de 

subordinado ao maior nome dos quadros do  Partido dos 

Trabalhadores, partido da então Presidente da República.  

 

331- Nos termos do aditamento da denúncia restou consignado o 

seguinte (fls. 26/72):  

“O afastamento do sigilo telemático supracitado também revelou 

que Delcídio solicitou reunião e de fato reuniu-se com LULA, no 

Instituto LULA, nos dias 16/04/2015, 30/04/2015, 19/06/2015 

e 31/08/2015, ou seja, precisamente no curso das tratativas da 
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compra de silêncio de CERVERÓ e durante o período em que os 

pagamentos foram efetuados por DELCÍDIO e MAURÍCIO 

BUMLAI e JOSÉ CARLOS BUMLAI. 

No interregno entre a reunião do Instituto LULA (08/05/2015), 

na qual o ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA solicita a 

DELCÍDIO que este intercedesse junto à família BUMLAI para 

operacionalizar mecanismos de obstrução da operação Lava 

Jato, e a data do primeiro pagamento efetuado pelo Senador à 

família CERVERÓ, mais especificamente nos dias 10 e 12 e 

17/05/2015, verificam-se diversas conversas telefônicas entre 

LULA (terminal 11-99801-0718) e JOSÉ CARLOS BUMLAI 

(terminal 11-99998-9999), conforme listam as tabelas abaixo. 

(…)”.  

332- Estranhamente, nada disso foi considerado pelo Sr. Ivan Marx. 

Este se preocupou, ignorando a prova dos autos, em desviar o 

foco de Luiz Inácio LULA da Silva e substituir o chefe desta 

Operação de obstrução e, por consequência, a liderança da 

organização criminosa por Delcídio do Amaral Gomez. 

 

333- A posição de liderança da ORCRIM na figura da pessoa de Luiz 

Inácio LULA da Silva reconhecida pela PGR na denúncia 

supracitada conta com inúmeros suportes probatórios isolados 

em diversas ações penais que são partes de um mesmo contexto 

denominado, Operação Lava Jato. 

 

334- Neste universo denominado Lava Jato, já citamos o íntimo 

envolvimento de Luiz Inácio LULA da Silva consignado na 
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denúncia do “Quadrilhão do PT”, a sentença proferida pelo Juiz 

da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. No entanto, cabe ainda 

para bem salientar a liderança e a estremada preocupação que 

LULA tinha com o andamento da Operação, a reunião ocorrida 

entre LULA e a pessoa de Renato Duque, que ocupara a posição 

de Diretor da PETROBRÁS, que relatou o seguinte ao Juízo da 

13ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos nº 5054932-

88.2016.4.04.7000/PR: 

- Defesa: Vou falar sobre a questão agora do 

processo aqui. O doutor Moro lhe fez 

uma pergunta: se após sua prisão, 

alguém lhe procurou. Vou fazer uma 

pergunta diferente para o senhor: no 

momento em que a Lava Jato começou a 

existir, que ficou claro, através do 

diretor Paulo Roberto, que essa 

investigação poderia alcançar partidos 

políticos, alguém lhe procurou para 

pedir que o senhor tomasse 

providências e evitasse que o senhor 

fosse surpreendido com documentação, 

coisas desse tipo ... alguém fez ... antes 

da sua  prisão? 

- Renato de Souza Duque: É, eu tive ... após a saída da Petrobrás, 

três  encontros com o Lula, um em 2012, 

um em 2013 e o último em 2014. Nesse 
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encontro de  2012 pra mim ficou muito 

evidente ... fiquei surpreendido com o 

conhecimento que ele tinha sobre esse 

projeto de sondas. Ele me questionou, só 

relembrando, eu já estava fora da 

Petrobrás desde abril, nós estamos 

falando, isso aí já é julho, esse encontro, 

esse primeiro encontro se deu em julho 

de 2012, a meu pedido, eu conversei 

com o Vaccari, que eu queria agradecer 

pelo período que eu passei na Petrobrás. 

Ele começou a fazer algumas perguntas 

sobre a questão das sondas, uma delas, 

por exemplo, é porque não tinha sido 

assinado o contrato ainda, já que tinha 

sido aprovado em abril, eu falei 

“Presidente, eu nem sabia que não tinha 

sido, eu estou fora da empresa, não sei 

responder”. Então eu fiquei 

surpreendido, porque naquela hora, eu, 

presidente Lula e Vaccari, ficou claro 

pra mim que o nível de informação ... ele 

conhecia tudo, e falando esse tipo de 

coisa na frente do Vaccari e na minha 

frente. “Pôxa, ele está comandando 

tudo”. O Vaccari realmente era o braço 

que atuava para o Lula. Aí teve um 
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segundo encontro, que da mesma 

maneira ele fez perguntas sobre sondas, 

porque não estava recebendo até então, 

em 2013. Ele perguntou se eu sabia 

porque as empresas não estavam 

pagando, eu não soube responder 

também, porque eu não acompanhava 

isso. E, por fim, no último encontro, em 

2014, já com a Lava Jato em andamento, 

ele me chama em São Paulo, eu tenho 

uma reunião no hangar da TAM, no 

aeroporto de Congonhas, e ele me 

pergunta se eu tinha uma conta na 

Suíça com recebimentos da empresa 

SBM, dizendo que a então presidente 

Dilma tinha recebido a informação que 

um ex-diretor da Petrobrás teria 

recebido dinheiro numa conta da Suíça 

da SBM. Eu falei “Não, não tenho 

dinheiro da SBM nenhum, nunca 

recebi dinheiro da SBM”, aí ele vira pra 

mim e fala assim “Olha, e das sondas 

tem alguma coisa?”, eu falei  e tinha né 

 eu falei “Não, também não tem”, ele 

falou assim “Olha, presta atenção no 

que eu vou te dizer, se tiver alguma 

coisa, não pode ter, entendeu? Não 

pode ter nada no teu nome, 
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entendeu?”, eu “ entendi “, mas o que 

eu ia fazer? Não tinha mais o que fazer. 

Aí ele foi e falou que ia conversar com 

a Dilma, que ela estava preocupada 

com esse assunto e que iria 

tranquilizá-la. Mas nessas três vezes 

ficou claro, muito claro pra mim, que 

ele tinha pleno conhecimento de tudo 

e detinha o comando.(...)”. 

335- Esta reunião, que Renato de Souza Duque em suas declarações 

afirmou ter como comprovar materialmente o encontro, foi 

confirmada por Luiz Inácio LULA da Silva nos autos nº 

5046512-94.2016.4.04.7000/PR, quando de seu interrogatório ao 

Juízo do feito, que obviamente, como de praxe, negou o conteúdo 

da conversa. 

 

336- O envolvimento de LULA na Operação Lava Jato e a posição por 

este ocupada na ORCRIM encontra forte guarida no conjunto 

probatório destes autos e do complexo investigatório 

denominado Lava Jato, na qual a presente ação penal está 

inserida. Registre-se uma vez mais a denúncia oferecida pela 

PGR que representa o trabalho não apenas do Procurador 

Geral; mas sim, do Grupo de trabalho desta Instituição e 

confirma o minucioso e extenso relatório elaborado pela 

Autoridade Policial. 
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337- Seguindo essa linha de raciocínio, em suas alegações finais, o 

Sr. Ivan Marx consignou: 

“Entre abril e maio de 2015, DELCÍDIO encontrou-se com LUIZ 

INÁCIO LULA DA SILVA em São Paulo, no Instituto LULA, ocasião 

em que, segundo afirma [DELCÍDIO] teria referido a questão de 

CERVERÓ para LULA, recebendo a indicação para atuar 

defendendo os interesses de BUMLAI. Esta afirmação não restou 

comprovada nos autos e foge a lógica da demonstrada atuação 

de DELCÍDIO, todo o tempo preocupado apenas com a sua 

própria proteção.” 

338- A questão sobre o LULA com o BUMLAI surge como tema. 

Para perfeita compreensão dos fatos, é necessário uma rápida 

digressão relacionada ao empréstimo fraudulento que José 

Carlos Bumlai recebeu do Banco Schain, objeto da ação penal nº 

5061578-51.2015.4.04.7000/PR, que tramitou perante a 13ª Vara 

Federal de Curitiba/PR. Nestor Cerveró e José Carlos Bumlai já 

foram condenados pelo MM. Juiz Federal, em razão de terem 

agido para beneficiar a Schain na exploração da Sonda Vitória 

10.000, como forma de compensar um empréstimo feito por 

José Carlos Bumlai tomado junto ao Banco Schain, cujo 

beneficiário foi o Partido dos Trabalhadores, ou seja, Bumlai 

não se beneficiou do empréstimo, serviu como 

INSTRUMENTO (Pessoa interposta) para o Partido dos 

Trabalhadores. 

 

339- Adiante será demonstrada a relação íntima existente entre 

LULA e José Carlos Bumlai, que foi condenado judicialmente 
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por ter ajudado financeiramente o Partido dos Trabalhadores, 

em que o seu maior representante é o seu compadre LULA. 

Senão vejamos trechos dos depoimentos utilizados pelo Juiz 

federal ao prolatar a sentença condenatória nos autos nº 

5061578-51.2015.4.04.7000/PR: 

- Juiz Federal: O senhor chegou a conhecer o senhor 

José Carlos Bumlai? 

- Nestor Cerveró: Eu conheço o José Carlos Bumlai. 

Inclusive, compartilhei com ele uma cela 

aqui na custódia. 

- Juiz Federal: Mas, na época desses fatos? 

- Nestor Cerveró: Eu fui apresentado a ele mais ou menos 

nessa época. 

- Juiz Federal: E em que contexto o senhor foi 

apresentado pra ele? 

- Nestor Cerveró: Eu não me lembro se foi na casa do 

Fernando, se foi no meu escritório, 

francamente não me lembro, eu sei que 

eu fui apresentado ao Doutor Bumlai, ao 

José Carlos Bumlai nessa época, fui 

apresentado, inclusive, com... 
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- Juiz Federal: Quem apresentou ao senhor foi o 

Fernando... 

- Nestor Cerveró: Foi o Fernando Soares, inclusive com 

essa referência que o Bumlai, porque o 

Bumlai era amigo do presidente Lula, 

frequentava, tinha uma relação de 

amizade com o presidente Lula. 

- Juiz Federal: E ele conversou com o senhor sobre esse 

negócio da Schahin, sobre essa questão 

do empréstimo? 

- Nestor Cerveró: Não, não. 

- Juiz Federal: Mas ele foi apresentado ao senhor pelo 

Fernando Soares como fiador desse 

empréstimo? 

- Nestor Cerveró: Não, foi apresentado como José Carlos 

Bumlai, amigo do presidente Lula. 

- Juiz Federal: Depois que ele teria falado isso, então? 

- Nestor Cerveró: Depois é que ele me disse que isso foi, 

algum tempo depois, que o Bumlai 

estava, que eu tinha... Melhor dizendo, 

eu fiquei sabendo que isso resolveria 
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também o problema da questão da 

garantia da fiança do Bumlai. 

 

340- No mesmo tom, tem-se a sentença proferida pelo Juiz da 13ª 

Vara Federal, titular das ações penais da Operação Lava Jato, 

sobre o caso envolvendo a pessoa de Ronan Maria Pinto, nos 

autos nº 5022182-33.2016.4.04.7000/PR: 

“168. Marcos Valério Fernandes de Souza foi condenado na 

Ação Penal 470 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal 

por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro (evento 146). 

Naquele caso, restou provado que ele, utilizando as 

empresas DNA Propaganda, SMP&B Comunicações e 2S 

Participações, teria realizado repasses subreptícios de 

valores solicitados por Delúbio Soares de Castro, no interesse 

político do Partido dos Trabalhadores, para parlamentares 

federais e outros agentes públicos, a fim de angariar apoio 

político para o Governo Federal, em fatos caracterizados 

como corrupção e lavagem de dinheiro. A fonte dos recursos 

seriam contratos públicos com o Banco do Brasil e com a 

Câmara dos Deputados, além de empréstimos fraudulentos 

do Banco Rural. 

169. Ouvido neste processo (evento 339), declarou em síntese 

que teria sido procurado, em 2004, por Sílvio José Pereira, 

então Secretário Geral do Partido dos Trabalhadores, que lhe 

informou que o ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula 

da Silva estaria sendo chantageado por Ronan Maria Pinto e 
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que precisavam de seis milhões de reais para pagá-lo. O 

acusado dispôs-se a auxiliar e transferir os recursos por meio 

da 2S Participações. Tratou a questão com o então Deputado 

Federal José Mohamad Janene, atualmente falecido, na 

empresa Bônus Banval e teria inclusive assinado o contrato 

para o repasse do valor à empresa Remar Agenciamento. 

Não teria contato com a empresa Remar, tendo essa sido 

inserida na contratação no âmbito da Bônus Banval. No 

entanto, afirma o acusado Marcos Valério Fernandes de 

Souza que desistiu do negócio antes de transferir os recursos 

à Remar Agenciamento, já que teria melhor se informado 

sobre o motivo da transferência. Então o contrato, da sua 

parte, não teria sido executado. Afirmou que não mais 

acompanhou a operação, mas que no ano seguinte, em visita 

efetuada com Delúbio Soares de Castro no Banco Schahin, 

teve conhecimento de que a operação tinha sido realizada, 

sem a intermediação da 2S Participações, e que os recursos 

seriam do Banco Schahin. Ainda posteriormente foi 

informado que o tomador do empréstimo seria José Carlos 

Costa Marques Bumlai e que ele teria sido quitado com a 

atribuição ao Grupo Schahin do contrato de operação do 

Navio Sonda Vitória 10000 pela Petrobrás. 

170. Transcreve-se: 

"Juiz Federal: Certo. Senhor Valério, o caso aqui é 

específico relativamente a um empréstimo em que, 

segundo o Ministério Público, a fonte desse empréstimo 

seria o Banco Schahin e o destinatário final seria o 

senhor Ronan Maria Pinto, e no âmbito desse processo 
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existem alguns contratos que foram apreendidos, nos 

quais figura a sua empresa, a 2S, o senhor pode me 

esclarecer se o senhor teve algum envolvimento com 

isso e narrar os fatos do seu conhecimento? 

Marcos Valério: Posso sim, senhor. A assinatura é 

minha, o contrato foi assinado por mim mesmo, não... 

Marcos Valério: (...) Então, eu vou te dar detalhes do que 

aconteceu em 2004, eu estava na SMP&B Comunicação, 

recebo um telefonema do senhor Sílvio Pereira, que 

queria conversar comigo e tudo, o porquê do 

telefonema, porque a SMP&B Comunicação tinha 

alguns recursos que tinha que passar para o senhor 

Delúbio Soares, que é notório e tudo no processo do 

mensalão, e o senhor Sílvio Pereira virou para mim e 

falou 'Olha, Marcos...', nós fomos nos encontrar no 

Hotel Sofitel da Sena Madureira, do lado tem uma 

lanchonete, e nós fomos nos encontrar nessa lanchonete, 

eu lembro que estava fazendo frio, ele quis ir lá para 

fora, aí falou 'O negócio é o seguinte, nós estamos com 

um problema, o presidente está com um problema 

muito sério, está sendo chantageado por uma pessoa, e 

essa pessoa está exigindo um recurso no valor de 6 

milhões de reais'. 

Juiz Federal: Só um pouquinho, um passo atrás, quem 

estava nessa reunião? 

Marcos Valério: Eu e o senhor Sílvio Pereira. 
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Juiz Federal: Só os dois? 

Marcos Valério: Só nós dois. 

Juiz Federal: Certo. 

Marcos Valério: O episódio começa assim. 

Juiz Federal: Sim, sim. 

Marcos Valério: Aí determinada essa... Ele falou assim 

'Olha, tem que pagar ao cara 6 milhões' e tudo, e eu falei 

'Olha, tudo bem, quem é o cara?', eu nem imaginava que 

era o sujeito, 'Ah, é um tal senhor Ronan Maria Pinto'; 

eu não liguei os fatos porque eu não acompanhava 

nessa época, esse assunto para mim era desconhecido, 

excelência. Aí excelência, terminada essa reunião eu fui 

conversar com o... Ah, ele falou 'Tem que passar esse 

dinheiro para a empresa dele, que é uma empresa de 

ônibus'. Bom, eu saí dessa conversa e fui conversar com 

um cara chamado José Janene, o José Janene, por sua 

vez, eu perguntei 'José, o seguinte, o Sílvio me pediu 

isso e pediu que eu passasse um recurso para uma 

empresa chamada Viação Santo André no valor de 6 

milhões de reais e tudo, que esse cara está com alguns 

problemas com o presidente', não quis falar o que era, 

aí o José Janene estava numa empresa chamada Bônus 

Banval, eu lembro disso porque a sede, estava mudando 

de sede esse pessoal, e o Janene é que realmente tinha 

relação, eu não tinha relação com o pessoal da Bônus, a 
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nossa relação era através do José Janene, que tinha 

relação com o partido dos trabalhadores e que a gente 

já tinha, como é notório no processo do mensalão. Aí o 

Janene falou 'Pode deixar comigo que eu vou resolver 

isso aí” e tudo, e tal, falei o nome da pessoa e tudo, eu 

falei 'Então, está bom', aí o Janene virou para mim e 

falou 'Olha, procura saber quem é esse cara', eu falei 'Tá 

bom, vou procurar saber' e tudo, e eu lembro que eu saí 

e fui dar uma volta na Brigadeiro Faria Lima enquanto 

o Janene preparava os documentos para que eu 

transferisse os recursos da minha empresa, chamada 2S 

Participações, para uma empresa chamada Remar. 

Bom, aí eu cheguei, assinei realmente os contratos e 

fiquei de transferir o recurso para essa Remar através de 

transferência eletrônica, e nos próprios contratos tinha 

como voltariam os recursos. Nesse meio tempo eu saí, 

fui à Brasília, excelência... 

Juiz Federal: Tá, mas espera aí, como é que apareceu a 

Remar na história, o senhor falou da Viação... 

Marcos Valério: Não, eu não conhecia a Remar, não sei 

nem quem é, nunca estive, e apareceu lá porque a 

Remar é que iria transferir lá para a Viação Santo André. 

Juiz Federal: Mas quem montou a operação? 

Marcos Valério: Dentro da Bônus Banval e já me foi 

trazido o contrato pelo senhor José Janene ou o 

Enivaldo, não lembro quem foi. 
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Juiz Federal: Mas foi ideia deles colocar a Remar como 

intermediadora? 

Marcos Valério: Foi, eu nem conheço a Remar, nem sei 

quem é o dono, nunca estive com ele, nunca vi na minha 

vida, não sei quem é, a ideia foi deles lá, e trouxeram e 

eu assinei o contrato, eu assinei, repito para o senhor, eu 

assinei, e já ia transferir os recursos; mas daí eu fui à 

Brasília e comecei a sondar quem era Ronan Maria 

Pinto, e o que eu fiquei sabendo não me agradou, o que 

fiquei sabendo, eu falei 'Olha...', chamei o senhor Sílvio 

Pereira novamente em Brasília, logo que ele saiu do 

palácio, é notório também que houve várias, se o senhor 

pegar na quebra do sigilo telefônico e a agenda do 

palácio, eu devo ter tido lá umas seiscentas vezes, e aí o 

senhor vai pegar e o senhor vai ver que eu estive lá 

mesmo e tudo, e procurei saber essa história toda; aí eu 

chamei o senhor Sílvio e falei 'Senhor Sílvio, o senhor é 

maluco, eu não vou fazer, eu não  vou transferir e vou 

te contar uma coisa, o assunto é tão sério que eu acho 

melhor o senhor arrumar alguém de confiança do 

senhor presidente para resolver esse assunto, eu não 

sou dessa confiança e eu não quero ligação com isso', e 

usei o termo 'Me inclua fora disso'. 

Juiz Federal: Essa segunda reunião com o senhor Sílvio 

foi só o senhor e ele ou tinha mais gente também? 

Marcos Valério: Só eu e ele em Brasília. 
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Juiz Federal: Certo. 

Marcos Valério: Ele costumava ficar no Hotel Blue 

Three, só que dessa vez nós não nos encontramos no 

hotel, nós nos encontramos assim que ele saiu do 

palácio, eu estava no palácio, eu também saí, ele 

também saiu, e nós fomos conversando dentro do carro, 

nessa época ele tinha carro em Brasília. E aí não soube 

mais da operação, eu não ia transferir, não soube mais. 

Aí passou-se 1 ano, eu estava em São Paulo com o 

senhor Delúbio Soares, e o Delúbio, nós fomos resolver 

um assunto no aeroporto, íamos resolver um assunto no 

aeroporto, aí passamos no Banco Schahin, eu vou falar 

com o senhor, não conhecia o dono do Banco Schahin, 

não sabia quem era, nunca tive conta no Banco Schahin, 

nunca tinha entrado no Banco Schahin, entrei a única 

vez nessa oportunidade, e aí eu estou vendo a conversa 

do... Eu calado, eu estou vendo a conversa, e é verdade 

o que o senhor Schahin, eu não sei qual dos Schahin 

falou aqui, de que o Delúbio me apresentou mesmo, é 

verdade. 

Juiz Federal: O Salim Schahin? 

Marcos Valério: Não sei se era o Salim, não sei, mas é 

verdade, ele me apresentou e eu fiquei calado ouvindo 

a conversa, aí eu vi que a operação tinha sido feita e vi 

que o Delúbio já estava devendo ao banco, ok? 

Juiz Federal: Sim. 
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Marcos Valério: Aí eu fiquei calado, pensei: 'Fizeram a 

operação', e eu falei 'Delúbio?', o Delúbio 'Não, você não 

quis fazer, não tem nada a ver com isso', e tal, e tudo, e 

aí, excelência, eu fiquei sabendo, depois que estourou o 

processo todo do mensalão, todo o processo do 

mensalão, e eu já estava totalmente fora de qualquer 

contato, assim, e eu vou revelar um assunto aqui para o 

senhor para o senhor saber realmente agora como é que 

eu fiquei sabendo desse assunto. O PT tem a mania de 

montar comitê de crise, e durante o processo do 

mensalão eles montaram um comitê de crise, e esse 

comitê de crise era toda segunda-feira dentro do 

palácio, e nesse comitê de crise, no meu primeiro 

depoimento apareceu uma pessoa que eu nunca vi na 

minha vida, e eu tenho testemunha que essa pessoa 

apareceu no meu primeiro depoimento porque ele foi 

na casa de uma funcionária minha, onde eu estava com 

um monte de gente, e ele entrou lá dentro. 

Juiz Federal: O primeiro depoimento que o senhor diz, 

no processo do mensalão? 

Marcos Valério: No depoimento na CPI do mensalão. 

Juiz Federal: Ah, na CPI? 

Marcos Valério: É. Chama-se Paulo Okamotto. Ele se 

apresentou, e eu nunca o tinha visto, ele se apresentou, 

tudo, conversamos sobre tudo que tinha acontecido, o 

escândalo todo e tal, e foi se passando o tempo, esse 
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Paulo Okamotto é que ficou me pajeando o tempo todo, 

e eu tenho testemunhas, eu encontrei com ele não foi 

uma vez não, 'n' vezes, e numa dessas 'n' conversas eu 

fiquei sabendo que o senhor José Carlos Bumlai tinha 

feito o empréstimo e que eles tinham pago o 

empréstimo com o financiamento lá da sonda, foi isso, 

senhor. 

Juiz Federal: Quem contou para o senhor foi o Paulo 

Okamotto? 

Marcos Valério: Sim, senhor. 

(...) 

Juiz Federal: E aí o senhor mencionou que a formatação 

dessa operação foi lá com a Bônus Banval, né? 

Marcos Valério: A Bônus Banval, através do... 

Juiz Federal: Mas eles já estavam sabendo antes ou foi o 

senhor que transmitiu? 

Marcos Valério: Não, eu que fui falar com o senhor José 

Janene, e o senhor José Janene, eles estavam mudando 

de sede para ali para a, e o senhor José Janene que 

montou o contrato pra mim e trouxe pra eu assinar, e aí 

eu dei uma volta lá porque eu não queria voltar a São 

Paulo para assinar, eu esperei ele fazer o contrato, fiz os 

contratos e tudo, e quem passou todos os dados do 
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contrato, como é que ia ser, como é que não ia ser, foi o 

senhor Sílvio Pereira. 

Juiz Federal: Os dados do contrato? 

Marcos Valério: É, exatamente. 

Juiz Federal: Ele estava na ocasião junto com o senhor? 

Marcos Valério: Não, não. 

Juiz Federal: E como é que o senhor sabe que foi ele que 

passou? 

Marcos Valério: Porque eu pus ele na linha com o 

senhor Janene. 

Juiz Federal: E essa história da Remar teria vindo do 

Senhor Sílvio Pereira ou... 

Marcos Valério: Não, não, para falar a verdade eu não 

sei, senhor, eu não conheço essa Remar, nunca vi o dono 

da Remar, como não conheço nenhuma dessas pessoas 

que estavam, não conheço o senhor José Carlos Bumlai. 

Juiz Federal: Mas o senhor na ocasião lá, por que o 

senhor não... Por que não faz um empréstimo direto 

entre a 2S e a Expresso Nova Santo André? 

Marcos Valério: Porque,muito simples, excelência, 

porque a gente estava usando sempre a Bônus Banval, 
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como nós fizemos antigamente até em outras 

transações, eu estava usando a Bônus Banval e ia fazer 

tudo pela Bônus Banval, e a Bônus Banval apresentou 

essa solução como tinha apresentado para o processo, 

tanto que nós fomos condenados no processo do 

mensalão e a Bônus Banval também aparecia nesse 

processo, então já estava com relacionamento lá dentro 

da Bônus através do senhor José Janene, que tinha 

relacionamento e interesse com o governo federal, então 

usamos a Bônus Banval, excelência. Agora, a solução foi 

dada por eles.  

Juiz Federal: Essa colocação da Remar não foi para, 

vamos dizer assim, colocar uma camada entre a sua 

empresa e a empresa Expresso Nova Santo André, ou 

não teve nada disso? 

Marcos Valério: Não, nada disso, eu nem sabia, quando 

o empréstimo, quando o contrato foi assinado eu nem 

tinha conhecimento ainda de quem era Ronan Maria 

Pinto, eu só tomei conhecimento a posteriori, quando o 

próprio Janene virou para mim e falou assim 'Presta 

atenção quem é esse sujeito aí', aí já acendeu uma... Aí 

eu fui saber quem era, por isso que eu não fiz a 

transferência, excelência." 

171. Reiterou que não executou o contrato e que nenhum dos 

recursos repassados a Ronan Maria Pinto passou pelas 

contas de suas empresas: 
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"Defesa: O contrato entre a 2S e a Remar, que foi exibido, 

esse contrato foi executado? 

Marcos Valério: Não. 

Defesa: Algum dinheiro relativo a essa operação passou 

por conta da 2S Participações? 

Marcos Valério: Não. 

Defesa: Quando o senhor se recusou a fazer o contrato, 

o senhor pediu alguma via do contrato, pediu para 

rasgar o contrato, ou simplesmente ignorou, já que o 

contrato não ia ser executado? 

Marcos Valério: Ignorei porque não ia depositar 

mesmo. 

Defesa: Estou satisfeito." 

172. Marcos Valério Fernandes de Souza ainda declarou que 

teria realizado reunião na qual tratou do empréstimo com 

Sílvio José Pereira, Breno Altman e Ronan Maria Pinto: 

"Juiz Federal: Tem algumas questõezinhas para o 

senhor, então, específicas, o depoimento que o senhor 

prestou lá no Ministério Público em 24 de setembro de 

2012, o senhor chegou a conhecer o senhor Ronan? 

Marcos Valério: Sim, senhor, perdão. Então, deixa eu, 

eu suprimi esse fato, tá? 
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Juiz Federal: Sim, sim. 

Marcos Valério: Logo depois dessa reunião com o Sílvio 

Pereira, ele virou para mim e falou assim 'Marcos, você 

podia encontrar com o senhor Ronan', o senhor 

desculpa, é porque... 

Juiz Federal: O senhor está aqui para esclarecer. 

Marcos Valério: É até nervosismo e tudo. Aí nessa 

reunião o senhor, depois que eu falei com o Sílvio, ele 

falou 'Mas você podia encontrar com ele para mim, só 

pra eu ganhar tempo', eu falei 'Olha, tá bom, eu vou', e 

esse encontro foi em São Paulo, num Hotel que 

antigamente chamava Mercure, no subsolo, tinha uma 

sala de reunião, e estavam presentes o senhor, chegou o 

senhor Ronan Maria Pinto, o senhor Breno Altman que 

era o contato deles, como eu lhe falei, o PT gosta de pôr 

pessoas pajeando os outros, era o contato deles, eu e o 

senhor Sílvio Pereira. Eu lembro que o Ronan ficava 

muito no Nextel, ele tinha um Nextel, falando com a 

mulher dele pelo radinho e tal, e ali eu conheci o Ronan 

Maria Pinto. 

Juiz Federal: E o que foi conversado nessa reunião? 

Marcos Valério: Sobre o empréstimo que ele queria 

comprar, e aí eu tomei conhecimento que ele queria 

comprar metade do diário do ABC Paulista e que o 

jornal estava criando muitos embaraços para eles lá em 
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Santo André, e que ele tinha oportunidade agora de 

comprar esse jornal e dar uma sossegada na vida deles 

lá, foi isso, excelência. 

Juiz Federal: E junto estava também o senhor Breno 

Altman? 

Marcos Valério: Sim, senhor. 

Juiz Federal: E o Breno Altman participou dessa 

conversa, o que ele... 

Marcos Valério: Sim, senhor, ele participou até porque 

ele que defendeu o empréstimo para o senhor Ronan 

Maria Pinto.  

Juiz Federal: Para o senhor me esclarecer, nessa 

primeira formatação que a sua empresa, a 2S, iria 

repassar esse dinheiro, esse dinheiro ia vir da onde, da 

sua empresa mesmo? 

Marcos Valério: Da minha empresa mesmo, senhor. 

Juiz Federal: Mas isso seria um empréstimo a ser 

devolvido mesmo? 

Marcos Valério: Inicialmente sim, e vou lhe falar com 

toda sinceridade, e foi isso que o Sílvio me falou, que ele 

iria pagar de volta o dinheiro para o partido dos 

trabalhadores, como o senhor viu no processo do 

mensalão, a empresa emprestava para o partido dos 
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trabalhadores e iria receber de volta, ainda eu vou falar 

uma coisa aqui que eu nunca falei, as empresas de 

publicidade do governo federal pagavam 2% e eu não 

tinha condições de pagar esses 2%, que as nossas 

empresas estavam em dificuldade, então nós fizemos 

esses empréstimos que seriam ponte para o partido dos 

trabalhadores porque estava no início do governo deles, 

e vou repetir, todas as empresas de publicidade do 

governo pagaram 2%, é isso, excelência. 

Juiz Federal: Mas esse repasse, por exemplo, para a 

empresa do Ronan Pinto, o Ronan Pinto teria que 

devolver ao partido dos trabalhadores? 

Marcos Valério: Sim, teria que devolver o dinheiro. 

Juiz Federal: Mas como é que funcionaria daí isso, 

porque... 

Marcos Valério: Na verdade ele iria devolver em 

parcelas, excelência, em parcelas de acordo como estava 

no contrato. 

Juiz Federal: O senhor mencionou no início aqui, se eu 

não estou enganado, que havia um problema, uma 

chantagem, o senhor utilizou essa expressão 

'chantagem'? 

Marcos Valério: O termo certo é chantagem mesmo. 
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Juiz Federal: Mas o senhor ouviu isso do senhor Sílvio 

Pereira ou deles? 

Marcos Valério: Não, senhor, ouvi do senhor Sílvio 

Pereira, não do senhor Ronan, do senhor Sílvio Pereira, 

e a primeira conversa dentro do Sofitel Hotel, na 

lanchonete, do lado de fora, foi explícito isso, que o 

ministro José Dirceu, o presidente Lula e o senhor 

Gilberto Carvalho estavam sendo chantageados. 

Juiz Federal: Mas eles sendo chantageados, esse repasse 

para o Ronan depois devolver não fica um pouco 

estranho? 

Marcos Valério: Muito, excelência, mas foi assim que 

teria que ser feito. Para falar a verdade, como tem muita 

coisa estranha nesse governo, e o senhor está pegando 

agora, foi isso. 

Juiz Federal: Não foi lhe dada uma explicação porque se 

faria no formato de empréstimo? 

Marcos Valério: Não, excelência, então como eu não fiz, 

e depois veio atuando aí isso tudo, até porque eu vejo 

televisão e tudo... 

Juiz Federal: Esse dinheiro viria dos contratos de 

publicidade que a 2S tinha com o governo federal? 

Marcos Valério: Não, senhor. 
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Juiz Federal: Não? 

Marcos Valério: Esse dinheiro vinha de empréstimo que 

a empresa já tinha dentro dela, já tinha tomado e estava 

no caixa da empresa para repassar a pedido do partido 

dos trabalhadores, do senhor Delúbio Soares, e tudo." 

173. Afirmou ainda não ter tido contato com os demais 

acusados acerca da operação, nem mesmo com Luiz Carlos 

Casante, Oswaldo Rodrigues Vieira Filho e Enivaldo 

Quadrado: 

"Juiz Federal: Algumas questõezinhas aqui, o senhor 

tratou dessa operação com o dono da Remar, Oswaldo 

Rodrigues Vieira Filho? 

Marcos Valério: Nem conheço, excelência, nunca vi na 

minha vida, nem sei quem é. 

Juiz Federal: O senhor Luiz Carlos Casante? 

Marcos Valério: Nem sei quem é, excelência. 

Juiz Federal: E o Enivaldo Quadrado? 

Marcos Valério: O Enivaldo Quadrado eu conheço, que 

é através da Bônus Banval. 

Juiz Federal: Certo. 
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Marcos Valério: Eu tenho que lhe falar o seguinte, nada 

acontecia na Bônus Banval sem a aquiescência do José 

Janene. 

Juiz Federal: Mas o senhor chegou a tratar dessa 

operação com o senhor Enivaldo Quadrado? 

Marcos Valério: Nunca. 

Juiz Federal: Não? 

Marcos Valério: Nunca. Eu vou voltar a falar para o 

senhor, que é importante, nada na Bônus Banval 

acontecia sem a aquiescência do senhor José Janene, 

nada." 

174. Sobre o conteúdo da afirmada chantagem, o acusado 

Marcos Valério Fernandes de Souza recusou-se a esclarecer o 

conteúdo dela: 

"Ministério Público Federal: O senhor falou da 

chantagem, foi mencionado para o senhor que estava 

existindo uma chantagem, correto? 

Marcos Valério: Sim, senhor. 

Ministério Público Federal: E no que consistiria essa 

chantagem? 

Marcos Valério: Senhor, posso me dirigir à excelência, o 

juiz, senhor? 
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Juiz Federal: Sim, se o senhor souber, não que o senhor... 

Marcos Valério: Eu gostaria de não responder essa 

pergunta porque ela é muito, que o que eu fiquei 

sabendo é muito grave e o senhor não vai poder garantir 

a minha vida. 

(...) 

Ministério Público Federal: Ok, essa parte ficou clara, 

mas ali, a partir do momento que o senhor assina o 

contrato, até o momento em que o senhor fala 'Opa, não 

vou fazer, para essa pessoa não vou passar dinheiro, 

vou ficar fora disso', o que aconteceu da assinatura do 

contrato até o momento que o senhor chegou e falou 

'Opa, me deixa fora disso'? 

Marcos Valério: Como assim, me desculpe, eu posso 

estar... Eu quero lhe responder corretamente e não 

quero errar. 

Ministério Público Federal: O senhor assinou o contrato 

e depois que o senhor assinou o contrato o senhor 

desistiu de fazer a operação porque, nas suas palavras, 

o senhor foi ver quem era Ronan Maria Pinto, correto? 

Marcos Valério: Sim, senhor. 

Ministério Público Federal: O que aconteceu, como o 

senhor descobriu quem era Ronan Maria Pinto, o que o 

senhor fez para descobrir quem era Ronan Maria Pinto? 
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Marcos Valério: Excelência, o que eu descobri é muito 

sério e eu não queria me envolver, e vou pedir para não 

responder essa pergunta porque é um assunto muito 

grave e eu não quero correr risco, eu estou preso e numa 

penitenciária." 

175. No trecho seguinte, Marcos Valério Fernandes de Souza 

relaciona o repasse a Ronan Maria Pinto aos repasses que 

eram realizado pela empresa Bonus Banval no interesse do 

Partido dos Trabalhadores, o que foi objeto da Ação Penal 

470: 

"Defesa: Se o senhor Paulo Okamotto teria dito ao 

senhor Marcos Valério de que por ocasião desse 

empréstimo concedido ao senhor Bumlai, se houve 

alguma simulação, a necessidade de alguma fraude na 

concessão de crédito ao senhor Bumlai, se foi tocado 

nesse assunto? 

Marcos Valério: Eu vou ser novamente, tentar ser mais 

explícito ainda para o senhor, a Bônus Banval era 

utilizada para entregar dinheiro, como entregou para o 

PT em algumas ocasiões, como está no processo do 

mensalão, a Bônus Banval tinha que simplesmente 

entregar o depósito que eu iria fazer para o senhor 

Ronan Maria Pinto, e era em dinheiro, não era depósito 

em espécie não, e esse contrato era isso, como sempre 

foi feito no mensalão, para deixar claro para o senhor, 

não estou aqui... Eu estou tentando esclarecer e deixar 

claro, e como eu não depositei, deixa eu lhe falar, eu não 
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sei o que aconteceu, e o senhor Paulo Okamotto foi, vou 

ser bastante objetivo com o senhor, houve o empréstimo 

para o senhor José Carlos Bumlai e foi pago com a 

sonda." 

(…) 

241. Oportuno lembrar que o empréstimo não era mesmo 

para ser pago, tanto que quitado, como revelado nestes 

mesmos autos e ainda na sentença prolatada na ação penal 

506157851.2015.4.04.7000, com a atribuição pela Petrobrás ao 

Grupo Schahin do contrato para operação do Navio-Sonda 

Vitória 10000. 

242. Ronan Maria Pinto, como beneficiário final de R$ 

5.673.569,21 do empréstimo concedido fraudulentamente 

pelo Banco Schahin, tendo ativamente participado da 

simulação do empréstimo com a Remar Agencialmento para 

ocultar a transferência sem causa dos valores a sua empresa, 

bem como das transferências bancárias desses valores, 

através das solicitações enviadas, deve responder pelo crime 

de lavagem. 

243. Resta ainda obscuro o motivo do repasse desses valores, 

ou seja, qual o interesse de agentes políticos do Partido dos 

Trabalhadores em obter recursos no Banco Schahin e destiná-

los em benefício de Ronan Maria Pinto? A única explicação 

nos autos foi concedida por Marcos Valério Fernandes de 

Souza e por Alberto Youssef, de que seria para fazer frente a 
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uma extorsão. Quanto ao ponto, porém, as palavras deles 

estão sozinhas no processo. 

244. É possível que a transferência esteja relacionada de 

alguma forma a crimes de extorsão e corrupção de empresas 

de transporte urbano na cidade de Santo André e que foram 

objeto de sentença da 1ª Vara Criminal de Santo André/SP 

no processo 0058780.2002.8.26.0554, conforme cópia no 

evento 1, anexo39. Na sentença, não transitada em julgado, 

Ronan Maria Pinto foi condenado pelos crimes dos arts. 316, 

"caput" e 333, na forma do art. 70, ambos c.c. o art. 327, § 2° e 

art. 29, por várias vezes, na forma do art. 71, todos do Código 

Penal, a pena total de dez anos, quatro meses e doze dias de 

reclusão (fl. 108 da sentença). Consta na sentença, que valores 

arrecadados por corrupção ou extorsão de empresas de 

transporte de ônibus de Santo André teriam sido utilizados 

em parte para custear campanhas eleitorais. 

245. De todo modo, ainda que obscuro o motivo da 

transferência, a configuração do crime de lavagem de 

dinheiro narrado na denúncia prescinde do esclarecimento. 

246. Examinadas as provas documentais e orais, cabe realizar 

as conclusões. 

247. Como adiantado, os depoimentos das testemunhas e 

acusados contêm várias divergências circunstanciais 

relevantes. Elas podem ser atribuídas a diferentes percepções 

da realidade, agravadas pelo tempo transcorrido, ou também 

à falta de sinceridade. 
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248. NÃO OBSTANTE, HÁ UM NÚCLEO DE 

CONVERGÊNCIA ENTRE A MAIORIA DOS 

DEPOIMENTOS DE QUE O EMPRÉSTIMO DE DOZE 

MILHÕES DE REAIS A JOSÉ CARLOS COSTA 

MARQUES BUMLAI TERIA POR REAL BENEFICIÁRIO 

O PARTIDO DOS TRABALHADORES, TENDO O 

MUTUÁRIO FIGURADO COMO PESSOA 

INTERPOSTA. 

249. Mais do que depoimentos de pessoas envolvidas em 

crimes, o rastreamento documental dos valores liberados 

confirma que José Carlos Costa Marques Bumlai não ficou 

com o dinheiro. Os recursos foram imediatamente 

repassados à empresa Bertin Ltda., dirigida por Natalino 

Bertin, e, sucessivamente, metade dos doze milhões foi 

fracionada e repassada à empresa Remar Agenciamento em 

oito transações menores. 

250. Não foi identificada qualquer causa econômica para 

esses dois repasses, de José Carlos Costa Marques Bumlai 

para a Bertin Ltda., e da Bertin Ltda. para a Remar 

Agenciamento. 

251. Não houve qualquer contrato a amparar esses dois 

repasses e os acusados e testemunhas ouvidos, que tinham 

conhecimento sobre essas transações, por exemplo, José 

Carlos Costa Marques Bumlai, Natalino Bertin, e Oswaldo 

Rodrigues Vieira Filho, convergem em afirmar que não havia 

causa econômica lícita para esses repasses. 
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Juiz Federal:  Entendi. Vamos falar agora da questão 

aqui mais específica relativa a esse 

imóvel, qual foi o seu contato com isso, 

como aconteceu, o senhor pode me 

relatar? 

 

Antônio Palocci Filho:  Posso. Esse imóvel se destinava a ser 

uma espécie de museu da memória dos 

governos do presidente Lula, no Brasil a 

regra é que o presidente saia do palácio 

carregando o seus presentes, 

documentos e etc., uma prática, diga-se 

de passagem, que eu acho bastante 

inadequada, eu sugeri ao presidente 

Lula que mudasse isso, transformasse 

isso num assunto do arquivo nacional, 

mas ele não gostou da ideia, então hoje 

continua o presidente sai, todos que 

saem vão com caminhões de presentes, 

não são presentes de uso pessoal, são 

presentes que nem são usáveis, na 

verdade são peças doados para o 

governo, só servem para pôr em museu, 

eles têm um valor histórico, não tem 
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valor pessoal isso, não tem valor 

monetário na verdade. Então, o 

presidente Lula já estava no momento, 

era meados de 2010, em que ele 

precisava cuidar desse assunto, ele me 

chamou se não me engano no Palácio da 

Alvorada, ele me disse “Olha, eu estou 

com muita coisa, estou cuidando de 

muita coisa agora, o Paulo Okamotto e a 

dona Marisa estão olhando essa questão 

do futuro Instituto, eles estão atrás de 

um local para a instalação do Instituto, 

eu queria que você falasse com a dona 

Marisa e visse se você pode ajudar em 

alguma coisa, ver como está isso”, pediu 

para que eu desse algum apoio. Um ou 

dois dias depois eu fui à dona Marisa no 

Palácio da Alvorada, ela me atendeu no 

escritório do Palácio da Alvorada, numa 

mesinha de almoço que tinha nesse 

escritório, no primeiro andar do palácio. 

(...) Então, eu falei pra ela que o 

presidente Lula tinha pedido para eu 

atendê-la e ver se eu podia ajudar em 

alguma coisa, ela me relatou que o Lula 

estava com muito pouco tempo e ela 

queria agilizar a busca de um local para 
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que, porque ela estava vendo já, estava 

no Alvorada, onde estavam todos esses 

bens, que iam sair de lá caminhões com 

esses bens e ela ia ter que lidar com isso, 

e disse para mim nesse dia que o senhor 

Bumlai, José Carlos Bumlai, que era 

amigo da família, e o senhor Roberto 

Teixeira, que também é um advogado 

amigo da família, estavam cuidando 

desse assunto; eu falei “Ok, se precisar 

de algum apoio eu estou a sua 

disposição”, tudo, e voltei ao presidente 

Lula, conversei com ele de novo, falei 

“Escuta, mas como o senhor está 

pensando?”, ele falou “Ah, não sei, eles 

estão achando um local, vão ver uma 

forma de fazer tudo”. Dias depois o 

doutor José Carlos Bumlai me procura, 

aí acredito, acredito não, com certeza no 

meu escritório em São Paulo, e ele fala, 

me conta a história, a mesma história, 

que ele estava junto com Roberto 

Teixeira buscando um local pra instalar 

o futuro Instituto Lula, que estava entre 

dois locais, uma concessionária e esse 

prédio que o senhor citou, não é um 
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terreno, muita gente fala terreno, não é 

um terreno, é um prédio. 

 

_____________________________________________________________ 

 

Juiz Federal: Perfeito. Senhor Marcelo, 

posteriormente a Odebrecht efetuou a 

aquisição desse imóvel, segundo o 

senhor diz, por intermédio da DAG, 

mas o imóvel em questão não foi 

efetivamente destinado ao Instituto 

Lula, o senhor pode me esclarecer o que 

aconteceu? 

Marcelo Bahia Odebrecht: Aí eu vou até, eu nunca conversei com o 

Lula diretamente sobre esse assunto, 

tudo que eu sei é através de Bumlai, 

Roberto Teixeira não porque eu nunca 

estive com ele, Bumlai, Okamotto e o 

Palocci. Aparentemente, esse assunto foi 

iniciativa, como falei, do Roberto 

Teixeira com o Bumlai, que 

identificaram esse terreno, não sei se 

tinha um acerto lá com os vendedores, 
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isso nunca ficou claro para mim, mas de 

certo modo foi o terreno e vi que Lula 

acabou aceitando, mas não sei se ele foi, 

se ele bateu o martelo, então alguém 

comprou, está lá. Ele foi lá, eu acho que 

teve inclusive uma exposição sobre esse 

terreno numa revista, acho que em 2010, 

2011, de que Bumlai estava por trás da 

compra de um terreno para o Instituto 

Lula, e eu acho também que eu tinha 

escutado do Okamotto que Lula estava 

em dúvida porque queria um terreno 

junto do metrô para ser uma coisa mais 

popular, de certo modo eles, por uma 

razão que eu não sei explicar e talvez, eu 

não participei da visita que o Lula e a 

Marisa fizeram ao terreno, mas por 

alguma razão eles desistiram do terreno, 

e aí foi que a essa altura eu já não 

acompanhava mais de perto, eles 

desistiram, problema deles, se a gente 

não tivesse comprado de volta ou 

vendido eles iam ficar comigo, o 

dinheiro não era meu desde o início, 

essa era a cabeça, mas de qualquer 

maneira desistiram e aí foi que eu disse 

que eu não tive mais envolvimento, 
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quer dizer, mas aí o Paulo Melo junto 

com o Alexandrino resolveram começar 

a prestar uma consultoria para o IL, 

achar outros terrenos, aí foi coisa deles 

lá, aí eu não me meti mais. 

Juiz Federal:  Mas e aí houve alguma espécie de 

estorno desse débito na planilha? 

Marcelo Bahia Odebrecht:  Não, aí o que acontece, aí o estorno na 

minha cabeça foi feito quando o terreno 

foi vendido para terceiros, que ocorreu 

lá em 2013, 2014, nem me lembro, mas aí 

eu não sei, na minha cabeça assim, eu 

não sei como é que o Hilberto controlou 

depois, mas na minha cabeça a partir do 

momento que vendeu para terceiros ia 

ser feito o estorno, ou seja, ele ia ter o 

crédito de volta. 

Juiz Federal:  Mas essa história, assim, eles não 

tinham concordado com este imóvel 

antes da compra? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Eles tinham, é o que eu falei para o 

senhor, assim, veio a iniciativa do 

Bumlai, do Paulo Okamotto que é 

presidente do Instituto, comprar o 



Página 215 de 253 
 

terreno, eles não sabiam ainda como 

estruturar, eu aprovei com o Palocci, o 

Palocci checou, eles quiseram, e 

mudaram de ideia. 

 

 

341- Após extensa apresentação de ações penais que 

DEMONSTRAM o ÍNTIMO RELACIONAMENTO existente 

entre o Sr. Maurício Bumlai e o ex-Presidente LULA, não resta 

qualquer dúvida que a intervenção de Maurício Bumlai na 

forma de financiar pagamentos à família de Nestor Cerveró 

com o intuito de interferir na colaboração processual deste 

tinha por objetivo evitar a revelação do empréstimo 

fraudulento concedido pelo Banco Schain a Maurício Bumlai, 

que na realidade pretendia defender os interesses do PT e de 

Lula. 

 

342- A confirmação deste contexto está bem exposto no trecho da 

sentença condenatória proferida nos autos nº 5022182-

33.2016.4.04.7000/PR, pelo Juízo da 13ª Vara Federal de 

Curitiba/PR, “empréstimo de doze milhões de reais a José Carlos 

Costa Marques Bumlai teria por real beneficiário o Partido dos 

Trabalhadores tendo o mutuário figurado por pessoa interposta.” 

 

343- Ante o exposto, dissociado do conjunto probatório e dos 

documentos públicos que ora são juntados aos autos, o 
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entendimento do Sr. Ivan Marx, ao dizer que “(…) atuação de 

DELCÍDIO, [esteve] todo o tempo preocupado apenas com sua própria 

proteção (…).” 

344- Não é crível este entendimento cabendo, inclusive, citar que 

Delcídio já tinha conhecimento de que suas ações sobre a 

operação Lava Jato não tinham mais retorno, pois havia sido 

objeto de declarações de Fernando Soares, o Fernando Baiano.  

 

345- A cronologia dos fatos nos permite concluir que Delcídio se 

encontrou com LULA, no Instituto que tem o seu nome, e, logo 

em seguida, após Delcídio procurar Maurício Bumlai, 

iniciaram-se os pagamentos à família de Nestor Cerveró, 

conforme se verifica do aditamento à denúncia quanto a 

cronologia dos fatos ocorridos. (fls. 13/14) 

“1. Em Janeiro de 2015 DELCÍDIO recebeu e-mail de 

BERNARDO CERVERÓ, solicitando que fosse efetuado contato; 

2. Ainda em Janeiro de 2015 DELCÍDIO entrou em contato 

com EDSON RIBEIRO, advogado de NESTOR CERVERÓ, o qual 

relata que a família CERVERÓ enfrentava problemas para pagar 

os honorários advocatícios relacionados à defesa do ex-diretor 

da Petrobras na Operação Lava-Jato; 

3. DELCÍDIO gestionou junto à Petrobras e providencia que 

sejam pagas pela estatal faturas de honorários do advogado de 

NESTOR CERVERÓ nos valores de R$ 600 mil e R$ 147 mil; 
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4. Em meados de maio de 2015, DELCÍDIO encontrou-se 

com LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA em São Paulo, no Instituto 

Lula, ocasião em que ‘’LULA expressou que JOSE CARLOS 

BUMLAI poderia ser preso em razão das colaborações 

premiadas que estavam vindo à tona, particularmente de 

FERNANDO BAIANO e de NESTOR CERVERÓ e que, por conta 

disso, JOSÉ CARLOS BUMLAI precisava ser ajudado’’; 

5. Em um domingo do mês de maio de 2015, DELCÍDIO se 

reuniu com MAURÍCIO BUMLAI e transmitiu o recado de LULA, 

solicitando que MAURÍCIO BUMLAI auxiliasse financeiramente a 

família de CERVERÓ no contexto de ‘’’segurar’ as delações de 

NESTOR CEVERO’’, com o que MAURÍCO BUMLAI concorda; 

6. No dia 22/05/2015 ocorreu o primeiro pagamento à 

família CERVERÓ, no valor de R$ 50 mil reais. Esse pagamento 

foi efetuado pelo próprio DELCÍDIO, após receber o valor de 

MAURÍCIO BUMLAI, ao advogado EDSON RIBEIRO; 

7. Nos dias d12/06/15, 3 ou 04/07/15, 17/08/15 e 

25/09/15 de 2015, MAURÍCIO BUMLAI entregou outros R$ 200 

mil (quatro parcelas de R$ 50 mil) para DIOGO FERREIRA, chefe 

de gabinete de DELCÍDIO, o qual em seguida entrega os valores 

a EDSON FERREIRA (três vezes) e à BERNARDO CERVERÓ (uma 

vez); 

8. Em 25/09/15 foi publicada uma reportagem na Revista 

Época com informações sobre uma possível colaboração 

premiada de NESTOR CERVERÓ, confirmando as suspeitas de 

MAURÍCIO BUMLAI no sentido de que fatos envolvendo JOSÉ 

CARLOS BUMLAI seriam desvelados por NESTOR, o que motivou 

a interrupção dos pagamentos. 
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346- Em suas alegações finais, o Ministério Público Federal, na 

pessoa do Procurador Ivan Marx, aproveita a cronologia, no 

entanto, cria uma confusão, uma vez que, no item 4 alega que 

Delcídio atuou o tempo todo preocupado apenas com sua própria 

proteção; e, no item seguinte, reconhecer que: 

 

“DELCÍDIO referiu o risco de que MAURÍCIO e JOSÉ CARLOS 

fossem delatados por CERVERÓ no caso do empréstimo 

fraudulento que estes receberam do Banco Schain em valor 

superior a 12 milhões de reais para quitar um dívida do PT.” 

347- A REPETIÇÃO É NECESSÁRIA. DELCÍDIO APÓS SE 

ENCONTRAR COM LULA OBTEVE RECURSOS JUNTO A 

FAMÍLIA BUMLAI PARA ENTREGAR A FAMÍLIA 

CERVERÓ. O MOTIVO DA CONCORDÂNCIA EM PAGAR 

ERA O RECEIO DOS BUMLAI COM O EMPRÉSTIMO 

FRAUDULENTO AO PT, NESTE CENÁRIO NÃO É CRÍVEL 

QUE LULA NÃO TENHA INTERCEDIDO A FAVOR DA 

REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS BUMLAI AO 

CERVERÓ COM O AUXÍLIO DE DELCÍDIO. 

 

348- No interrogatório de Delcídio respondendo as perguntas da 

defesa de LULA esclareceu (01h35m.) o seguinte. LULA ao 

estar apenas na presença de Delcídio proferiu as seguintes 

palavras: 

LULA: - “Veja essa questão do nosso amigo BUMLAI.” 
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349- Em suas alegações, o Sr. Ivan Marx afirma: 

“(…) Ou seja, não existe nenhuma forma de provar que LULA 

realmente proferiu aquelas palavras, pela falta de outras 

testemunhas. 

Neste aspecto, cabe ainda referir a confirmação de DELCÍDIO, 

quando perguntado pelo segundo advogado de LULA, de que a 

única vinculação de LULA ao caso é a reunião referida no 

Instituto LULA.” 

350- Se na leitura do entendimento esposado pelo Sr. Ivan Marx não 

há prova de que LULA disse tais palavras, TAMBÉM não 

haveria prova de que não disse. 

  

351- A defesa discorda do entendimento do Sr. Ivan Marx, pois 

baseada na (i) cronologia dos fatos, (ii) no histórico de 

relacionamento envolvendo o Sr. Bumlai e LULA, (iii) e em 

especial, no interesse de LULA e Bumlai em não ter a questão 

do empréstimo fraudulento do Banco Schain desvelada na 

colaboração processual de Nestor Cerveró permitem sim 

concluir que LULA foi o único mentor da obstrução narrada na 

denúncia.  

 

352- LULA foi o único mentor da obstrução, uma vez que, Delcídio 

já estava convencido de que não poderia evitar qualquer citação 

ao seu nome, conforme já amplamente exposto, pelas razões 

que ora reprisamos (i) já ter sido citado na colaboração de 

Cerveró, na primeira reunião realizada entre este e a equipe do 
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MPF; (ii) dos vazamentos dos anexos do acordo de Cerveró 

ocorridos na imprensa em momento anterior a reunião com 

LULA. 

 

XIII. SOBRE OS PAGAMENTOS REALIZADOS A FAMÍLIA CERVERÓ 

– IMPORTANTE ESCLARECIMENTO. 

353- O Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador da 

República, Sr. Ivan Marx dedica diversas páginas para 

questionar sobre os pagamentos ocorridos a família do 

colaborador Nestor Cerveró. 

 

354- Os argumentos apresentados pelo Sr. Ivan Marx são, no 

mínimo questionáveis, conforme já expusemos em relação ao 

seu entendimento sobre a atuação do ex-Presidente da 

República cumpre também destacar a volatilidade com a qual 

analisa os elementos de prova apresentados, pois, em 

determinado momento, acolhe “integralmente” as declarações 

prestadas pelo réu Delcídio do Amaral Gomez, v.g. o pedido de 

condenação de Bumlai por ter pago valores que financiaram a 

família Cerveró. A justificativa do acolhimento da tese é por 

força de saques que ocorreram na conta de Bumlai. De outro 

canto, manifesta que um dos pagamentos à família de Nestor 

Cerveró ocorreu com recursos do próprio Delcídio do Amaral, 

e a justificativa para tal afirmação seria a sua íntima convicção, 

pois prova não indicou para tanto. 
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355- Este enredo que agora enfrentaremos. A questão dos 

pagamentos reclama uma necessária digressão sobre os 

depoimentos que foram prestados em Juízo, pois, a ictu oculi 

não há uma perfeita consonância entre as declarações, contudo, 

verifica-se como certo que o conteúdo principal que importa ao 

julgamento ocorreu – os pagamentos foram realizados. 

  

356- Neste diapasão, é de fundamental importância atentar para a 

efetiva e voluntária colaboração prestada pelo ex-Senador da 

República Delcídio do Amaral Gomez, o qual afirmou em seus 

termos de colaboração processual terem ocorrido pagamentos 

financiados por Bumlai a família de Cerveró. Esta afirmação é 

acolhida integralmente pelo Sr. Ivan Marx, a qual, aos olhos da 

defesa, deve ser considerada, inclusive, como elemento 

desencadeador da persecução penal em face de José e Maurício 

Bumlai. 

 

357- Os fatos apresentados pelo Sr. Ivan Marx denotam uma 

circunstância peculiar, pois traz à tona um pedido de 

condenação baseado nas declarações do colaborador e inventa 

afirmações, pois sem qualquer embasamento probatório ou até 

mesmo indiciário acusa o réu de ter realizado, às próprias 

expensas, o pagamento de uma parcela destinado à família de 

Cerveró.  

 

358- Fato é que, por todas as razões acima expostas, mormente 

aquela que reclama o fato de que as declarações já haviam sido 
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prestadas por Cerveró sobre Delcídio, conforme se verifica 

quando da publicação da reportagem na Revista Época, não 

havia mais qualquer interesse hábil de Delcídio em obstar 

qualquer declaração de Cerveró que lhe beneficiasse. Assim, 

não existiria razão para Delcídio realizasse tal pagamento. Os 

argumentos apresentados pelo Sr. Ivan Marx são palavras ao 

vento, pois destituído do mínimo amparo indiciário que torne 

convicto o entendimento de que Delcídio tivesse financiado a 

família de Cerveró. Com melhor propriedade cabe aprofundar 

o tema sob a ótica dos depoimentos prestados. 

 

359- Delcídio do Amaral Gomez prestou depoimento perante os 

Procuradores da República em seus anexos da colaboração 

processual sobre os fatos dos quais tinha conhecimento a 

respeito da dita obstrução e noticiou que, foram combinados 

cinco pagamentos, todos no valor de 50 mil reais, que seriam 

entregues a família de Nestor Cerveró. 

 

360- Torna-se fato incontroverso, o pagamento das três primeiras 

parcelas, no valor de 50 mil reais, para o então advogado de 

Nestor Cerveró, Edson. Quanto a isso, não há qualquer 

insurgência do Procurador da República. Também este não 

questiona, o fato de que o valor possui origem na pessoa de 

Maurício Bumlai, senão vejamos as palavras do Sr. Ivan Marx, 

em sede de alegações finais: 

“Conforme já restou esclarecido, MAURÍCIO DE BARROS 

BUMLAI, com o intuito de se proteger e de proteger seu pai, 
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efetuou o pagamento de 150 mil reais (50 mil reais sacados de 

sua conta e 100 mil reais da conta de seu pai), os quais foram 

destinados ao primeiro, segundo e terceiro pagamento de 50 mil 

reais pelo silêncio de Nestor Cerveró.” 

 

361- Superada a situação dos pagamentos das três primeiras 

parcelas. Reclama atenção as duas últimas parcelas, pois nestas 

as inverdades afirmadas pelo Sr. Ivan Marx precisam ser 

frontalmente enfrentadas, sob pena de que invenções 

cerebrinas se perpetuem sobre a lógica e a razão dos fatos. 

 

362- Diz Delcídio do Amaral Gomez em suas declarações do anexo 

de colaboração processual que, realizou a entrega do primeiro 

pagamento e as outras quatro entregas foram realizadas pelo 

seu assessor Diogo. Os quatro primeiros pagamentos foram 

financiados por Maurício Bumlai; já o último pagamento, o 

quinto, foi financiado por Ângelo Paccelli Cipriano Rabello, 

coronel da reserva da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, e 

Alexandre de Assis. 

 

363- Nas declarações prestadas por Delcídio perante este Juízo, o 

mesmo reafirma terem ocorrido os cincos pagamentos. 

Defesa: Eu quero ir, então, para os fatos 

objetivos que são a parte da acusação 

que nos importa, né. O Sr. menciona que 

foram entregues, aos familiares de 
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Nestor Cerveró, 250 mil reais, confirma 

isso, né? 

Delcídio: Sem dúvida. 

Defesa: O Sr… é… essa entrega foi feita uma vez 

pelo Sr.? 

Delcídio: Somente uma. 

Defesa: E as outras quatro vezes? 

Delcídio: Pelo… provavelmente pelo Diogo. 

Aliás, as outras quatro vezes pelo Diogo. 

Defesa: O Sr. tem certeza disso? 

Delcídio: Tenho certeza. 50 vezes 5, dá 250. 

Defesa: Não, não, eu não estou falando dos 

números. Eu tô perguntando se o Sr. tem 

certeza que foi o Diogo que fez essa 

entrega, nas outras quatro vezes. 

Delcídio: Eu tenho absoluta convicção de que ele 

estava em São Paulo quando isso foi 

feito. 
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Defesa  Excelência, eu fiz uma pergunta, eu só 

peço uma resposta. O Sr. tem certeza de 

que foi o Diogo que fez a entrega? 

 

Delcídio   Uma fui eu, as demais o Diogo. 

 

Defesa  Perfeito. A que o Sr. fez, que o Sr. se 

referiu, você sabe que dia que foi? 

 

Delcídio   Dia… eu tenho essa data, dia 22 de 

maio, era uma sexta-feira. 

 

Defesa   Há um anexo, aqui… na verdade, no 

anexo da delação do Sr…. 

 

Delcídio  tem as datas do Diogo. 
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Defesa   Isso. Tem uma carta… uma folha de 

papel que eu acho que tenha sido escrita 

pelo Sr., eu vou mostrar Excelência, está 

nos autos, eu não tenho, aqui, 

exatamente a folha, mas se… tá na 

delação. O Sr. confirma que é a letra do 

Sr.? 

 

Delcídio   Não, não, não é. Não, não é. A letra 

minha… essa… essa… isso aqui é a 

minha letra. 

 

Defesa   Isso que está escrito embaixo é a letra do 

Sr.? 

 

Delcídio   Isso aqui… essa que está embaixo 

também. 

 

Defesa  O que está escrito? Eu tentei ler e tive… 
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Delcídio   ‘’Detalhar com o Diogo os locais e para 

quem entregou’’, é isso mesmo. 

 

Defesa   Tem algo mais escrito? 

 

Delcídio  O que está escrito aqui, Dr.? Tô sem… 

‘’com certeza foi para o Bernardo’’. Isso, 

pelo menos dos contatos que foram 

feitos, eu entendi que, uma delas, foi 

para o Bernardo, mas eu não tenho… 

não posso afirmar isso, 

peremptoriamente, porque o Bernardo 

ia se deslocar do Rio de Janeiro para São 

Paulo de carro, para receber os 50.000,00 

do Nestor… do Diogo. Mas eu não 

posso dizer ao Sr. se, com certeza, isso 

efetivamente aconteceu. Agora, que os 

saques foram feitos e que foram 

repassados, absolutamente. 

 

Defesa   Tá, é… o Sr. diz isso com base em qual 

prova, ou seja, qual é a… o Sr. afirma 

que o dinheiro foi sacado e foi entregue. 
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Qual é a base empírica que comprova 

isso? 

 

Delcídio   Não, porque… porque… 

 

Defesa   Como que o Sr. tem conhecimento 

desse fato? 

 

Delcídio   No  meu caso, foi o Maurício que 

passou para mim e, nos outros casos, o 

Maurício repassou para o Diogo. 

 

Defesa  Nos outros quatro casos, o Diogo foi a 

São Paulo exatamente para tratar disso. 

 

Delcídio   Senador, nós estamos cansados, eu vou 

tentar ser direto. Estas outras quatro 

situações, o Diogo relatou ao Sr. que o 

Maurício lhe entregou o dinheiro? 
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Defesa  Já respondi. Se o Maurício entregou 

para mim, foi ele quem entregou e acho 

que e outras ocasiões também, mas o 

Maurício podia ter algum emissário, 

alguma coisa assim. 

 

Juízo  Isso o Sr. não sabe dizer, os detalhes, se 

foi Maurício propriamente 

(ininteligível) ou se ele tinha um 

emissário, um motorista. 

 

Delcídio   Não, não. Comigo, foi Maurício e, acho 

que em algumas situações isso ocorreu 

e, em outras, através do próprio 

motorista do Maurício, que era um 

homem de confiança do Maurício. 

 

Defesa  Mas foi para o Diogo, isso o Sr. pode 

afirmar com absoluta certeza. 
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Delcídio  Foi para o Diogo, claro.  

 

Defesa  O Diogo recebeu estas quatro vezes? 

 

Delcídio  Ele foi, estas vezes todas, para fazer o 

pagamento. 

 

Defesa   Senador, ele recebeu estas quatro 

vezes? A minha pergunta é simples, ele 

recebeu? 

 

Delcídio   Recebeu, claro que recebeu. 

 

Defesa   Eu vou me reportar aqui, o Diogo, 

acredito que seja uma pessoa de extrema 

confiança do Sr… 
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Delcídio   Absoluta, era o meu chefe de 

gabinete… 

 

Defesa   O Sr. o conhece a quanto tempo? 

 

Delcídio  Ahh… desde que eu entrei no Senado, 

2003. 

Defesa   O Diogo fez acordo de colaboração? 

 

Delcídio  Fez, fez. 

 

Defesa   O Sr. teve acesso ao acordo de delação 

dele? 

 

Delcídio  Olha, os meus advogados me falaram, 

mais ou menos, o processo de delação. 
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Defesa   O Sr. conversou com o Diogo depois 

dos fatos? 

 

Delcídio  Não, não, porque nós não podíamos 

conversar. 

 

Defesa   Nunca mais falou com o Diogo? 

 

Delcídio   Mas eu já sei até a sua pergunta, então 

eu vou me antecipar. Os recursos saíram 

do Maurício e, uma citação que o Diogo 

faz é com relação ao Coronel Rabelo, 

que trabalhava comigo. Então, a sua 

pergunta é exatamente para saber 

essa… como é que essa relação do 

Coronel Rabelo com o Diogo. 

 

Defesa   Não é essa pergunta. 

 

Delcídio  Ah… não é? 
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Defesa  Se o Sr. me permitir eu faço. O Diogo 

diz, aqui, que realmente recebeu 

dinheiro em algumas oportunidades, 

né. E, ele diz aqui, que ‘’a viagem do 

depoente a São Paulo, em 25 de 

setembro de 2015’’, 25 de setembro de 

2015, foi a última entrega? 

 

Delcídio   Eu não sei, eu sei que foi setembro. Mas 

tá na minha colaboração. 

 

Defesa  O Sr. não se recorda? Na sua delação 

diz que foi 25 de setembro. O Sr. 

confirma que, se estiver na sua 

delação… 

 

Delcídio   Deve ter sido 25 de setembro. 
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Defesa  O Diogo diz assim ‘’que a viagem do 

depoente a São Paulo, no dia 25 de 

setembro, não teve relação com a 

engrenagem de pagamentos que vinha 

sendo descrito’’. Eu queria entender, 

então. Se o Sr. está se baseando… o 

Diogo disse ao Sr. que recebeu, no dia 25 

de setembro, dinheiro de Maurício, de 

algum emissário de Maurício? 

 

Delcídio  Não, ele recebeu esses recursos todos, 

ou ele recebeu do Maurício ou de algum 

emissário. 

 

Defesa  No dia 25 de setembro? 

 

Delcídio   Isso eu não consigo detalhar, eu não sei 

quem é que fazia este meio campo do 

Maurício com o Diogo. Acho que teve 

motorista no meio, teve oficial no meio, 

teve Maurício no meio, agora, eu não 

entrei nesse detalhe. A única coisa que 
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eu perguntava para o Diogo era ‘’foi 

feito ou não foi?’’ foi. 

 

Defesa   Então o Sr. perguntou ao Diogo no dia 

25 do 9, ‘’o Sr. recebeu o dinheiro?’’ e ele 

disse ‘’recebi, Senador’’, é isso? 

 

Delcídio   Não, ele dizia o seguinte ‘’eu já fiz o 

repasse’’. 

 

Defesa   Então… 

 

Delcídio   Portanto, ele recebeu. 

 

Defesa   Então, na delação dele, ele falta com a 

verdade? 
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Delcídio  Não, não, acho que ele não falta com a 

verdade não, eu não conheço a delação. 

 

Defesa  Então, alguém… ai eu volto posição… 

 

Juízo   Tá, isso ai faz em alegações finais, quem 

tá faltando com a verdade, até porque a 

dúvida favorece, né, então, a gente agita. 

 

Delcídio   Isso aí acho que é alguma coisa 

absolutamente (ininteligível). 

 

Defesa   É que a testemunha… perdão, o 

acusado colaborador diz ‘’não, Diogo 

recebeu quatro vezes o dinheiro’’ eu 

pergunto ‘’o Sr. tem certeza disso’’, 

‘’tenho certeza’’, eu pergunto ‘’nessa 

data’’ e afirma que com certeza. 
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MPF   Essa divergência está inclusive na 

denúncia, a denúncia faz referência a 

divergência entre os dois. 

 

Delcídio  Tá na denúncia. 

 

Juízo  Essa divergência, vamos tentar resolver 

em alegações finais, né, e a defesa, nesse 

ponto, leva vantagem, porque é in dubio 

pro reo, né. 

 

Defesa  Há uma outra entrega no dia 17 de 

agosto e, aí, eu vou para a pergunta que 

o Sr. já estava respondendo antes de eu 

fazer. O Diogo veio para cá e disse que 

recebeu o valor de uma pessoa indicada 

pelo Coronel Rabelo. Quem é o Coronel 

Rabelo? 

 

Delcídio   O Coronel Rabelo trabalhava comigo e 

tinha relação também, ele conhece, ele é 
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de MS também, tem boas relações com 

os Bumlai. 

 

Defesa  Tem boa relação? 

 

Delcídio   Muito boa. 

 

Defesa  Trabalhava com o Sr., só para entender. 

 

Delcídio Trabalhava comigo. 

 

Defesa   Quando? 

 

Delcídio  Ah… trabalhava há muitos anos. 

 

Defesa  Não trabalhava mais? 
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Delcídio  Não, depois ele saiu, foi para um… ele 

resolveu encarar um projeto que ele 

tinha lá em MS. 

 

Defesa  Só para eu entender, então. Esse 

Coronel… 

 

Juízo   Continuaram amigos, o Sr. e ele? 

 

Delcídio   Claro, claro, evidente. 

 

Defesa  Continuaram mantendo o contato? 

 

Delcídio  Absolutamente, ‘oxi’. 
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Defesa   Ele voltou a trabalhar para o Sr. em 

alguma oportunidade? 

 

Delcídio   Não, ele se separou, saiu do meu 

mandato e foi cuidar de um projeto 

chamado Moinho Cultural, que é em 

Corumbá, que é um projeto que ele 

desenvolveu junto da esposa, que é vice-

Prefeita… era vice-Prefeita. 

 

Defesa   Mas, ele trabalhava para o Sr. ou 

prestava serviço, no ano de 2015? 

 

Delcídio   Não, algumas coisas eu pedia para o 

Coronel resolver para mim, até porque 

ele é muito experiente e tinha um 

conhecimento muito grande, não só do 

Senado, do Congresso mas, 

especialmente, nessa área de meio 

ambiente, que ele é uma das pessoas que 

são referência no Brasil. 
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Defesa  Ele diz, o Diogo, que quem entregou o 

dinheiro para ele, foi um tal de 

Alexandre, que ele já viu no gabinete do 

Sr. O Sr. sabe quem é este Alexandre? 

 

Delcídio   Eu não me lembro. Meu Gabinete, era 

Gabinete de líder de governo, entra de 

mamando a caducando dentro do 

Gabinete. 

 

Defesa  O Sr. não se lembra de nenhum 

funcionário com o nome de Alexandre? 

 

Delcídio  Não, nunca tive. Alexandre não. 

 

Defesa   Essa entrega era de Maurício Bumlai, 

que pediu para Coronel Rabelo pedir 

para alguém do Gabinete do Sr. entregar 

para o Diogo? 
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Delcídio   Não, isso eu não posso… eu não 

conheço… essa história… tanto é que eu 

me antecipei, quando o Sr. ia perguntar 

eu já falei. Porque isto, nós estamos 

verificando, para saber exatamente… 

até para esclarecer todos os pontos, 

como é que essas coisas procediam. Era 

o motorista, era o Maurício Bumlai, mas 

tinha uma origem só esse dinheiro. José 

Carlos Bumlai. 

 

Defesa   Vamos lá… o Sr. está procedendo, está 

apurando como se deu isso? 

 

Delcídio   É, até porque algumas colaborações eu 

não tive acesso, eu não vi. 

 

Defesa   É… mas essa daqui é pública, a defesa 

do Sr. deve ter tido acesso.  
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364- Já no depoimento prestado por Diogo, então assessor do 

Senador Delcídio, o mesmo afirmou que realizou somente 

quatro pagamentos. 

 

MPF   Segundo o próprio Delcídio, em 

setembro houve uma quinta entrega de 

valores, que seria a sua quarta. Ele 

fundamenta que o Sr. foi a São Paulo, 

mas o Sr. alega não saber disso. O Sr. foi 

a São Paulo, teve alguma reunião com o 

Edson, com a família Cerveró, em 

setembro? 

 

Diogo  Eu fui a São Paulo no dia 25 de 

setembro, né, mas não foi para tratar de 

nenhum assunto relacionado a estes 

fatos. 

 

MPF  Mas houve encontro com o Edson? 

 

Diogo   Não. 
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MPF  Foi um outro evento? 

 

Diogo  Totalmente diferente, foi uma questão 

até de questões ainda das eleições. 

 

MPF   Então o Sr. tem conhecimento de quatro 

entregas. Uma pelo Delcídio e três pelo 

Sr.? 

 

Diogo   Isso e a primeira porque ele me falou, 

eu não sabia. 

 

MPF  Sim, sim. Ele fez alguma referência 

sobre… além do Maurício Bumlai, sobre 

o pai do Maurício Bumlai ou sobre o 

Presidente Lula, referente a esses 

valores? 
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Diogo   O pai do Maurício Bumlai, de pronto eu 

já digo que eu não conheço, nunca vi, 

nunca falei, de nenhuma forma e eu 

também nunca escutei o Senador falar 

dele. 

 

(…) 

 

Juízo   Só lhe interrompendo um pouquinho, 

Dr., essas malas, esses envelopes que o 

Sr. recebia, dava para claramente ver 

que ali era uma quantia em dinheiro? 

 

Diogo  Olha… eu acreditava que sim, porque, 

na primeira vez, o Senador me falou que 

era 50.000,00, na segunda e na terceira 

ele não me falou nada.  

 

Juízo   Mas pelo envelope aí mesmo, dava para 

perceber? 
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Diogo   O do banco acho que não tem dúvida, 

né. O outro… a primeira era… sabe 

essas embalagens de vinho, para um 

vinho, só? Aí veio fechada em cima e 

com um laço em cima lacrando e dentro 

tinha uma sacolinha, que eu só peguei 

no carro, o Edson pegou e foi embora. Aí 

a segunda era um envelope mesmo, E, a 

terceira, era uma caixa de sapatos, só 

que, esta caixa de sapatos; 

normalmente, essas caixas de sapato 

tem um furinho de ventilação, dava 

para ver que tinha dinheiro, agora, nã dá 

para contar. 

 

Juízo  Eu só quero saber se dava para ter 

certeza que era dinheiro 

(…) 

Defesa de Maurício Bumlai   Só para constar, o Sr. confirma 

integralmente a delação do Sr.? 
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Diogo   Confirmo.   

 

365- O depoimento de Diogo possui a coerência necessária e está em 

quase integral consonância com os argumentos apresentados 

por Delcídio. Discordante apenas sobre a realização de um 

pagamento que passa a ser explicado. 

 

366- Diogo disse ter realizado quatro pagamentos e Delcídio disse 

que foram feitos cinco. Diferentemente do que argumenta e 

acusa, o Sr. Ivan Marx, Delcídio não financiou a quinta parcela. 

Nada disso! Expliquemos. 

 

367- Nos termos do aditamento da denúncia consta o seguinte: 

“7. Nos dias 12/06/15, 03 ou 04/07/15, 17/08/15 e 

25/09/15 de 2015, MAURÍCIO BUMLAI entregou outros R$ 

200 mil (quatro parcelas de R$ 50 mil) para DIOGO FERREIRA, 

chefe de gabinete de DELCÍDIO, o qual em seguida entrega os 

valores a EDSON FERREIRA (três vezes) e à BERNARDO 

CERVERÓ (uma vez);” 

368- A explicação está na última lauda de seu anexo 02, sob o título 

“Viagens – Diogo Rodrigues”, mais especificamente sobre a 

anotação do dia 25/09/2015 que está registrado uma viagem de 

Diogo para São Paulo e, no entendimento de Delcídio foi para 

que fosse realizado mais um dos pagamentos destinados à 

família de Cerveró, entretanto, Diogo esclareceu que não foi 

para São Paulo para tal compromisso. Diogo disse em Juízo que 
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o motivo de sua viagem à São Paulo foi para compromisso 

diverso, senão vejamos: 

 

Defesa de Maurício Bumlai O Sr. menciona que, na delação do Sr., 

eu vou ler aqui um trecho que ‘’além 

destes pagamentos, houve um inicial, 

feito pelo próprio Senador ao Edson 

Ribeiro, no hotel Maksoud em São 

Paulo, conforme relatou o Senador ao 

depoente’’, o Sr. confirma isso? 

 

Diogo  Confirmo. 

 

Defesa de Maurício Bumlai   Tá. Há uma referência a uma vinda do 

Sr. a São Paulo, no dia 25 de setembro. O 

Sr. disse que foi a São Paulo, mas que 

não há qualquer relação ao recebimento 

de valores, o Sr. também confirma isso? 

 

Diogo  Confirmo. 
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Defesa de Maurício Bumlai   Tá. Houve uma entrega anterior, no dia 

17 de agosto, eu queria que o Sr. 

explicasse um pouquinho melhor a 

dinâmica dessa entrega, que ela difere, 

né, ela não envolve, pelo menos, o Sr. 

não referiu Maurício Bumlai. 

 

Diogo Isso. 

 

Defesa de Maurício Bumlai  Ela envolve uma pessoa que se chama 

Coronel Angelo Rabelo, o Sr. sabe quem 

é o Coronel Angelo Rabelo? 

 

Diogo   Sei. Ele trabalhou com o Senador em 

um período, né. 

 

Defesa de Maurício Bumlai  Qual período? 

 

Diogo - Acho que ele trabalhou até 2011, 10, mais ou menos 
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369- Fato é que, muito embora, haja a anotação do anexo de que a 

viagem de Diogo a São Paulo, na percepção de Delcídio, tivesse 

sido realizada para a entrega de valores. Diogo disse que não 

foi para tal compromisso, entretanto, fato é que Diogo esteve 

em São Paulo.  

 

370- Na agenda de Diogo consta a viagem para São Paulo e dita 

circunstância fez com que Delcídio tivesse crença de que o 

compromisso de Diogo seria para quitar a última parcela, 

entretanto, conforme bem esclarece Diogo não o fez. De fato, a 

agenda de Diogo influenciou a compreensão de Delcídio sobre 

o fato. Agora daí para considerar que Delcídio falseou a 

verdade, ou ainda, que pagou diretamente a família de Cerveró 

é um caminho tortuoso que não encontra qualquer amparo 

fático. 

 

371- Ora, está evidente o direcionamento de Ivan Marx em separar 

a colaboração em duas partes. Uma que auxilia nos 

requerimentos de condenação ou que talvez não tenha como 

negar e, portanto, acolhe a narrativa de Delcídio como 

verdadeira. Já a outra parte que, somente em seu raciocínio 

ideológico, considera como imprestável que configura mentira 

deliberada do colaborador e, portanto, deve ser condenado e ter 

o acordo rescindido. 
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XIV - DOS REQUERIMENTOS 

 

 

Por todo o exposto, requer-se digne Vossa Excelência a 

receber estas alegações finais para os fins de:   

 

1- A Diante de toda prova carreada aos autos, a denúncia deve ser 

integralmente rejeitada, pois diversas são as nulidades 

preliminares ao mérito que foram discorridas por toda esta 

apresentação. Desta forma, requer-se: 

 

 

1.1 Decretada a nulidade da prova realizada de forma ilícita 

pela acusação, gravação ambiental, feita por agente 

encoberto (Bernardo Cerveró) por orientação e participação 

do ex-Procurador da República Marcelo Miller, 

determinando seu desentranhamento dos autos e posterior 

destruição, bem como das demais provas que dela tenham 

derivado por estarem em franca hostilidade aos princípios 

constitucionais e fórmulas legais vigentes em nosso 

ordenamento jurídico; 

 

 

1.2 Não sendo esse o r. entendimento de V. Exª., rejeitar 

integralmente a denúncia  julgando improcedente as 

imputações feitas a Delcídio Amaral, ante a absoluta 
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ausência de prova idônea que justifique a condenação 

contra Delcídio do Amaral Gomez. 

 

 

2- O reconhecimento da efetiva e prestativa colaboração do 

defendente, a fim de que lhe seja concedido o perdão judicial 

previsto no artigo 4°, em razão do atendimento dos incisos I, II, III 

e IV da Lei Federal n°, 12.850/13, ou; 

 

3- Em caso de condenação, o que desde já não se espera, sejam as 

penas e demais consectários legais aplicados ao Colaborador, 

aqueles que foram acordados com o MPF no acordo de 

colaboração homologado pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

 

4- A extração de todas as peças deste processo e sua remessa ao 

Conselho Nacional do Ministério Público para apuração de 

eventual conduta irregular pelo Procurador da República Dr. Ivan 

Marx.  

 

 

 

Por fim ratifica seu compromisso em cumprir integralmente com 

os termos de seu acordo de colaboração e em continuar 

colaborando com a justiça brasileira, ratificando que jamais 
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pretendeu ocultar fatos ou mentir em sua colaboração premiado 

que foi pautada na verdade.  

 

Nestes termos. 
Pede Deferimento. 
 
 
De Curitiba/PR para Brasília/DF, 18 de outubro de 2017. 

 

Antonio Augusto Figueiredo Basto. Luis Gustavo Rodrigues Flores. 

OAB/PR 16.950.    OAB/PR 27.865. 

 

 

Rodolfo Herold Martins.   Maria F. Sofia Nedeff Santos. 
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