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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, DOUTOR EDSON FACHIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INQ 4720 

 

EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE 

ALBUQUERQUE SILVA, devidamente qualificado nos autos em referência, vem a Vossa 

Excelência, por seus advogados, com fundamento no artigo 4º da Lei Federal 8.038/1990, 

apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO oferecida pelo Ministério Público Federal às fls. e, ao 

final, requerer a rejeição da denúncia, pelos motivos de fato e de direito doravante expostos. 

 

 

I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

 

O presente procedimento criminal foi instaurado em decorrência do 

suposto cometimento de crime tipificado no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal 12.850/2013 pelo 

DEFENDENTE e demais investigados. 
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Em síntese, tramitam neste E. STF, sob a relatoria de Vossa 

Excelência, os procedimentos criminais nºs 4074 e 3989, instaurados a pedido da PGR para 

investigação de crimes de corrupção, supostamente praticados por políticos pertencentes ao 

Partido Progressista (atual Progressistas). Em decorrência de tais investigações, foram 

oferecidas denúncias, respectivamente, em novembro de 2016 e setembro de 2017. 

 

Esses procedimentos foram instruídos por quatro depoimentos da 

testemunha JOSÉ EXPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA (“EXPEDITO”), ex-assessor 

parlamentar dos co-denunciados CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO (“CIRO NOGUEIRA”) e 

MÁRCIO HENRIQUE JUNQUEIRA FERREIRA (“MÁRCIO JUNQUEIRA”). Afirma a testemunha, 

naqueles documentos, ter participado de transporte de dinheiro em espécie por ordem do 

DEFENDENTE e de demais parlamentares do Partido. 

 

Após relatar tais acontecimentos ao Departamento de Polícia 

Federal em setembro de 2016, EXPEDITO ingressou em programa de proteção a testemunhas 

do Ministério da Justiça, onde permaneceu até outubro de 2017. 

 

No início de 2018, EXPEDITO compareceu ao Departamento de 

Polícia Federal para noticiar que, assim que se retirou do programa de proteção a 

testemunhas, teria sido procurado por MÁRCIO JUNQUEIRA. Na oportunidade, alegou que 

aquele lhe teria oferecido vantagens econômicas para se manter em silêncio e não mais 

colaborar com as persecuções penais em curso, bem como afirmado que deveria elaborar 

documento em cartório desmentindo o quanto exposto nos depoimentos prestados perante 

o Departamento de Polícia Federal. 
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Em decorrência de tais declarações, o Departamento de Polícia 

Federal representou pela realização de buscas e apreensões, interceptações telefônicas, prisão 

preventiva e ação controlada contra os investigados, incluindo o DEFENDENTE. Os pedidos 

foram referendados pela PGR e autorizados por Vossa Excelência (AC 4383, AC 4375, AC 

4384 e AC 4376, respectivamente). 

 

Em 14 de junho de 2018, o Ministério Público Federal ofereceu 

denúncia contra o DEFENDENTE, CIRO NOGUEIRA e MÁRCIO JUNQUEIRA, exclusivamente 

pela suposta prática do crime de embaraço a investigação de infração penal que envolva 

organização criminosa. As supostas provas que baseiam a acusação serão detalhadamente 

descritas abaixo, demonstrando-se a falta de suporte probatório mínimo para recebimento 

da inicial. 

 

De início, pode-se afirmar com absoluta segurança que a acusação 

não merece prosperar, por inúmeros fatores, que podem ser assim sumarizados: 

 

(1) as provas colhidas nas cautelares 4383, 4375, 4384 e 4376 foram 

autorizadas por juiz incompetente; 

 

(2) no período da suposta obstrução alegada pela PGR, inexistiam 

investigações em curso que apurassem infração penal envolvendo 

organização criminosa; 

 

(3) ao deixar de denunciar um dos coautores do delito, o Ministério 

Público Federal admite a existência de flagrante preparado ou a não 

punibilidade do DEFENDENTE por participação em fato atípico; 
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(4) são nulas as provas obtidas por meio das medidas cautelares de 

interceptação telefônica e ação controlada; 

 

(5) as provas colhidas, ainda que nulas, não demonstram sequer 

indícios de materialidade em relação ao DEFENDENTE, de modo 

que falta suporte probatório mínimo para recebimento da denúncia; 

 

(6) a despeito de a PGR ter apontado a consumação do crime 

previsto no artigo 2º § 1º da Lei Federal 12.850/2013, sequer houve 

início da execução do delito. 

 

Vejamos. 

 

 

II - DIREITO 

 

 

II.1. PRELIMINAR: DA INCOMPETÊNCIA DESTE E. RELATOR 

 

Conforme descrito no capítulo anterior, tramitam sob a presidência 

de Vossa Excelência os procedimentos criminais 4.074 e 3.989, supostamente embaraçados 

quando em sua fase judicial - conduta atípica, como vimos. 

 

Diante de tal suposto embaraçamento iniciaram-se as ACs 4383, 

4375 e 4376, bem como o presente procedimento. Todos os autos foram remetidos a Vossa 

Excelência sob a alegada existência de prevenção. 
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Ocorre que, na esteira da lei processual e de decisões anteriormente 

proferidas por esta Corte Suprema em processos decorrentes da chamada Operação Lata Jato, 

a competência para conhecer e julgar determinados feitos não implica prevenção 

para conhecer e julgar acusação de obstrução destes mesmos feitos: 

 

“Como visto, os fatos narrados pelo colaborador Delcídio Amaral indicam que 

o nominado Luiz Inácio Lula da Silva teria supostamente tentado persuadir 

Senadores a praticar atos que, em tese, configurariam crime de 

obstrução, assédio que se teria consumado no âmbito do Senado Federal, em 

Brasília (art. 70, II, do Código de Processo Penal). Nesse contexto, 

evidencia-se, em princípio, a inexistência de conexão 

necessária com os processos em trâmite na 13ª Vara Federal 

da Subseção Judiciária de Curitiba . Relembre-se, a propósito, o que 

decidido pelo Plenário desta Corte nos autos do Inq 4130, no sentido de que a 

‘competência para processar e julgar os crimes delatados pelo colaborador que não 

sejam conexos com os fatos objeto da investigação matriz dependerá do local em 

que consumados, de sua natureza e da condição das pessoas incriminadas 

(prerrogativa de foro)’. 

(...) 

No mais, defiro o pleito de desmembramento formulado à fl. 282, 

determinando a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, para que lá tenham curso, como de direito, perante uma das 

varas a que tocar pela devida distribuição, cabendo àquele juízo a análise 

imediata da competência”. (Inquérito 4243, Rel. Ministro Edson Fachin, 

J. 8.8.2016). 
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Depreende-se do caso colacionado que o crime de obstrução ali 

apurado, praticado no Distrito Federal, não foi considerado conexo ao crime de corrupção, 

apurado na investigação que teria sido obstruída, em Curitiba. Bem por isso, 

determinou-se a cisão de ambos, que tramitaram em Subseções Judiciárias distintas.  

 

Não por outro motivo, imagina-se que Vossa Excelência tenha 

consignado, nos presentes autos, em 21 de junho de 2018, o seguinte: 

 

“Embora a peça acusatória, subscrita pela Procuradora-Geral da República, 

alcance condutas supostamente perpetradas no intento de obstaculizar 

investigações supervisionadas por esta relatoria, tal circunstância, por 

si só, não viabiliza deduzir a conexão entre esses fatos, por não 

se constatar, neste momento, a ocorrência de quaisquer das 

causas previstas no art. 76 do Código de Processo Penal, 

tampouco relação de prejudicialidade apta a ense1ar a prolação de juízos 

contraditórios. Com essa mesma linha de raciocínio, afirmo que o 

procedimento instaurado para apurar as condutas voltadas a 

embaraçar investigação pertinente ao delito de organização 

criminosa comporta apreciação independente, sem 

imbricação necessária e automática com os crimes encartados 

no bojo dos autos cuja apuração pretende-se ludibriar. 

(...) 

Cotejando as circunstâncias fático probatórias que entrelaçam as condutas, 

ressai, sem dúvida, a autonomia existente'  em tomo desses 

apontados episódios criminosos, cujos vínculos revelam-se 

distanciados, quer sob o aspecto probatório quer sob o aspecto temporal, 

considerando-se até mesmo o distinto fim de agir decorrente das ações 
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desenvolvidas. Aliás, a circunstância de a eventual obstrução constituir-se como 

produto finalístico da investigação que se deseja assolar, contendo até mesmo fatos 

próximos em seu aspecto subjetivo, não impede que ambos os fatos sejam vistos 

em contexto paralelos, de modo que o primeiro deles supostamente 

almejou a prática de condutas no contexto de organização 

criminosa, enquanto que o sobressalente objetivou causar 

empecilhos à elucidação daquela primeira circunstância 

delitiva . Nesse sentido, volto a insistir, os indícios carreados aos autos 

apontam, segundo narrativa inaugural do Ministério Público Federal, para 

eventual atuação dos parlamentares Ciro Nogueira Lima Filho e Eduardo 

Henrique da Fonte Albuquerque Silva, por intermédio de emissário, o político 

Márcio Henrique Junqueira Ferreira, envolvendo, como se alega, ações diversas 

e sucessivas empregadas no intuito de lograr-se a retratação em cartório do 

conteúdo dos depoimentos prestados à autoridade policial por José Expedido 

Rodrigues Almeida e, por consequência, fulminar os relevantes elementos de 

provas produzidos nas multicitadas investigações. Esse panorama acusatório 

revela, efetivamente, a independência entre as ações supostamente 

empreendidas pelos ora denunciados para infirmar o êxito de feitos 

criminais preexistentes, mediante o desfalque de elementos de prova, com as 

possíveis ações empreendidas no cenário fático da organização criminosa. 

Assoma-se ao quadro acima desenhado, o fato de que as condutas delitivas de 

associação criminosa remontam ao ano de 2004, nada obstante se estendam até 

os dias atuais, período não abarcado integralmente pelas declarações de José 

Expedido Rodrigues Almeida, que, segundo consta da acusação, atuou junto a 

Ciro Nogueira Lima Filho e Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque Silva 

por tempo aproximado de 10 (dez) anos. Com essas considerações, sobressaindo 

a autonomia ínsita a cada uma das condutas criminosas, minimizando os 



 
 
 
 

 
 
 

 
Alameda Santos, 2441, 10º andar 

Consolação 
São Paulo-SP  

CEP 01419-002 – Tel/fax: (11)  2679-3500 

 
Setor Hotele iro Sul , Quadra 06,  Conjunto A, 
Bl .  E, Edif íc io Brasi l XXI, Salas 1020 e1021, 

Brasí l ia ,  DF 
CEP  70316-902 - Tel/fax:  (61)  3323-2250 

8. 
 

possíveis pontos de contato delas proveniente, recomendável a livre 

distribuição no âmbito desta Suprema Corte” (fls. 42/47). 

 

Assim, requer-se o reconhecimento da incompetência deste D. Relator 

e a consequente livre distribuição do presentre feito, nos termos do artigo 69, IV, do CPP. 

 

 

II.2. ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA PELA PGR PELA INEXISTÊNCIA DE 

INVESTIGAÇÃO EM CURSO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

 

De início, salta aos olhos a improcedência da acusação diante da 

atipicidade da conduta atribuída ao DEFENDENTE. 

 

Narra a denúncia que “a partir de outubro de 2017 e até março 

de 2018, em Brasília/DF, São Paulo/SP, Guarulhos/SP e Campinas/SP, Ciro Nogueira Lima Filho, 

Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque Silva e Márcio Henrique Junqueira Pereira, com vontade, 

consciência e unidade de desígnios, praticaram diversos atos de embaraçamento a investigações 

sobre crimes que teriam sido praticados por Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte no exercício do mandato e 

no contexto de organização criminosa atuante de 2006 a 2015”. 

 

Em outras palavras, teriam os denunciados incorrido no crime 

previsto no artigo 2º § 1º da Lei Federal 12.850/2013, por terem embaraçado investigação 

de infração penal que envolve organização criminosa entre outubro de 2017 e março de 

2018. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
Alameda Santos, 2441, 10º andar 

Consolação 
São Paulo-SP  

CEP 01419-002 – Tel/fax: (11)  2679-3500 

 
Setor Hotele iro Sul , Quadra 06,  Conjunto A, 
Bl .  E, Edif íc io Brasi l XXI, Salas 1020 e1021, 

Brasí l ia ,  DF 
CEP  70316-902 - Tel/fax:  (61)  3323-2250 

9. 
 

Constituem elementares do tipo penal apontado pela PGR, pois, 

uma investigação em curso, e que esta investigação apure infração que envolva 

organização criminosa: 

 

“Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por 

interposta pessoa, organização criminosa: 

(...) 

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

a investigação de infração penal que envolva organização 

criminosa”. 

 

Assim, a tipicidade exige a existência de uma investigação policial, 

ministerial ou até mesmo judicial, nos casos em que seja admissível. 

 

A fase de investigação não abarca etapas posteriores, ou seja, não 

abriga atos praticados durante a ação penal, como bem destacam FLOREZ e BALTHAZAR 

JR.: 

 

“Falhou o legislador ao não prever como crime a conduta praticada 

na fase processual. Em atenção ao Princípio da Legalidade, não poderemos 

utilizar da analogia in malam partem para suprimir tal lacuna”1. 

 

“O objeto da ação será a investigação de infração penal que envolva organização 

criminosa, não podendo ser reconhecido o delito quando a 

conduta se der na fase da ação penal”2. 

                                                 
1 FLORES, Andrea et al. Comentários à lei do crime organizado. Org. Rejane Alves de Arruda. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2013, P. 14. 
2 JUNIOR, José Paulo Baltazar. Crimes Federais, 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, P. 1261. 
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No mesmo sentido, BITTENCOURT: 

 

“A terminologia do direito penal e, particularmente, do processo penal são 

precisas e conhecidas de todos os operadores especializados, isto é, têm sentido e 

significado próprios. ‘Investigação criminal’ ou ‘investigação de 

infração penal’ têm significado específico e limitado, 

referindo-se à fase pré-processual, isto é, à fase preliminar, 

puramente administrativa, anterior ao processo penal ou 

judicial propriamente dito. Quando o legislador que dar-lhe abrangência 

maior usa outros termos, tais como processo judicial, processo criminal, fase 

processual ou simplesmente processo, como ocorre, por exemplo, no crime de 

‘coação no curso do processo’ 9art. 344 do CP), pois, nesse dispositivo do Código 

Penal, o legislador refere-se expressamente a ‘processo judicial, policial ou 

administrativo, ou em juízo arbitral’. Mais claro impossível, exatamente como 

exige o princípio de legalidade estrita. Aliás, a própria Lei n. 12.850, ao 

tipificar o crime do art. 21, reconhecendo a distinção entre 

investigação e processo, estabelece ‘no curso de investigação 

ou do processo’. Essa metodologia adotada significa admitir que ambas as 

expressões – investigação e processo – têm significados distintos. (...) 

Definitivamente, o § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850 não abrange 

o ‘processo judicial’, não consta dessa proteção penal, nem é 

alcançado pelas condutas que incrimina. Dito de outra forma, 

as mesmas condutas descritas no referido dispositivo 
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cometidas durante o processo judicial são atípicas segundo 

sua descrição”3. 

 

Pois bem. 

 

Diz a denúncia que as supostas investigações embaraçadas seriam 

(i) o Inquérito nº 4.074, (ii) o Inquérito nº 3.989 e (iii) o Inquérito nº 4.631, todos em trâmite 

neste E. STF. 

 

Nenhum desse expedientes caracteriza investigação em curso, 

como a seguir demonstrado. 

 

 

(i) Do IP 4074 

 

Em relação a esse inquérito, a própria PGR indica que os 

investigados “Ciro Nogueira e outros políticos do Partido Progressista foram denunciados ao 

Supremo Tribunal Federal em 16/11/2016, com base no Inquérito nº 4.074” (fls. 5/6). E 

efetivamente o foram.4  

 

Ou seja, no tempo dos supostos atos de obstrução (outubro de 

2017 a março de 2018), referido procedimento não se tratava de investigação, mas de 

processo judicial em curso. 

 

                                                 
3 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à lei de organização criminosa. São Paulo: 
Saraiva, 2014, P. 87/88. 
4 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4801574 
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Não bastasse, o DEFENDENTE sequer figurava como acusado, 

tornando-se ilógica a conclusão de existência de embaraço. 

 

 

(ii) Do IP 3989 

 

O mesmo ocorre com o segundo inquérito. 

 

Veja-se o próprio teor da denúncia: “(...) o PGR denunciou, em 

setembro de 2017, com base no INQ. nº 3.989, Ciro Nogueira, Eduardo da Fonte e outros dez 

parlamentares do Partido Progressista (atual Progressistas) no Supremo Tribunal Federal por crime da Lei 

nº 12.850/2013 (organização criminosa) também no âmbito da ‘Operação Lava Jato’” (fl. 6). A 

denúncia foi efetivamente oferecida em 4 de setembro de 2017.5 

 

Não havendo investigação em outubro de 2017, data apontada 

pela PGR como início dos supostos atos de obstrução, impossível se falar em tipicidade 

objetiva. 

 

 

(iii) Do IP 4631 

 

Talvez com possível ciência da impossibilidade de adequar o tipo 

penal aos dois expedientes anteriores, a PGR busca estender a imputação a esse terceiro feito, 

nos seguintes termos: 

 

                                                 
5 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4727643 
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“Além dos dois inquéritos que resultaram em ações penais (4.074 e 3.989), 

Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte são investigados em um terceiro inquérito, 

o de nº 4.631, ainda sem denúncia” (fl. 7). 

 

Ocorre que a própria autoridade policial informa – em Relatório 

nº 82/2018 – que os supostos atos descritos na Inicial não tinham o escopo de embaraçar 

as investigações no Inquérito 4631, de forma que a menção a tal expediente se tratou de 

erro material: 

 

“(...) nos documentos policiais que instruem as ações cautelares nºs 4375, 4376, 

4383 e 4384 (objeto deste relatório), afirmo que as condutas de Márcio 

Junqueira e dos parlamentares Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte tinham 

como propósito o embaraço às investigações formalizadas no 

Inq. 4631/DF. Existe, portanto, erro material, uma vez que as 

declarações prestadas por José Expedito à Polícia Federal em outubro de 2016 

foram de fato juntadas aos Inqs. 3989/DF e 4074/DF” (fl. 412 da AC 

4383). 

 

“Portanto, nas repetidas investidas a José Expedito, o ex-deputado federal 

Márcio Junqueira, agindo por determinação de Ciro Nogueira e de Eduardo da 

Fonte, na verdade embaraçou as investigações formalizadas nos 

Inqs. 3989/DF e 4074/DF, procedimentos nos quais foram 

juntados os termos de declarações de José Expedito e os 

respectivos relatórios de análise da Polícia Federal” (fl. 412 da 

AC 4383). 
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“Importante consignar que tal correção não modifica em absolutamente nenhum 

aspecto as conclusões e análises policiais. Apenas fica esclarecido que as 

condutas de Ciro Nogueira, Eduardo da Fonte e Márcio 

Junqueira não se destinavam ao embaraço do Inq. 4631/DF, 

mas sim dos Inqs. 3989/DF e 4074/DF” (fl. 412 da AC 4383). 

 

Ora, uma vez que os supostos atos de embaraço não tinham – 

segundo o próprio Poder Público – o escopo de afetar o IP 4631, não existe tipicidade, uma 

vez que essa era a única investigação em andamento à época dos fatos já que os inquéritos 

3989 e 4074 já tinham sido transformados em Ações Penais. 

 

Por tal motivo, a conduta imputada ao DEFENDENTE é atípica, por 

não preencher as elementares descritivas do artigo 2º § 1º da Lei Federal 12.850/2013, de 

forma que se requer, com fundamento no artigo 6º da Lei Federal 8.038/1990, a rejeição da 

denúncia. 

 

 

II.3. DA NÃO DENÚNCIA DE CORRÉU E SEUS EFEITOS  

 

A inicial acusatória foi promovida contra o DEFENDENTE, CIRO 

NOGUEIRA e MÁRCIO JUNQUEIRA, tendo o Parquet deixado de fora do polo passivo o 

denominado “colaborador” EXPEDITO. 

 

Nesse contexto, entende-se que a PGR vislumbrou como atípica a 

conduta deste último, pois do contrário a única hipótese de sua exclusão da Inicial seria a 

incidência do instituto da não denúncia decorrente de acordo formal de colaboração, nos termos 

do artigo 4º, § 4º, da Lei Federal 12.850/2013, do qual não se tem ciência nos autos. 
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Em sendo atípica a conduta de EXPEDITO, não há possibilidade 

jurídica de acolhimento da pretensão ministerial, pelos seguintes motivos. 

 

 

(i) Da não punibilidade da participação em ato atípico 

 

A Inicial relata diversos contatos de MÁRCIO JUNQUEIRA com 

EXPEDITO nos quais ambos supostamente tratavam de obstrução de investigação. No caso, o 

primeiro ofereceria vantagens para que o segundo alterasse o teor de depoimentos prestados 

à Polícia Federal. 

 

Como EXPEDITO foi quem prestou os depoimentos anteriores, ele 

seria o único capaz de alterá-los. Para isso, seria necessário que fosse à autoridade policial ou 

a um cartório, e declarasse formalmente que se equivocara, prestando um novo e talvez falso 

testemunho. 

 

Essa forma de obstrução de investigação, que supõe um falso 

testemunho– que só pode ser praticada por uma pessoa, mediante um depoimento ou declarações – 

ou seja, caracteriza um crime de mão própria , que, segundo a doutrina: 

 

(...) é aquele que só pode ser praticado pelo agente pessoalmente, não 

podendo utilizar-se de interposta pessoa (falso testemunho, adultério, 

prevaricação).6 

 

                                                 
6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 15ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, P. 255. 
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Assim, ainda que em outras modalidades a obstrução de investigação 

seja possível pela coautoria – por exemplo, na destruição de provas - na modalidade de prestar 

depoimento falso, de falso testemunho, só é admissível mediante a mão própria.  

 

Nessa hipótese – nos crimes de mão própra - não existe 

coautoria possível.7 

 

Nesse sentido, a conduta dos demais agentes – MÁRCIO JUNQUEIRA, 

CIRO NOGUEIRA e o DEFENDENTE – seria punível apenas como participação pela indução ou 

instigação. 

 

Ocorre que, se o parquet entendeu como atípica a conduta de 

EXPEDITO, é porque partiu da premissa que ele desde o início, desde os primeiros contatos com 

MÁRCIO JUNQUEIRA, estava imbuído do objetivo de colaborar com as autoridades, ou seja, 

que jamais pretendeu efetivamente alterar seus depoimentos anteriores. 

 

Nesse caso, EXPEDITO seria colaborador da Justiça desde o primeiro 

contato com MÁRCIO JUNQUEIRA. Ainda que não houvesse ação controlada nas primeiras 

interações, a intenção do primeiro nunca teria sido receber vantagens indevidas, mas sempre 

buscar provas de uma coação ou indução à obstrução por parte do segundo. 

 

Ora, se o autor de um crime de mão própria jamais cogitou a prática do 

delito, trata-se de crime impossível. Nesse caso, o meio para o crime, o agente com domínio da 

                                                 
7 Os crimes de mão própria: “exigem sujeito ativo qualificado, devendo este cometer pessoalmente a conduta 
típica. (...) Assim, neste último caso, não admitem coautoria, mas somente participação, nem a autoria mediata”. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, P. 136. No mesmo 
sentido: DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal, 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, P. 371; MIRABETE, 
Julio Fabbrini. Manual de DireitoPenal, 28ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012, P. 120. 
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execução, sequer pensou na hipótese de praticá-lo, sendo atípica sua conduta pela ausência de 

exposição a risco do bem jurídico – conforme possivelmente concluiu o parquet.  

 

Se a conduta de EXPEDITO é atípica, não há que se falar em 

participação dos demais, uma vez que a punibilidade da instigação ou da indução exige que o 

fato principal seja típico e antijurídico: 

 

“Parece correta a opinião de que a participação é uma forma de ampliação da 

responsabilidade penal, onde se assume o conteúdo do injusto do fato principal. 

A ação do partícipe, isoladamente, em geral, não é incriminada. Ela é acessória 

em face da conduta do autor e recebe a carga penal desta. (...) A teoria da 

acessoriedade limitada propõe que a punibilidade do partícipe seja condicionada 

à realização do injusto pelo autor. Ou seja, o autor necessita ter 

praticado fato típico e antijurídico. (...) Essa é a teoria adotada 

atualmente pelo Direito penal espanhol e alemão e é também a teoria adotada 

pela legislação brasileira, a partir da reforma da parte geral do Código Penal em 

1984” (destacamos).8 

 

Tambem não há aqui de se cogitar da tentativa por parte dos partícipes.  

 

Como o autor do delito de mão própria não iniciou a execução do crime 

de obstrução de investigação – e jamais pretendeu iniciá-la – e como não existe tentativa de 

participação se o delito principal não foi sequer tentado,9 inviável qualquer imputação ao 

DEFENDENTE e aos demais corréus. 

 

                                                 
8 BUSATO, Paulo César. Direito Penal, Parte Geral, 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2017, P. 692/693. 
9 SANTOS, Juarez Cirino dos. Manual de Direito Penal, Parte Geral. São Paulo: Conceito, 2011, P. 207. 
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Não se diga que no caso vigora a autoria mediata, que possibilida a 

punição do homem de trás mesmo nos casos de crimes de mão própria. Para que existisse autoria 

mediata se faria necessário que o agente executor – no caso EXPEDITO – estivesse em erro de 

tipo (sem dolo) ou não fosse culpável (inimputável, em erro de proibição ou inexigibilidade de 

conduta diversa).  

 

Ocorre que EXPEDITO, ao pretender (ou fingir que pretendia) 

alterar seus depoimentos, tinha ciência de suas ações, consequências e do caráter 

potencialmente ilícito de sua conduta, não existindo qualquer indicativo na Inicial de erro de 

tipo ou causa de exclusão de culpabilidade. 

 

Em síntese, em sendo a obstrução de investigação – na forma descrita – 

crime de mão própria e em a acusação considerando atípica a conduta do autor, não há 

punibilidade na participação, de forma que não há possibilidade jurídica de instauração da ação penal 

contra o DEFENDENTE. 

 

 

(ii) Do flagrante preparado 

 

Para além do exposto, se a conduta de EXPEDITO foi considerada 

atípica desde o início pela acusação, toda sua atividade se deu no sentido de provocar conversas 

e encontros com MÁRCIO JUNQUEIRA com a única finalidade de instigar expressões que 

pudessem levar à conclusão de uma tentativa de obstrução de investigação de sua parte. 

 

Nesse caso, não havia um delito em andamento que foi esperado pelas 

autoridades com ajuda do colaborador (flagrante esperado), mas o uso de um agente privado que 
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induziu seu interlocutor a agir de certa maneira, já sabendo de antemão que o crime era impossível 

porque o único que poderia obstruir a Justiça – como já exposto – jamais o havia cogitado. 

 

Trata-se, portanto, de flagrante preparado, entendido como aquele em 

que há: 

 

“um agente provocador da prática do crime (...) que induziu ou instigou o 

autor a cometer o delito, justamente para poder prendê-lo. Em suma, 

flagrante preparado é o flagrante por obra de agente provocador. O agente 

provocador induz o indivíduo a cometer um crime, para prendê-lo em flagrante 

delito”.10 

 

PAULO RANGEL bem explica: 

 

“No flagrante preparado, há toda uma montagem de um palco, onde o 

agente é o artista principal, porém desconhecendo que o seja. Somente ele 

não sabe que, no cenário que escolheu para praticar o crime, se passa uma 

peça teatral, onde os policiais (ou terceiras pessoas) vão 

impedir a lesão ao bem jurídico. Em verdade, a atuação dos 

policiais faz nascer e alimenta o delito, o qual não seria praticado não 

fosse a sua intervenção”.11 

 

A consequência de tal encenação provocada não poderia ser outra 

senão a atipicidade da conduta e invalidade das provas colhidas, diante da (i) impossibilidade 

                                                 
10 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, P. 723 – destacamos. 
11 RANGEL, Paulo. Direito processual penal, 20ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012, P. 765. 
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de afetação do bem jurídico protegido pela norma – crime impossível, e (ii) ausência de vontade 

livre e espontânea do agente. 

 

Nesse linha AURY LOPES JR.: 

 

“O flagrante provocado também é ilegal e ocorre quando existe uma indução, um 

estímulo para que o agente cometa um delito exatamente para ser preso. Trata-

se daquilo que o Direito Penal chama de delito putativo por obra do agente 

provocador. (...) É uma provocação meticulosamente engendrada para fazer 

nascer em alguém a intenção, viciada, de praticar um delito, com o fim de prendê-

lo. Penalmente, considera-se que o agente não tem qualquer possibilidade de 

êxito, aplicando-se a regra do crime impossível, art. 17 do CP. É, portanto, 

ilegal o flagrante provocado”.12 

 

Na jurisprudência: 

 

“No flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o 

delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, 

cuidando-se, assim, de crime impossível” (STJ, HC 

201502820691, 5ª T., Rel. Min. Jorge Mussi, J. 4.5.2018). 

 

“(...) FLAGRANTE PREPARADO. OCORRÊNCIA. 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO. 1. A orientação desta Corte é firme no sentido de que não é cabível 

sustentação oral no julgamento de agravo regimental, em observância, 

notadamente, aos arts. 159, IV, e 258, ambos do RISTJ. 2. Considera-se 

                                                 
12 JUNIOR, Aury Lopes. Direito processual penal, 15º Ed. São Paulo: Saraiva, 2018, P 617. 
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preparado o flagrante se a atividade policial induz ao 

cometimento do crime. 3. Agravo regimental provido para reformar o 

decisum impugnado e absolver o recorrente ante a atipicidade da conduta” (STJ, 

AGARESP 201202485021, 6ª T., Rel. Min. Néfi Cordeiro, J. 

1.12.2017). 

 

Tal entendimento encontra guarida em Súmula Vinculante deste E. 

STF, que assim dispõe: 

 

“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível 

a sua consumação” (SV 145). 

 

Na mesma seara, a Corte Europeia de Direitos Humanos:13 

 

“The use of undercover agents may be tolerated provided that it is subject to clear 

restrictions and safeguards (see Teixeira de Castro, cited above, §§ 35-36; and 

Ramanauskas, cited above, § 54). While the rise in organised crime undoubtedly 

requires that appropriate measures be taken, the right to a fair administration 

of justice nevertheless holds such a prominent place that it cannot be sacrificed for 

the sake of expedience (see Teixeira de Castro, cited above, § 36). The public 

interest in the fight against crime cannot justify the use of evidence obtained as a 

result of police incitement, as to do so would expose the accused to the risk of 

being definitively deprived of a fair trial from the outset (…). When faced with 

a plea of police incitement, or entrapment, the Court will attempt to establish 

whether there has been such incitement or entrapment (substantive test of 

incitement; see Bannikova, cited above, § 37). Police incitement occurs where the 

                                                 
13 https://www.conjur.com.br/dl/europa-flagrante-armado-alemanha.pdf 
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officers involved do not confine themselves to investigating criminal activity in an 

essentially passive manner, but exert such an influence on the subject as to incite 

the commission of an offence that would otherwise not have been committed, in 

order to make it possible to establish the offence, that is, to provide evidence and 

institute a prosecution (…)”. 

 

Essa figura se distingue absolutamente do chamado flagrante 

esperado, este sim autorizado pela lei. Neste inexiste qualquer ação de induzimento ou 

provocação: 

 

“Valendo-se de investigação anterior, sem a utilização de um agente 

provocador, a autoridade policial ou terceiro limita-se a 

aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar a 

prisão em flagrante, respondendo o agente pelo crime praticado na 

modalidade consumada, ou, a depender do caso, tentada”.14 

 

BADARÓ sintetiza com precisão a diferença entre os institutos: 

 

“O flagrante provocado ou preparado não se confunde com o flagrante esperado. 

Neste, diante da notícia de que um crime poderá ser praticado, a polícia toma 

as providências para prender em flagrante aquele que irá cometer o crime. O 

relevante para distingui-lo do flagrante provocado é que, no esperado, a polícia 

vigia o local do crime, esperando que o agente, espontaneamente, pratique 

o delito. Não há induzimento ou provocação para a prática delitiva”.15 

 

                                                 
14 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, 2ª Ed, V. I. Niterói: Impetus, 2012, P. 1.275 – destacamos. 
15 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, P. 724. 
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O reconhecimento do flagrante preparado no presente cado prescinde 

da análise fático probatória. 

 

Ao não denunciar EXPEDITO, a PGR reconhece a atipicidade de sua 

conduta desde o início, a inexistência de intenção de sua parte – desde as primeiras interações 

– de cometer o crime indicado, atestando seu caráter impossível, a incidência do artigo 17 do 

CP e – em consequência – a natureza preparada dos atos em discussão. 

 

Em hipótese muito semelhante à presente, o D. Juiz Federal Ricardo 

Augusto Soares Leite da 10ª Criminal da Seção Judiciária do DF, nos autos nº 42543-

76.2016.4.01.3400, assentou a impossibilidade de condenação do Réu DELCÍDIO DO 

AMARAL – importando também na impossibilidade de recebimento da denúncia – 

diante de possível flagrante preparado. 

 

Na ocasião, assinalou: 

 

“Assim, o áudio captado não constitui prova válida para ensejar 

qualquer decreto condenatório. Há suspeitas também de ocultação de 

fatos por Bernardo e Cerveró. Causa estranheza a afirmação de DELCÍDIO 

no sentido de se referir a André Esteves como ‘nosso amigo lá, de São Paulo’. 

O ponto é nebuloso, tendo Bernardo e Nestor não detalhado esta situação. Aliás, 

negaram qualquer menção a André Esteves anterior, o que contraria o áudio 

captado. A instrução, a meu sentir, não possibilitou a reconstrução da realidade 

fática, o que impede qualquer decreto condenatório. Há inúmeras possibilidades 

e circunstâncias do que realmente ocorreu, incluindo a probabilidade real de que 

os pagamentos foram solicitados por Bernardo e Cerveró de forma premeditada. 

Há, então, clara a intenção de preparar o flagrante para depois 
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oferecer provas ao Ministério Público. Mesmo assim, a prova 

fornecida (a gravação obtida) foi deficiente. Não esclarece vários pontos, 

ensejando dúvidas e omissões. Há inclusive menção de exagero no que foi 

delatado, tendo outros colaboradores obtidos informações passadas por Nestor, 

quando este estava na prisão. O fato foi, inclusive, confirmado por Bernardo, 

que disse sobre o descontentamento de Cerveró com Fernando Baiano”. 

 

 

(iii) Da incongruência de caracterizar a conduta de 

EXPEDITO como típica 

 

Pelo exposto, o fato de a acusação entender como atípica a conduta 

de EXPEDITO afasta a possibilidade jurídica de sua pretensão de ver processado o 

DEFENDENTE. 

 

Não poderia a PGR, nesse momento processual, alegar o equívoco 

de tal premissa e relevar ter considerado típica a conduta de EXPEDITO, a possibilitar a 

persecução contra os denunciados. 

 

Fosse típica a conduta deste último, teria o Ministério Público 

Federal denunciado tal personagem, uma vez que no mínimo estranho que o autor principal de 

crime de mão própria não figure como réu enquanto os supostps partícipes são objeto da 

persecução. 

 

Note-se que EXPEDITO não agiu como agente de ação controlada nas 

primeiras conversas com MÁRCIO JUNQUEIRA, uma vez que naquele momento não existia 
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ciência ou participação das autoridades públicas. Assim, não incide aqui o artigo 13, parágrafo 

único, da Lei Federal 12.850/2013, que justificaria sua exclusão da peça inicial. 

 

Assim, fosse típica a conduta de EXPEDITO, necessária seria sua 

inclusão no polo passivo da presente demanda, uma vez que a obrigatoriedade é princípio 

reconhecido no processo penal brasileiro: 

 

“Parece-nos ser estreme de dúvida que de forma geral deve vigorar o princípio da 

obrigatoriedade. Havendo elementos indicadores de crime e de autoria, o 

Ministério Público deve apresentar a denúncia. Não se concebe que, praticado 

um fato criminoso, possa seu autor não ser perseguido por razões de 

conveniência”.16 

 

Embora tal princípio possa – ou até mesmo deva – ser revisto para 

fins de política criminal, fato é que atualmente o Ministério Público é obrigado a submeter a 

questão ao exame do Poder Judiciário, de modo que jamais poderá escolher contra quem quer 

promover a ação penal: 

 

“Como visto, ao exame de um esboço de teoria do processo penal, nas ações penais 

públicas o Ministério Público não exerce direito de ação, mas 

dever dela . E exatamente porque se trata do exercício de um dever, diz-se 

que a ação penal pública encontra-se submetida ao princípio da obrigatoriedade. 

Isso significa que não se reserva a ele nenhum juízo discricionário sobre a 

conveniência e a oportunidade da ação penal. Convencido que esteja da existência 

do crime, bem como da autoria, e desde que julgue presentes as condições da ação 

penal, deve o Ministério Público submeter a questão penal ao exame do 

                                                 
16 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, 6ª Ed. São Paulo: RT, P. 185. 
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Judiciário. E se o Ministério Público é obrigado à ação penal, 

certamente que não poderia ele escolher contra quem propor 

a ação. É dizer: se ele é obrigado, como de fato é, deve fazê-lo 

contra todos aqueles que, a seu juízo, estejam na condição de 

autores, coautores ou partícipes da infração penal”.17 

 

No mesmo sentido RENATO BRASILEIRO DE LIMA, PAULO 

RANGEL, EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER:18 

 

“De acordo com o princípio da indivisibilidade, o processo criminal de um obriga 

o processo de todos. Há intensa discussão quanto a sua incidência na ação penal 

pública. Parte da doutrina entende que à ação penal pública aplica-se o princípio 

da indivisibilidade, no sentido de que, havendo elementos probatórios quanto a 

coautores e partícipes, o Ministério Público está obrigado a oferecer denúncia em 

relação a todos. É essa a nossa posição. Afinal se vigora, quanto à ação 

penal pública, o princípio da obrigatoriedade, não se pode 

admitir que o Parquet tenha qualquer margem de 

discricionariedade quanto aos acusados que figurarão no polo 

passivo da demanda. Se há elementos de informação em face 

de suas ou mais pessoas, o Ministério Público se vê obrigado 

a oferecer denúncia contra todas elas”.19 

 

                                                 
17 PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 
9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, P. 67 – destacamos. 
18 No mesmo sentido: Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo penal, 31ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, 
V. 1, P. 345), Marcellus Polastri Lima (Manual de processo penal, 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, P. 
167) e diversos outros. 
19 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, 2ª Ed. Niterói: Impetus, 2012, P. 285 - destacamos. 
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“O princípio da indivisibilidade da ação penal pública é uma 

consequência lógica da obrigatoriedade da ação, pois se ela 

deve ser proposta sempre que houver a ocorrência de um fato 

típico, ilícito e culpável, óbvio nos parece que deve ser 

proposta em face de todos os genuínos autores do fato-

infração, formando, assim, um litisconsórcio passivo 

necessário simples. Se Tício e Caio são autores de um roubo, a ação penal 

deve ser proposta em face dos dois. A indivisibilidade, assim, significa que a ação 

deve ser proposta em face de todos que cometeram o injusto penal, não sendo 

permitido juízo de conveniência ou oportunidade, pelo Ministério Público, para 

processar este ou aquele indivíduo”.20 

 

“Nas ações públicas, o princípio da obrigatoriedade já impõe 

que a ação seja proposta contra todos, já que, estar obrigado à 

ação, é estar obrigado à ação contra todos aqueles que se 

acredita autores do fato”.21 

 

A única hipótese de não denúncia de EXPEDITO seria a concessão do 

benefício previsto no artigo 4º, § 4º, da Lei Federal 12.850/2013. Ocorre que tal hipótese 

exigiria um acordo de colaboração firmado e homologado judicialmente, não havendo notícias nos autos 

de sua existência. 

 

 

(iv) Do pedido intermediário 

 

                                                 
20 RANGEL, Paulo. Direito processual penal, 20ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012, P. 233 - destacamos. 
21 PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 
9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, P. 118 – destacamos. 
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Uma vez que o não oferecimento da denúncia contra EXPEDITO 

decorre do reconhecimento da atipicidade de sua conduta requer-se (i) a extensão deste 

reconhecimento aos supostos partícipes, uma vez que se trata de crime de mão própria; ou (ii) o 

reconhecimento do flagrante preparado e a invalidade das gravações, desentranhando-se dos 

autos todos os documentos delas decorrentes. 

 

 

II.4. DA NULIDADE DAS PROVAS 

 

 

(i) Da interceptação telefônica 

 

Constam dos autos conversas telefônicas decorrentes de cautelar de 

interceptação telefônica  - das linhas pertencentes a EXPEDITO, MÁRCIO JUNQUEIRA e 

ELIAS MANOEL DA SILVA - requerida pela autoridade policial em 21 de fevereiro de 2018 

(fls. 2 a 14 da AC 4375). 

 

No dia seguinte, 22 de fevereiro, o mesmo DPF requereu a 

concessão de medida cautelar de ação controlada em desfavor dos mesmos indivíduos, 

assim como dos acusados EDUARDO DA FONTE e CIRO NOGUEIRA (fls. 2 a 13 da AC 4376). 

 

Ambos os pedidos foram remetidos a este E. STF em 22 de 

fevereiro, e receberam, inclusive, numeração sequencial (4375 e 4376). 

 

Em 23 de fevereiro de 2018, Vossa Excelência proferiu decisão 

deferindo ambos os pedidos (fls. 142 a 151 da AC 4375 e fls. 141 a 152 da AC 4376), 

iniciando-se, concomitantemente, a interceptação telefônica e a ação controlada. 
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Ora, se a lei estabelece que não será admitida a interceptação de 

comunicações telefônicas quando “a prova puder ser feita por outros meios disponíveis”, 

o requerimento policial carece de base legal, pois na mesma data havia outro meio 

disponível para sua obtenção: a ação controlada! 

 

Nesse sentido, veja-se a lição dos professores GRINOVER, GOMES 

FILHO e SCARANCE FERNANDES sobre os preceitos legais violados no presente caso: 

 

“A lei ainda afirma o critério da estrita necessidade (não poder a prova ser feita 

por outros meios disponíveis: inc. II do art. 2º). E no art. 4º repisa que o pedido 

de interceptação conterá a demonstração de sua necessidade para a apuração da 

infração penal. 

É que as interceptações representam não apenas poderoso instrumento, 

frequentemente insubstituível, no combate aos crimes mais graves, mas também 

uma insidiosa ingerência na intimidade não só do suspeito ou acusado, mas até 

de terceiros, pelo que só devem ser utilizadas como ultima ratio. 

Desse modo, se o juiz autorizar a interceptação, será ilícita se 

presentes outros meios pelos quais a prova possa ser feita” 

(destacamos).22 

 

E também: 

 

“Constituindo a interceptação telefônica um meio de invasão de privacidade, não 

deve ser adotada como regra, mas como exceção. Por isso, há duas hipóteses a 

                                                 
22. GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. As 
nulidades no processo penal, 11ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, P. 174. 
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considerar: a) se for bastante colher outras provas diversas da interceptação 

telefônica, formando a materialidade da infração penal e apontando a autoria, 

não há necessidade desse tipo de violação de intimidade alheira; b) ainda que 

não existam outras provas, não é a interceptação telefônica a 

primeira a ser realizada, pois o seu caráter é subsidiário e não 

principal” (destacamos).23 

 

A jurisprudência segue no mesmo sentido. Veja-se recente decisão 

proferida por esta C. 2ª Turma, baseando-se em decisão do Pleno: 

 

“(...) Como já decidido, ‘é lícita a interceptação telefônica, determinada em 

decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio 

de prova, à apuração de fato delituoso’ (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, 

Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10). 4. O afastamento do sigilo 

das comunicações telefônicas dos pacientes foi precedido de diligências realizadas 

no curso de uma investigação formalmente instaurada, restando 

suficientemente demonstrada a necessidade da medida 

extrema e a dificuldade para a apuração dos fatos por outros 

meios”. (HC 136.503, Rel. Ministro Dias Toffoli, v.u., DJe 2.5.2017 

– destacamos). 

 

E o E. STJ: 

 

“O que não pode acontecer é fazer da interceptação telefônica 

a regra das investigações, situação que vem sendo, com razão, duramente 

                                                 
23 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª Ed. São Paulo: RT, 2009, P. 762/763. 
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combatida pelas diversas autoridades de nosso País, dentre os quais se encontram 

o eminente Ministro Presidente do egrégio Supremo Tribunal Federal. 

(...) 

Outra tese bem delineada na inicial foi a de que a Juíza de 1º Instância 

não demonstrou, em sua decisão, que a prova objeto da 

interceptação não poderia ser colhida por outro meio, até 

porque ela foi requerida (e deferida) apenas dez dias após o 

início do inquérito policial. 

Com efeito, dispõe o artigo 2º, II da Lei 9.296/1996 que ‘não 

será admitida a interceptação de comunicações telefônicas 

quando (...) a prova puder ser feita por outros meios 

disponíveis’. 

Destarte, cabe ao Magistrado demonstrar a pertinência desse 

requisito no momento em que acolhe o pleito acusatório”. 

(STJ, HC nº. 116.375/PB, 6ª Turma, Rel. Ministra. Jane Silva, DJe 

9.3.2009 - destacamos). 

 

Assim, pela incompatibilidade da produção da prova com o previsto 

no artigo 2º inciso II da Lei Federal 9.296/1996, requer-se o reconhecimento de sua nulidade, 

com o consequente desentranhamento da AC 4375 dos presentes autos. 

 

 

(ii) Da ação controlada 

 

 

(a) Infiltração de Agente 
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Relativamente à AC 4376, embora as diligências tenham sido 

concebidas como ação controlada, elas apresentam natureza de infiltração de agente – e, como tal, 

mereceria observância aos requisitos legais indispensáveis, cuja ausência macula seus 

resultados. 

 

A Lei 12.850/2013 instituiu formalmente novos meios de obtenção 

de prova, como o instituto da colaboração premiada (Seção I da lei federal), da ação 

controlada (Seção II da lei federal) e da infiltração de agentes (Seção III da lei federal). 

 

Tratam-se de figuras jurídicas distintas e que devem seguir trâmites 

específicos. Não à toa, foram disciplinadas em Seções diferentes no corpo da legislação, e 

possuem regramentos individualizados. 

 

Para o caso presente, observa-se da representação policial de fls. 

3/13 da AC 4376 que a mesma foi solicitada com fundamento no artigo 8º da Lei Federal 

12.850/2013,24 com o objetivo de acompanhar as atividades de EXPEDITO, MÁRCIO 

JUNQUEIRA, ELIAS MANOEL, CIRO NOGUEIRA e o DEFENDENTE: 

 

“Ante o exposto, o Delegado de Polícia Federal signatário entende 

imprescindível a utilização de meios de obtenção de prova especializados, neste 

                                                 
24 “Art. 8º Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação 
praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento 
para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. 
§ 1º O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente 
que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. 
§ 2º A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a 
operação a ser efetuada. 
§ 3º Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao 
delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. 
§ 4º Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada”. 
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caso específico a Ação Controlada (artigos 8º e 9º da Lei no. 12.850/13), e 

requer: 

a) seja autorizado o acompanhamento de JOSÉ EXPEDITO 

RODRIGUES ALMEIDA (CPF 111.685.008-77), MÁRCIO 

HENRIQUE JUNQUEIRA FERREIRA (CPF 328.289.262-49), 

ELIAS MANOEL DA SILVA (CPF 283.370.504-20), dos 

parlamentares CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO e EDUARDO 

HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA, além de 

outros intermediários eventualmente presentes durante os eventos investigados”. 

(fls. 12/13 da AC 4376 - destacamos). 

 

O pedido foi autorizado por Vossa Excelência com fundamento no 

artigo 3º incisos II e II da Lei Federal 12.850/2013, que assim dispõe: 

 

“Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo 

de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: 

(...) 

II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; 

III - ação controlada”. 

 

Ocorre, entretanto, que as diligências empreendidas pela D. 

Autoridade Policial apresentam-se como infiltração de agente, e não de observação e 

acompanhamento de atividades desenvolvidas por suposta organização criminosa. 

 

A ação controlada e a escuta ambiental tem o escopo de acompanhar 

determinados atos de terceiros e produzir provas contra eles de forma independente da 
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atuação daquele que grava – trata-se, este último, de personagem passivo, que aguarda 

e acompanha o desenrolar dos fatos, sem interação ativa . 

 

Como dispõe a própria Lei Federal 12.850/2013, trata-se de 

retardar a intervenção estatal sobre determinada organização, e de observar seu 

funcionamento para implementar as medidas no momento mais oportuno (artigo 8º). 

 

Ao contrário, na infiltração de agentes há uma interação entre 

aquele que colhe a prova e os membros da organização criminosa. Aqui a Lei menciona 

“tarefas dos agentes” (artigo 11), “operação de infiltração” (artigo 12, §1º) e até mesmo a prática de 

“crimes” pelo agente infiltrado (artigo 13, parágrafo único) – revelando um protagonismo 

daquele que participa da operação. 

 

Reconhecendo a distinção entre as figuras: 

 

“É possível (...) imaginar situação de ação controlada sem infiltração de 

agente quando, por exemplo, os policiais mantenham investigação de 

campana, inclusive utilizando binóculos, equipamentos eletrônicos, como 

filmadoras, aparelhos de escuta ou máquinas fotográficas (...). Nestes casos, 

o acompanhamento deve necessariamente ser realizado a 

distância (...)” (destacamos).25 

 

De igual modo, BITENCOURT explica: 

 

                                                 
25 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado – aspectos gerais e mecanismos legais, 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 
2012, P. 118 – destacamos. 
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“A doutrina refere que, quase sempre, tais ações controladas dependem de 

prévia infiltração de agentes, que é outra medida probatória 

tratada nesta lei. Afinal, em certa medida, a previsão a respeito de que 

haverá, no futuro, prova melhor do que a flagrada dependerá, de regra, de 

conhecer o projeto delitivo a que se refere” (destacamos).26 

 

Se, por um lado, tais medidas se complementam, por outro são 

absolutamente distintas. E devem obedecer a requisitos formais individualizados, nos termos 

da legislação em vigor. Assim, enquanto a primeira consiste em monitorar as atividades dos 

alvos, a segunda consiste em inserir pessoa orientada para recolher provas adicionais e 

repassá-las às autoridades: 

 

“Inegavelmente, existem atividades similares à medida de 

infiltração de agentes, das quais ela dele ser distinguida” 

(destacamos).27 

 

O fundamento da infiltração de agentes, diferentemente daquele da 

ação controlada, “reside na possibilidade de alcançar, por tal meio, o cerne do grupo e, assim, 

recolher provas do envolvimento dos mandantes, ou homem por detrás (Hintermann), ou aqueles 

que controlam os fios (Drahtzieher), e não apenas os executores ou figuras periféricas 

(Randfiguren)”.28 

 

Assim, enquanto na ação controlada há um “esperar”, na 

infiltração há uma “interação” do agente com os membros da organização criminosa. 

                                                 
26 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à lei de organização criminosa. São Paulo: 
Saraiva, 2014, P. 143 - destacamos. 
27 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à lei de organização criminosa. São Paulo: 
Saraiva, 2014, P. 163 - destacamos 
28 JUNIOR, José Paulo Baltazar. Crimes Federais, 11ª Ed. Saraiva: São Paulo, 2017, P. 1.262 
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Justamente por isso, no primeiro caso não se exige que o agente 

seja representante do Poder Público, nem há salvaguarda para o eventual 

cometimento de crimes – vedados àquele que participa da produção das provas. Por outro 

lado, a delicadeza da infiltração exige sua realização por policiais, com treinamento para 

tal, que podem inclusive cometer crimes dentro dos limites traçados pelo legislador. 

 

No caso em tela, trata-se de infiltração de agente.  

 

A uma porque a prova somente se produziu diante da interação, do 

protagonismo do agente – cujo excesso permite inclusive o vislumbre de flagrante preparado 

(como exposto). A duas porque a própria autoridade policial reconhece que EXPEDITO pode 

praticar crime durante a operação, colocando-se à disposição de terceiro para modificar 

depoimento à polícia mediante paga. 

 

Mais do que isso, EXPEDITO foi orientado e conduzido pelo 

Departamento de Polícia Federal a recolher cédulas de dinheiro (fls. 192/194 – termos de 

apreensão) e alinhar os detalhes de novo encontro com MÁRCIO JUNQUEIRA, que acabou ocorrendo 

dois dias depois, em 28 de fevereiro de 2018 (fls. 195/2017 – Auto Circunstanciado nº 2), 

onde utilizou um gravador de propriedade do DPF para registrar as conversas. 

 

Por fim, resta claro que o escopo das autoridades policiais não era 

identificar o interlocutor de EXPEDITO – objetivo de uma ação controlada – mas buscar provas 

dos supostos homens de trás – objetivo da infiltração de agentes, como se depreende das seguintes 

passagens: 
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“Ao sair do Programa, no segundo semestre de 2017, JOSÉ EXPEDITO 

passou a ser assediado por um emissário de Ciro Nogueira e 

Eduardo da Fonte: Márcio Henrique Junqueira Ferreira” (fl. 9 - 

destacamos). 

 

“A mando dos parlamentares, a partir de outubro de 2017, nos termos 

retratados nesta denúncia, Márcio Junqueira ameaçou JOSÉ EXPEDITO de 

morte, exigiu dele uma retratação em Cartório do conteúdo dos depoimentos que 

prestou à PF em 2016 (declaração ideologicamente falsa), prometeu-lhe cargo 

público, casa, pagou-lhe despesas e fez entregas de dinheiro-, tudo para comprar 

seu silêncio e, assim, prejudicar investigações em curso perante o Supremo 

Tribunal Federal” (fl. 9 - destacamos). 

 

“(...) Márcio Junqueira, ouvido em 03/05/2018, não conseguiu negar que o 

assunto tratado nesse encontro em Guarulhos com JOSÉ EXPEDITO foi os 

depoimentos de Expedito à Polícia Federal em 2016, a gravidade destas 

declarações, o transporte de valores a mando de Eduardo da Fonte e 

Ciro Nogueira e o pagamento de dinheiro transporte de valores a mando de 

Eduardo da Fonte e Ciro Nogueira” (fl. 10 - destacamos). 

 

“(...) para que permanecesse calado em relação aos fatos denunciados e que 

seria orientação dada pelos parlamentares EDUARDO DA 

FONTE e CIRO NOGUEIRA” (fl. 10 - destacamos). 

 

“Além de Márcio, as intimidações a JOSÉ EXPEDITO a mando dos 

dois parlamentares denunciados foram feitas também por ELIAS 

MANUEL DA SILVA” (fl. 10 - destacamos). 
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É inequívoco, portanto, que as diligências empreendidas na 

AC 4376 representam, em verdade, a medida prevista nos artigos 10 e seguintes da 

Lei Federal 12.850/2013: infiltração de agente. 

 

Assim sendo, deveriam obedecer aos requisitos autorizadores de 

referida diligência, dentre os quais se destaca a necessidade de que seja empreendida por agentes 

de polícia. 

 

Nesse ponto, ensina de forma unívoca a doutrina, começando pelos 

promotores ROGÉRIO CUNHA e RONALDO PINTO: 

 

“Intuitivo, ademais, que os particulares, que não servidores 

públicos, acham-se impedidos de exercer essa atividade” 

(destacamos).29 

 

De igual modo, VICENTE GRECO FILHO: 

 

“O agente infiltrado (underground agent) é um membro do corpo 

policial que, para desbaratar a atividade de grupos criminosos, ingressa no 

grupo e participa de suas atividades até a colheita de elementos probatórios 

suficientes para a persecução penal” (destacamos).30 

 

E BITENCOURT: 

                                                 
29 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Crime organizado – comentários à nova lei sobre o crime 
organizado – Lei nº 12.850/2013. Salvador: Jus Podivm, P. 98 – destacamos. 
30 FILHO, Vicente Greco. Comentários à lei de organização criminosa, 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, P. 58 – 
destacamos. 
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“Cabe dizer, desde logo, que não se permite a infiltração de agentes 

particulares, reservando-se a possibilidade a agentes públicos. A questão é de 

ordem lógica” (destacamos).31 

 

Em síntese: embora as diligências empreendidas na AC 4376 

tenham sido concebidas como ação controlada, elas tem o caráter de infiltração de agente e, por 

terem usado particular, contrariaram o disposto em lei, motivo pelo qual se requer a decretação 

da nulidade das provas dela decorrentes e seu desentranhamento dos autos, nos termos do 

artigo 564 IV do CPP. 

 

 

II.5. FALTA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 

 

Ainda que se não se considerem válidos todos os argumentos 

expostos até aqui, o que se concebe apenas em benefício do argumento, mesmo assim a 

denúncia não deve ser recebida, nos termos do artigo 6º da Lei Federal 8.038/1990, uma vez 

que não há suporte probatório mínimo para tanto. 

 

Sabe-se que o momento processual não comporta análise fático-

probatória, mas também se sabe que são necessários indícios do comentimento do delito para 

o inicio da persecução. O que se propõe, no presente apartado, é apontar a ausência de qualquer 

suporte indiciário para a abertura da ação penal. 

 

                                                 
31 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à lei de organização criminosa. São Paulo: 
Saraiva, 2014, P. 167 – destacamos. 
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Nesse sentido, a acusação menciona os seguintes indícios como aptos 

a ensejar a instauração da ação penal: 

 

(i) Existência de suposta relação criminosa entre EXPEDITO e o 

DEFENDENTE; 

(ii) Depoimentos prestados por EXPEDITO; 

(iii) Existência de encontros monitorados entre EXPEDITO e 

MÁRCIO JUNQUEIRA; 

(iv) Entrega de valores por MÁRCIO JUNQUEIRA a EXPEDITO. 

 

Nenhum deles é capaz de justificar a abertura de ação penal contra 

o DEFENDENTE, pelos motivos a seguir aduzidos. 

 

 

(i) Da relação entre o DEFENDENTE e EXPEDITO 

 

A PGR inicia suas ilações ao insistir que o DEFENDENTE tinha 

relações com EXPEDITO, o que demonstraria a veracidade de sua narrativa e indicaria a 

existência dos atos de obstrução de investigação. 

 

A existência de relação entre o DEFENDENTE e EXPEDITO não é 

contestada, uma vez que este prestava serviços de motorista àquele.  

 

Nada além disso. 

 

EXPEDITO nunca foi assessor parlamentar do DEFENDENTE, ou 

manteve com ele relação de emprego formal. 
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Tal fato é incontroverso e não exige análise fático probatória. 

 

O próprio “colaborador” atesta que suas atividades se limitavam ao 

transporte do parlamentar: 

 

“QUE desde então começou a prestar serviços para EDUARDO DA 

FONTE; (...) QUE tais serviços consistiam em atividades próprias de um 

assessor, tais como: buscar e leva-lo aos locais onde ele queria ir” 

(Termo de Declarações 01, de 27/09/2016). 

 

“QUE, desde então, o declarante começou a prestar serviços para 

EDUARDO DA FONTE; QUE tais serviços consistiam em atividade 

próprias de um assessor para assuntos gerais, tais como transportá-lo a 

locais diversos, como motorista, bem como buscar e entregar documentos” 

(Termo de Declarações de 18/10/2016 – INQ 4074). 

 

Assim, ainda que a acusação busque pintar com tintas mais fortes, a 

relação entre o DEFENDENTE e EXPEDITO se limitou à prestação de serviços de motorista – 

o que nem de longe sustenta a imputação de obstrução de investigação referida na Inicial. 

 

 

(ii) Dos depoimentos prestados por EXPEDITO 

 

Para além das relações do DEFENDENTE com funcionários e com os 

parlamentares citados – fatos insuficientes para ensejar uma ação penal – traz o parquet cópias 

dos depoimentos de EXPEDITO nos quais narra que MÁRCIO JUNQUEIRA teria oferecido e 
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entregue dinheiro para que ele alterasse seus depoimentos junto à Polícia Federal, preservando 

CIRO NOGUEIRA e o DEFENDENTE. 

 

Os depoimentos prestados por EXPEDITO não subsistem como 

elementos aptos a ensejar o inicio da ação penal pelo seguinte: 

 

 

(a) Do analfabetismo funcional 

 

Costa dos autos que EXPEDITO não sabia ler (termo de Declarações 

nº 4, de 28/09/2016 e diálogo com MÁRCIO JUNQUEIRA, transcrito no Laudo nº 618/2018-

INC/DITEC) e assinou documentos e prestou parte dos depoimentos32 desacompanhado 

de advogado ou de intérprete (CPP, artigo 192), de forma que não há como atestar que 

efetivamente narrou o conteúdo consignado nos documentos. 

 

Não se diga que a autoridade policial desconhecia a condição de 

analfabetismo do colaborador, uma vez que o Termo de Declarações nº 5, de 21/02/2018 

(fls. 16/19, AC 4376), e o respectivo Auto de Apreensão nº 03/2018, de 21/02/2018 (fls. 

20/21, AC 4376, assinados em conjunto com Defensor Público, apontam expressamente a 

condição do declarante. 

 

                                                 
32 Termo de Declarações de 18/05/2018 (fl. 247, Apenso 01 da AC 4383); Auto de Apreensão nº 05/2018 de 
26/02/2018 (fl. 192, AC 4376); Auto de Apreensão nº 07/2018 de 1º/03/2018 (fl. 193, AC 4376); Auto de 
Apreensão nº 08/2018 de 1º/03/2018 (fl. 194, AC 4376). 
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Diante do descumprimento dos requisitos legais e formais para o 

registro dos depoimentos, requer-se o desentranhamento de tais documentos33, 

reconhecendo-se sua invalidade como meios de prova. 

 

 

(b) Da inidoneidade da palavra do Colaborador  

 

O relato de fls. 17/20 dos autos da AC 4375 (Termo de Declarações 

nº 05, de 21/02/2018), por sua vez, foi prestado na presença de advogado, de forma que sobre 

este não subsiste os vícios supra apontados. 

 

Ocorre que tais declarações são – em verdade – palavras de colaborador, 

pelo que não têm condições, quando desacompanhadas de dados de corroboração, de 

embasar a decisão de recebimento da denúncia. 

 

Embora EXPEDITO não tenha firmado termo de colaboração 

premiada, foi materialmente beneficiado com as sanções premiais previstas na Lei 12.850/2013 

em troca da confissão do crime, da revelação de outros possíveis autores e da participação de 

operação como agente infiltrado – do contrário sua conduta foi reconhecida como atípica e 

inexiste fundamento para a presente persecução, como já aventado. 

 

Sobre a validade da palavra de colaborador como prova – mesmo que 

indiciária – a doutrina e a jurisprudência seguem tranquilas: sem elementos de corroboração, não 

possuem valor. 

 

                                                 
33 Termo de Declarações de 18/05/2018 (fl. 247, Apenso 01 da AC 4383); Auto de Apreensão nº 05/2018 de 
26/02/2018 (fl. 192, AC 4376); Auto de Apreensão nº 07/2018 de 1º/03/2018 (fl. 193, AC 4376); Auto de 
Apreensão nº 08/2018 de 1º/03/2018 (fl. 194, AC 4376). 
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Assim, BADARÓ: 

 

“Trata-se de uma regra de corroboração, exig indo que o 

conteúdo da colaboração processual seja confirmado por 

outros elementos de prova . Logo, a presença e o potencial corroborativo 

desse outro elemento probatório é conditio sine qua non para o emprego da delação 

premiada para fins condenatórios. Este, aliás, já era o posicionamento que vinha 

sendo seguido pela jurisprudência, em relação às delações antes da Lei nº 

12.850/2013. (...). 

Sem essa complementação probatória, restará contrariada a regra do art. 4º, § 

16, da Lei 12.850/13. A delação “nua”, isto é, sem um elemento de 

confirmação é, por si, inidônea para justificar uma condenação. Logo, a 

condenação fundada isoladamente em delação premiada viola lei federal, cuja 

constatação independe de revolvimento do material probatório e poderá ser 

controlado mediante recurso especial”.34 

 

Em recente julgamento (HC n. 127.483), este E. STF bem 

destacou que a delação premiada consubstancia meio de obtenção de prova e que, 

de forma isolada, não pode respaldar condenação: 

 

“Nesse sentido, dispõe o art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13 que ‘nenhuma 

sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de 

agente colaborador’. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, há muito, assentou 

o entendimento de que ‘a delação, de forma isolada, não 

                                                 
34 BADARÓ, Gustavo. O valor probatório da delação premida: sobre o § 16 do art. 4º da Lei n 12850/2013. Disponível 
em: 
http://www.academia.edu/11467576/O_valor_probat%C3%B3rio_da_dela%C3%A7%C3%A3o_premida_s
obre_o_16_do_art._4o_da_Lei_n_12850_2013. 
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respalda condenação’ (HC nº 75.226/MS, Segunda Turma, Relator o 

Ministro Marco Aurélio, DJ de 19/9/97), e de que ‘a chamada de corréus, 

retratada ou não em juízo, não pode servir como fundamento exclusivo da 

condenação’, mas tão somente ‘como elemento ancilar da decisão’ (HC nº 

90.708/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 

13/4/07). 

Mais recentemente, na AP nº 465/DF, Pleno, Relatora a Ministra Carmen 

Lúcia, DJe de 30/10/14, o Supremo Tribunal Federal voltou a 

ressaltar que a delação de corréu não pode servir como 

elemento decisivo para a condenação. (...). 

Por essa razão, Gustavo Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, embora cuidando da 

delação premiada prevista no art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.613/98, (Lavagem de 

Dinheiro), afirmam que as declarações do delator, para serem consideradas meios 

de prova, deverão encontrar amparo em outros elementos de 

prova existentes nos autos que corroborem seu conteúdo, bem 

como, caso tenham sido prestadas na fase extrajudicial ou em procedimento 

criminal diverso, deverão ser confirmadas em juízo, assegurando-se ao delatado 

o contraditório (Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. 

Comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/2012. 2. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 174-175, grifo nosso). (...). 

Neste particular, o art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13, ao prever que ‘nenhuma 

sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de 

agente colaborador’, inspira-se nitidamente no citado art. 192, § 3º, do Código 

de Processo Penal italiano, que não exclui a utilizabilidade probatória das 

declarações feitas por computado sobre a responsabilidade alheia, mas, ao 

impor sua valoração conjunta com outros elementos que 

confirmem sua credibilidade (‘attendibilità’), subordina sua 
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utilização à necessidade de corroboração por elementos 

externos de verificação (GREVI, Vittorio. Compendio di procedura 

penale. 6. ed. p. 323-324)”.35 

 

De igual modo, as declarações de colaborador – quando 

desacompanhadas de dados de corroboração - não se prestam sequer a legitimar o 

recebimento de denúncia:36 

 

“A meu sentir, se os depoimentos do réu colaborador, sem outras 

provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à 

condenação, também não podem autorizar a instauração da ação 

penal, por padecerem, parafraseando Vittorio Grevi, da mesma presunção 

relativa de falta de fidedignidade. 

Nesse contexto, a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem 

aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando 

“adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. 

Essa, em verdade, constitui a sua verdadeira vocação probatória. Todavia, os 

depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas 

idôneas de corroboração, não se revestem de densidade 

suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade 

da acusação, o qual exige a presença do fumus commissi 

delicti”. (INQ nº. 3994, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, 

Rel. p/ Acórdão Dias Toffoli, DJe 6.4.2018, destacamos)37 

                                                 
35 STF, HC 127.483/PR, Tribunal Pleno. Voto do Relator Ministro Dias Toffoli, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC127483relator.pdf. 
36 E também: HC 127483, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 4.2.2016. E, no mesmo sentido: Pet 
6351 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.2.2017; INQ 3983, Rel. Min. Teori Zavascki, 
Tribunal Pleno, DJe 12.5.2016 
37 E, no mesmo sentido: INQ 3998/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Dias 
Toffoli, DJe 9.3.2018. 
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No caso do único termo de declarações do colaborador colhido na 

presença de advogado, não há um documento, uma gravação, um elemento material, a 

despeito de todas as medidas decretadas, que indique ter havido qualquer interferência 

indevida de EDUARDO DA FONTE perante EXPEDITO, ainda que mediada por MÁRCIO 

JUNQUEIRA, e, muito menos, qualquer comunicação entre o colaborador e o DEFENDENTE. 

 

Ainda que a denúncia elenque outros elementos que entende 

corroborar as palavras do colaborador, como os encontros gravados dele com MÁRCIO 

JUNQUEIRA, nenhum deles confirma o depoimento do delator sobre a conduta do DEFENDENTE, 

como a seguir exposto.  

 

Importante ressaltar, no ponto, que a acusação não requereu na 

denúncia a produção de provas outras além da oitiva do próprio EXPEDITO e do 

Delegado da Polícia Federal ALBERT PAULO SÉRVIO DE MOURA. 

 

Vê-se, portanto, que para além das afirmações já conhecidas do 

colaborador EXPEDITO, não há na denúncia nenhuma promessa de produção probatória 

materialmente consistente pelo Ministério Público. 

 

Não bastasse, a palavra deste colaborador é ainda mais frágil, diante 

de seu perfil altamente suspeito, da incoerência de sua narrativa e da existência de diversos 

indícios contrários às suas declarações, como se verá. 

 

 

(c) Do perfil do colaborador 
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Para além da inidoneidade estrutural da palavra do colaborador para 

embasar o recebimento da denúncia, no caso concreto há um dado complementar: o caráter do 

suposto cooperante, revelado por seu histórico de fraudes e pelas incongruências de seus 

depoimentos pretéritos. 

 

Em primeiro lugar, a integridade e lisura do colaborador já foram 

questionadas em juízo pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério da Integração 

Nacional no curso do Processo nº 2008.34.00.035989-0. 

 

Em 2005, a municipalidade de Saloá/PE prestou contas ao TCU 

por ocasião de um convênio firmado com o Ministério da Integração Nacional em 2002 para 

a construção de um açude (Convênio nº 0680/2002 - Processo nº 59100.000869/2002-49). 

Naquela oportunidade, ainda que residisse em São Paulo, JOSÉ EXPEDITO atuava como Chefe 

de Gabinete do Prefeito de Saloá, tendo recebido uma procuração para que assinasse os convênios e as 

prestações de contas. (DOC. 01) 

 

Ocorre que, como já exposto, EXPEDITO é analfabeto e, como tal, 

incapaz de desempenhar serviços dessa natureza. Assim, ou bem usou de ardil para manter 

em erro seus contratantes, ou bem era funcionário fantasma, jamais tendo exercido de fato a 

função de Chefe de Gabinete do Município de Saloá, sobretudo por residir em São Paulo e 

ser incapaz de exercer tais funções. 

 

Nesse mister, por meio do referido processo de prestação de contas, 

tanto o TCU quanto o Ministério da Integração Nacional contestaram as assinaturas de 

EXPEDITO nos contratos de convênios e em diversos outros documentos, sobretudo 

demonstrativos de pagamento de salários.  
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Em segundo lugar, um simples cotejo das informações prestadas pelo 

suposto colaborador com os relatórios da própria Polícia Federal revela a inaptidão da prova 

das outras investigações que, em tese, se destinava obstruir: 

 

Declarações Contradição 

TD 02 

“QUE também recolheu valores com a 

pessoa DAIVIDSON TOLENTINO, a 

mando de EDUARDO DA FONTE e de 

CIRO NOGUEIRA; QUE a primeira vez 

foi ao encontro de DAIVIDSON no 

apartamento em que este morava no 

bairro de IPANEMA, próximo ao hotel 

FASANO, provavelmente entre 2013 e 

2014;” 

A Informação nº 44/201638 da Polícia 

Federal não indica que EXPEDITO tenha 

viajado ao Rio de Janeiro em 2013 e 2014 

TD 02 

“QUE na segunda vez em que esteve com 

DAIVIDSON também recolheu a quantia 

de R$ 50 mil reais, quando o mesmo já 

residia em um edifício no limite dos 

bairros de IPANEMA e LEBLON; 

QUE esta segunda arrecadação ocorreu 

por volta do primeiro semestre do ano de 

2015;” 

A Informação nº 44/2016 da Polícia Federal 

não indica que EXPEDITO tenha viajado 

ao Rio de Janeiro em 2015. 

                                                 
38 Informação nº 44/2016 PM/MJ – GINQ/STF/DICOR/PF. 
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TD 0439 

“QUE no início do ano de 2015, o 

declarante decidiu não mais transportar 

dinheiro no interesse dos parlamentares 

EDUARDO DA FONTE e CIRO 

NOGUEIRA; (...); QUE mesmo com sua 

saúde debilitada, o declarante recebeu de 

EDUARDO DA FONTE a ordem de que 

deveria ir até o Rio de Janeiro para 

buscar R$50 mil reais com DAIVIDSON 

TOLENTINO e levar até Recife; (...); 

QUE entregou o dinheiro em Recife a 

ADAUTO BARRETO PAES DE 

BARROS, assessor de EDUARDO DA 

FONTE, a mando do mesmo;” 

A Informação nº 44/2016 da Polícia Federal 

indica que EXPEDITO não realizou 

qualquer viagem no itinerário Rio de 

Janeiro/Recife em 2015. 

TD – 18/10/2016 (INQ 4074) 

“QUE o declarante afirma ter 

transportado também R$100 mil de 

Recife até Brasília, dinheiro que foi 

apanhado com EDUARDO DA 

FONTE-em sua residência situada na Av. 

Boa Viagem, não lembrando o número do 

prédio, mas somente que é um edifício de 

esquina, situado ao lado de uma pracinha; 

O Senador CIRO NOGUEIRA foi eleito 

Presidente do Partido Progressista (atual 

Progressistas) em abril de 2013. A Informação 

nº 44/2016 da Polícia Federal indica que 

EXPEDITO não viajou no itinerário 

Recife/Brasília em 2013. 

                                                 
39 Termo de Declarações nº 04 (informações complementares), de 28/09/2016. 
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QUE o número do apartamento era 1101; 

QUE o declarante não recorda a época 

dessa entrega, pois tem muitas 

dificuldades com datas, mas lembra que 

CIRO NOGUEIRA era Presidente do 

Partido Progressista;”  

TD 01 

“QUE o valor de R$ 1,5 milhão de reais 

permaneceu em poder do declarante no 

apartamento por aproximadamente 

quatro meses; QUE após este período, o 

declarante realizou diversas viagens a 

Recife, por voo comercial, transportando 

partes desta quantia em porções de R$ 100 

mil reais; QUE realizou, provavelmente, 

dez viagens a fim de levar partes da 

quantia de R$ 1,5 milhão de reais a cidade 

de Recife, onde foram entregues a 

EDUARDO DA FONTE; (...) QUE o 

declarante chegou a guardar consigo no 

apartamento da Rua Leopoldo Couto de 

Magalhães a quantia aproximada de R$ 5 

milhões de reais em espécie; QUE deste 

montante arrecadado, grande parte foi 

transportada para Recife, principalmente 

por meio de voos comerciais” 

A Informação nº 44/2016 da Polícia Federal 

registra apenas um voo no trecho São 

Paulo/Recife, datado de 21/7/2014. 
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TD 02 

“QUE CIRO NOGUEIRA e 

EDUARDO DA FONTE mantinham 

alugado um flat na Avenida VIEIRA 

SOUTO, no Rio de Janeiro, APART 

HOTEL FLAT VIEIRA SOUTO, nº 510; 

QUE EDUARDO DA FONTE e CIRO 

NOGUEIRA iam constantemente aos 

finais de semana para este flat; QUE por 

pelo menos quatro vezes, o declarante foi 

até este flat para pegar dinheiro e 

transportá-lo até Recife; QUE não se 

recorda o ano em que realizou tais viagens, 

mas que as mesmas foram em voos 

comerciais; QUE em cada uma destas 

viagens, o declarante transportou entre R$ 

50 mil e R$100 mil reais; QUE os valores 

foram entregues na casa própria de 

EDUARDO DA FONTE, e não mais na 

casa de sua mãe;”  

A Informação nº 44/2016 da Polícia Federal 

não indica nenhum voo no trecho Rio de 

Janeiro/Recife. 

TD 02 

“QUE se recorda que em uma 

determinada ocasião, o próprio Senador 

CIRO NOGUEIRA comprou com seu 

cartão uma passagem em um voo da 

AVIANCA do aeroporto Santos 

A Informação nº 44/2016 da Polícia Federal 

não indica voo no trecho Rio de 

Janeiro/Brasília. 
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Dumont/RJ para Congonhas/SP; QUE 

este evento ocorreu após o declarante 

realizar o transporte de R$100 mil reais do 

Rio de Janeiro, através do aeroporto do 

Galeão/RJ, para a cidade de Brasília;” 

TD 03 

“QUE no interesse exclusivo de 

EDUARDO DA FONTE, o declarante 

realizou quatro viagens para transportar 

dinheiro em espécie, todas no itinerário 

Brasília/Recife; QUE em data que não se 

recorda, o declarante transportou R$ 100 

mil reais em espécie de Brasília a Recife e 

entregou dinheiro em mãos para 

EDUARDO DA FONTE na residência 

da mãe do deputado; QUE a segunda 

viagem de Brasília a Recife ocorreu 

menos de dois meses após a primeira; 

QUE novamente o declarante transportou 

R$ 100 mil reais que foram entregues a 

EDUARDO DA FONTE na casa de sua 

mãe; (...); QUE além destas duas viagens, 

o declarante realizou outras duas de 

Brasília a Recife; QUE na terceira e na 

quarta viagens, o declarante transportou 

R$100 mil reais em cada;” 

A Informação nº 44/2016 da Polícia Federal 

não registra voo no trecho 

Brasília/Recife. 
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TD 18/10/2016 - INQ 4074 

“QUE se recorda de ter transportado R$ 

100 mil desde o Rio de Janeiro/RJ, 

dinheiro que foi recebido de CIRO 

NOGUEIRA no Rio de Janeiro e 

entregue a JULIO ARCOVERDE, em 

Brasília;” 

A Informação nº 44/2016 da Polícia Federal 

não registra voo no trecho Rio de 

Janeiro/Brasília. 

 

TD 18/10/2016 - INQ 4074 

“QUE o declarante também conduziu 

valores de Brasília a Teresina, 

igualmente em duas oportunidades, salvo 

engano;” 

A Informação nº 44/2016 da Polícia Federal 

não registra voo no trecho 

Brasília/Teresina. 

TD 18/10/2016 - INQ 4074 

QUE o declarante lembra de ter trazido 

até Brasília R$50 mil que havia apanhado 

com CIRO NOGUEIRA nesse flat da 

Vieira Souto; 

A Informação nº 44/2016 da Polícia Federal 

não registra voo no trecho Rio de 

Janeiro/Brasília. 

TD 18/10/2016 - INQ 4074 

QUE, ao chegar em Teresina, o declarante 

ligou para "FERNANDÃO" e ambos 

combinaram um encontro em um café 

situado no shopping popular; QUE 

ambos foram até o aeroporto, pois o 

declarante necessitava viajar para São 

A Informação nº 44/2016 da Polícia Federal 

não registra voo no trecho Teresina/São 

Paulo. 
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Paulo; QUE o dinheiro foi entregue 

somente no estacionamento do aeroporto; 

QUE "FERNANDÃO" providenciou a 

compra de passagem para o declarante, 

pela empresa TAM 

 

A tabela cima indica, para que não reste dúvidas quanto a isso, que 

as palavras de EXPEDITO – seja porque na condição de colaborador, seja porque se trata de 

pessoa disposta a proferir inverdades a respeito inclusive de colegas de trabalho, não 

possuem qualquer valor probatório. As declarações de EXPEDITO apresentam tão somente 

o condão de tornar obscura a verdade, enredando-a em contradições e mentiras infundadas. 

 

 

(iii) Das gravações 

 

Não se argumente que as escutas ambientais e telefônicas seriam 

elemento de corroboração dos depoimentos de EXPEDITO, a uma porque carecem de validade 

diante dos vícios já apontados (item II.4 i e ii), a duas porque, mesmo que analisadas, não 

apontam ilícitos praticados pelo DEFENDENTE. 

 

Antes de tudo, cumpre informar que mesmo com as diligências 

invasivas, ação controlada, uso de agente infiltrado, escutas ambientais e telefônicas, não foi 

identificado um único contato entre o DEFENDENTE e EXPEDITO, o que afasta 

qualquer ilação de proximidade ou intimidade que permitisse conluio para obstrução das 

investigações. 
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Isto é: (i) em nenhum dos 7.384 arquivos de áudio gerados em 

cumprimento à Ação Cautelar nº 4.375 foi encontrado diálogo entre EDUARDO DA 

FONTE e EXPEDITO, e (ii) inexistem documentos nos autos das Ações Cautelares nº 

4.375, 4.376 e 4.383 que possam comprovar a existência de encontro entre ambos. 

 

As únicas referências ao DEFENDENTE são indiretas, feitas por 

MÁRCIO JUNQUEIRA ou por EXPEDITO, em operação de flagrante preparado, que tinha o único 

escopo buscar indícios de envolvimento de parlamentares. 

 

O nome do DEFENDENTE é citado somente nos seguintes trechos 

de gravações ambientais – sendo M1 EXPEDITO e M5 MÁRCIO JUNQUEIRA -, eliminados aqueles 

consignados entre chaves, considerados pela Perícia como de entendimento duvidoso, transcritos no Laudo 

de Perícia Criminal Federal nº 618/2018 (fls. 230/275 da AC 4376): 

 

“162 – M1: Juca, eu tava cuidando da mala! A documentação tava na bolsa. 

Falei o nome dele. Eles viram o documento e perguntaram quem era. Eu 

respondi que... que era pessoa ligada ao, ligada ao Eduardo. Tava dentro 

da.... dentro da... 

163 – M5: que deixou tantos mil pra Marco Meira. 

164 – M1: eles me perguntaram, eu respondi: tá ali na mala a documentação. 

Tava tudo na bolsa. E e e e e o nome Marco Meira é... um monte de coisa, pô. 

Então”. 

 

 

“222 - M1: Juca, eu falei do jeito que você falou, ué. Eu tô falando o que você 

mandou, o que você falou pra mim. 

223 - M5: O que eu falei?  ... 
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224 - Ml: ... ... 

225 - M5:  

226 - (00h32min 18s) 

227 - Ml: . 

228 - M5: } ... 

229 - Ml: ...  ... 

230 - M5: ...  Dudu é que falou pra mim.. 

231 - Ml: A ...” 

 

 

“651 – M1: Deixa eu te falar uma coisa, tu tá lembrado do... eu fui atrás de 

Valmir. (...) agora. É assessor de Ciro Nogueira, vai ganhar quase trinta mil 

só limpo de salário (ininteligível). Dá quase trinta mil. 

652 – (00h58min30s) 

653 – M5: . 

654 – M1: . 

655 – M5: . 

656 – M1: . 

657 – M5: Ele já de um cano no Dudu.  

658 – M1: ... 

659 – M5: Já deu um cano no Dudu”. 

 

Nos Autos Circunstanciados nºs 02/2018 (fls. 187/212) e 03/2018 

(fls. 342/357), ambos da AC 4375 – interceptação telefônica, o nome do DEFENDENTE é 

citado somente nos seguintes trechos: 
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“Marcio: Eu já estou indo lá para a casa de EDUARDO, lá no, na trezentos 

e dois.  

Vande: Trezentos e dois... 

Marcio: Norte, [INCOMPREENSIVEL] tu vai para lá, me pega lá, daqui 

a pouco.  

VANDE: Tá bom, falou.” 

 

 

“Vande: Oi, Juca?  

Marcio: [CONVERSA AO FUNDO] 

Vande: Juca? Onde, onde... Tu está no DUDU?  

Marcio: Eu estou aqui embaixo.  

Vande: Tá. Tá bom, tá bom, falou” 

 

 

“PRESIDENTE: Deixa eu falar com ele. Tu tá onde pô? 

MARCIO: Eu estou no viva voz e DUDU tá te ouvindo; DUDU tá te 

elogiando aqui tá! PRESIDENTE: Vocês estão onde? 

MARCIO: Na Terceira. 

DUDU: Passa aqui. 

PRESIDENTE: Ah tá! Eu tô bem aqui no Hélio José. Vou passar ai. 

DUDU: Pronto, tamo lhe esperando aqui; tamo lhe esperando viu? 

PRESIDENTE: Tá. Falou então DUDU. Beleza. Eu passo ai DUDU. 

DUDU: Tá. Abração . 

PRESIDENTE: Tá. Valeu amigo, tá. Abração” 
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“MARCIO: Oi Felipe. 

FELIPE: Quanto tempo mais vocês ficarão ai? 

MARCIO: Bom. O cabra ta fechando com o DUDU aqui porra. 

FELIPE: (Incompreensivel). 

MARCIO: Inclusive. 

FELIPE: Tá. 

MARCIO: Entendeu? 

FELIPE: (Incompreensivel). Tá. 

MARCIO: (Incompreensível) tá fazendo chapa porque DUDU provavelmente 

vai pro Senado. É bom! 

FELIPE: Tá. Tamo indo aí. Tamo indo aí. Tamo indo agora. 

MARCIO: E ele elogiou pra caramba o Euripedes. Tá bom? 

FELIPE: Tamo indo agora” 

 

 

“FELIPE: Tamo, tamo .. 

MARCIO: Oi Felipe. 

FELIPE: Tamo aqui já com o DUDU, com João. 

HNI: Tá. Vou ai já. 

FELIPE: Falou” 

 

 

“SENA: Eu não consegui ir lá hoje Márcio. Muita cagada hoje. Vou amanhã. 

MARCIO: Mas (incompreensivel) entregou o curriculo do cara? 

SENA: Eu vou amanhã falar com ele porra. 

MARCIO: Tu tem o telefone de Waltinho? 

SENA: Rapaz, o Dudu não me deu. 
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MARCIO: Tá. Eu tô aqui com Dudu.Quer fazer como? Quer marcar para 

amanhã? 

SENA: Eu só vou censegui falar amanhã porque não vai dar para 

(incempreenslvel) 

MARCIO: Fala com Dudu aqui. Fala com Dudu. Fala aqui. 

DUDU: Sena. Cadê você Sena? 

SENA: Dudu, deixa eu te falar. Muita bronca hoje, que eu não consegui ir lá 

com ele. Eu marquei ... 

DUDU: Eu sei; Agora, me faça só um favor. Eu vou mandar pra tu agora o 

telefone dele. Ligue ... Dá uma ligadinha pra ele agora l 

SENA: Vou ligar agora! Pode mandar agora aqui. 

DUDU: Tu tem o celular dele? Eu vou mandar agora pra tu viu! 

SENA: Manda aqui, manda aqui, manda aqui. 

DUDU: Vou mandar. Tá jóia. Abraço. Tchau”. 

 

Assim, se analisadas as gravações, e descontadas as ilações e 

presunções feitas pela acusação em seus relatórios, não há qualquer elemento que indique 

o envolvimento do DEFENDENTE na suposta obstrução de Justiça. 

 

As conversas são vagas, desconexas, e tratam de visitas, projetos 

políticos e assuntos cotidianos. Nada, absolutamente nada, referente a pagamento de 

vantagens, a obstrução de Justiça ou mudança de depoimentos. 

 

Quando muito, as menções existentes servem para comprovar que 

o DEFENDENTE, MÁRCIO e EXPEDITO se conheciam, o que não se nega em momento algum, 

como já exposto. 
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Por sua vez, como é sabido, o DEFENDENTE, MÁRCIO JUNQUEIRA 

e CIRO NOGUEIRA são colegas parlamentares – o que é de conhecimento da autoridade 

policial – de forma que não constitui surpresa alguma a existência de diálogos entre eles nos 

quais haja menção ao DEFENDENTE. 

 

A despeito de tal situação ser de conhecimento público, pretende 

fazer crer a autoridade policial, nos relatórios de análise (Autos Circunstanciados), que se 

tratam de relacionamentos espúrios. 

 

Nesse sentido, registre-se que o Auto Circunstanciado nº 01/2018 

analisa subjetivamente os trechos considerados relevantes pela autoridade policial, não 

merecendo qualquer tipo de prestígio – até porque subscreve palavras que não constam 

no material original. 

 

O material bruto extraído das gravações ambientais encontra-se 

transcrito na íntegra no Laudo nº 618/2018, que assinala os trechos de compreensão 

duvidosa, e não traduz as conclusões do Auto Circunstanciado: este último apresenta reunião 

de excertos isolados aos quais se pretende conferir unidade de sentido. 

 

As menções ao nome do DEFENDENTE são apenas as colacionadas 

acima, e, como visto, não apontam para a prática de crime pelo DEFENDENTE. 

 

A ausência de justa causa – caracterizada pela inexistência sequer de 

indícios sobre a participação do DEFENDENTE nos fatos narrados na Inicial – impõe a rejeição 

da inicial, na esteira dos seguintes precedentes dessa Suprema Corte (Inq. 1978, 13/09/2006, 

Rel. Min. Celso de Mello, Plenário; AP 898, 12/04/2016, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda 

Turma; HC 88875, 07/12/2010, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; HC 95290, 
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01/03/2011, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; AP 465, 24/04/2014, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, Plenário; AP 612, 22/05/2014, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário; AP 

619, 18/11/2014, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). 

 

 

(iv) Das inconsistências da narrativa da acusação e dos 

indícios contrários à tese do Parquet 

 

Para além do exposto, nota-se que a acusação acaba por discorrer e 

narrar conversas que jamais existiram, talvez baseando-se nas análises policiais, como no 

seguinte trecho: 

 

“Em seguida, falaram dos depoimentos de JUNQUEIRA (?) de 2016, os 

quais foram juntados aos inquéritos já objeto de denúncias.Aqui Márcio expôs 

claramente a estratégia de Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte. Eles queriam 

desqualificar os quatro depoimentos de 2016, imputando aos policiais a prática 

de coação. 

Márcio disse a EXPEDITO: “Em dezembro a Federal mandou pra juntar 

no processo o teu depoimento. (... ) Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 

um termo [declaração em cartório], que você foi na federal, que você está sendo 

coagido e o caralho, que tão te pressionando. E deixa essa porra pra lá. E tu 

resolve se vai ficar com a Land Rover'. (...) Bom, vamos fazer pra acabar” (fl. 

222). 

 

O trecho citado acima a título de transcrição, apesar de estar 

entre aspas, não existe! 
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Como já exposto, não existe menção a EDUARDO DA FONTE nessas 

conversas, sendo as únicas citações ao DEFENDENTE aquelas já transcritas e mencionadas na 

presente Defesa. 

 

Trata-se, na verdade, de reunião de diversos excertos separados ao 

longo da conversa, aos quais o Ministério Público Federal pretende conferir um sentido 

único. 

 

Mas para além da inexistência de indícios da prática do delito por 

parte do DEFENDENTE, constam dos autos elementos que apontam para o contrário – para a 

absoluta ausência de seu envolvimento com tais fatos. 

 

Em primeiro lugar, os depoimentos de MÁRCIO JUNQUEIRA, que 

atestam o uso indevido do nome do parlamentar: 

 

“QUE nunca falou com o Deputado EDUARDO DA FONTE 

a respeito de dívidas de JOSÉ EXPEDITO, salvo a situação 

específica da LAND ROVER acima relada; QUE nunca 

houve do Deputado EDUARDO DA FONTE qualquer 

interesse no sentido de resolver questões referentes a JOSÉ 

EXPEDITO, seja no que se refere a quitações de dívidas, seja 

no que se refere a elaboração do citado termo para “desdizer” 

as declarações prestadas à Polícia Federal.” 

 

“QUE ao afirmar que trataria dos boletos com “eles”, se referia a 

EDUARDO DA FONTE e a CIRO NOGUEIRA, mas desde já deixa 

claro que apenas utilizou o nome dos parlamentares neste diálogo como forma de 



 
 
 
 

 
 
 

 
Alameda Santos, 2441, 10º andar 

Consolação 
São Paulo-SP  

CEP 01419-002 – Tel/fax: (11)  2679-3500 

 
Setor Hotele iro Sul , Quadra 06,  Conjunto A, 
Bl .  E, Edif íc io Brasi l XXI, Salas 1020 e1021, 

Brasí l ia ,  DF 
CEP  70316-902 - Tel/fax:  (61)  3323-2250 

64. 
 

JOSÉ EXPEDITO não se sentir excluído. QUE os parlamentares 

não tinham conhecimento de que o declarante usara os seus 

nomes nesses diálogos com JOSÉ EXPEDITO no Conjunto 

Nacional.” 

 

“QUE em nenhum momento atuou no sentido de convencer JOSÉ 

EXPEDITO a contrariar declarações prestadas à Polícia Federal; QUE em 

nenhum momento foi procurado por CIRO NOGUEIRA ou 

por EDUARDO DA FONTE para tentar convencer JOSÉ 

EXPEDITO a silenciar ou a contrariar seus depoimentos 

prestados à Polícia Federal.”  

 

Em segundo lugar, o mesmo depoente afirma ter comentado com 

EDUARDO DA FONTE a situação financeira precária de EXPEDITO e o parlamentar pediu que 

“não o envolvesse nisso”: 

 

“QUE um mês após encontrar JOSÉ EXPEDITO no Aeroporto de 

Guarulhos, em outubro de 2017, relatou este encontro e o diálogo com JOSÉ 

EXPEDITO para o Deputado Federal EDUARDO DA FONTE; 

QUE ainda em 2017, comentou com o Deputado a situação de 

penúria de JOSÉ EXPEDITO e que o ajudaria 

financeiramente no conserto da LAND ROVER, ao que o 

parlamentar respondeu que não o envolvesse nisso, que o 

declarante tivesse cuidado pois isso poderia lhe trazer problema, pois JOSÉ 

EXPEDITO poderia lhe trazer problema; QUE ao tratar com 

EDUARDO DA FONTE sobre JOSÉ EXPEDITO, o Deputado lhe 
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afirmou: “se quiser ajudar ajuda você, você não tem nem pra você ainda quer 

ajudar os outros;” 

 

Não se pretende que seja atribuído à declaração de MÁRCIO 

JUNQUEIRA valor probatório pleno, uma vez que se trata de corréu na presente ação penal. 

Mas que seja ao menos equiparada às declarações de EXPEDITO, que também deveria ser réu 

nos presentes autos, e cujas declarações não caracterizam prova testemunhal, como já exposto. 

 

Deve também ser levado em consideração que das centenas de 

gravações e interceptações nenhuma aponta que EXPEDITO tenha se encontrado ou 

sequer conversado com o DEFENDENTE. 

 

Válido destacar ainda que a Polícia Federal fez apreensão dos 

valores supostamente entregues por MÁRCIO JUNQUEIRA a EXPEDITO e sua respectiva 

análise papiloscópica, não encontrando digitais ou quaisquer indícios que ligassem o 

numerário ao DEFENDENTE (fls. 288/295 da AC 4376). 

 

Diante de todo o exposto, requer-se a rejeição da Inicial, pela ausência 

de indícios da prática de delito de obstrução por parte do DEFENDENTE. 

 

 

II.6. DA ATIPICIDADE: AUSÊNCIA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO 

 

Por fim, caso superadas as alegações apresentadas, cabe reconhecer 

a atipicidade dos fatos pela ausência do início da execução do delito. 
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O tipo penal em questão descreve o ato de “impedir ou embaraçar a 

investigação”. Ainda que não exija o efetivo afetamento dos trabalhos, impõe-se a demonstração 

de algum ato objetivo de impedimento ou embaraço. Em obra que melhor traduz o escopo e 

incidência da Lei 12.850/2013, BITENCOURT ensina: 

 

“Porém, na conduta ‘embaraçar’, na nossa ótica, é desnecessário que a 

investigação não se realize para que o crime, nessa modalidade, se consume. É 

necessário, no entanto, que a conduta do agente tenha não 

apenas a idoneidade para criar transtornos ou empecilhos, 

atrasando ou dificultando sobremodo a execução do ato, isto 

é, da investigação criminal, mas que crie efetivamente esse 

tipo de inconveniente, de modo a demandar outras medidas supletivas e 

consertivas para que a investigação se efetive”.40 

 

No caso em tela, pode-se até alegar a existência de conversas a 

respeito da possibilidade de um depoente alterar sua narrativa perante a Justiça Federal, mas 

não há indícios objetivos do início da execução, uma vez que a testemunha que alteraria sua 

narrativa não chegou sequer a cogitar de praticar o ato, dirigindo-se à Polícia Federal para relatar 

o ocorrido. 

 

Assim, ainda que não se exija para a consumação da obstrução de 

investigação uma efetiva afetação dos trabalhos, seria necessário um ato objetivo, um depoimento, 

uma declaração em cartório com conteúdo diverso daquele exposto às autoridades. 

 

                                                 
40 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à lei de organização criminosa. São Paulo: 
Saraiva, 2014, P. 93 - destacamos. 
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No caso concreto, a testemunha não prestou novas declarações, não 

preparou documento nesse sentido, e nem pensou em fazê-lo. Chegou – no máximo – a 

conversar com interlocutor sobre isso, mas seu ato não chegou mesmo às raias da tentativa. 

Por isso mesmo não foi denunciado. 

 

Ora, se o crime principal não chegou a ser tentado, não há punibilidade 

para qualquer dos agentes, sejam coautores, sejam partícipes: 

 

“CP, art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo 

disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo 

menos, a ser tentado”. 

 

De acordo com a doutrina: 

 

“A participação, justamente por ser acessória à tividade principal, depende 

completamente desta, pelo que não é punível por su mesma, dependendo de que 

o crime tenha sido, ao menos, tentado. (...) Sendo assim, as participações 

realizadas na etapa da cogitatio ou dos atos preparatórios que, ao final, não se 

configuram em crime consumado ou em tentativa, não são puníveis”.41 

 

“O planejamento de duas ou mais pessoas para a prática do crime (exceto o caso 

do crime de quadrilha ou bando), o mandato, o conselho, a ajuda, o induzimento 

etc. não incidem na esfera penal enquanto não se puder caracterizar a 

tentativa”.42 

 

                                                 
41 BUSATO, Paulo César. Direito Penal, Parte Geral, 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2017, P. 693. 
42 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de DireitoPenal, 28ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012, P. 227. 
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No mesmo sentido a jurisprudência: 

 

“No sistema penal pátrio, os atos preparatórios não são puníveis, salvo se 

configurarem crimes autônomos. No caso vertente, (...) certo é que os atos 

externados pelo ora paciente, ao menos inicialmente, não ultrapassaram meros 

atos de cogitação ou de preparação, tampouco expuseram a perigo real o bem 

jurídico protegido pela norma penal” (STJ, HC 306101, 5ª T., DJe 

02.02.2016). 

 

Excelência, se o indivíduo “A” entrega dinheiro ao indivíduo “B” 

para que este último dirija veículo automotor embriagado, e este último não realiza a conduta, 

“A” não pode ser acusado pela mera cogitação. Receber-se a denúncia contra o 

DEFENDENTE seria o mesmo que aceitar tal tipo de acusação. 

 

Em caso semelhante ao presente, no qual a denúncia igualmente 

imputava ao réu a conduta de embaraço à investigação, aduzindo que este teria tentado 

influenciar os termos da colaboração premiada de terceiro, bem como “consertar versões dos fatos 

a serem apresentados aos órgãos responsáveis pela investigação da organização criminosa”, a ausência de 

crime sequer tentado justificou a absolvição. Nos termos da sentença proferida nos autos nº 

0503608-81.2017.4.02.5101 pelo D. Juiz Federal Marcelo da Costa Bretas: 

 

“Confrontando-se as circunstâncias fáticas utilizadas pelo Ministério Público 

para sustentar a imputação, extraídas dos elementos até aqui colacionados, 

destaca-se a afirmação do réu SÉRGIO CORTES para SÉRGIO 

VIANNA JÚNIOR: “Júnior, o ideal é que pelo menos a gente tenha alguma 

coisa parecida… porque se ele falar de A, B, C, D e eu falar de C, D, F, G, 

fudeu, porque A e B eu não falei e F e G ele não falou”. Nesse ponto, considero 
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corroborada a versão do colaborador ao relatar ter sido informado pelo próprio 

SÉRGIO CORTES sobre ter feito essa afirmação a SÉRGIO VIANNA. 

Não se pode negar que tal conduta constitui um indício no sentido de que a fala 

transcrita revela uma intenção em propor um concerto de versões entre os réus. 

Não obstante, ainda que tal fala tenha sido transmitida ao colaborador, 

conforme conversa degravada, por si só não comprova ter se efetivado 

concerto de versões entre os réus e o colaborador. Por se tratar 

de mero relato de um diálogo entre os mencionados corréus 

ao colaborador, não me parece estar configurada sequer 

eventual forma tentada , o que afasta a necessidade de se dispensar, para 

o deslinde deste caso, digressões teóricas e abstratas em torno da aplicabilidade 

do art. 14, II, do Código Penal, a tal delito. Isso porque a prática de 

um crime na sua forma tentada exige que o iter criminis ao 

menos alcance atos executórios, não estando comprovado nos 

autos que esse trecho do diálogo tenha influenciado ou fosse 

apto a influenciar ou constranger o colaborador a um possível 

concerto de versões sobre os fatos sob investigação. Não 

obstante, em seus depoimentos, tanto em fase pré processual quanto na instrução 

penal, o colaborador relate que SÉRGIO CORTES o tentou convencer a 

desempenhar a colaboração em seus termos, não se localiza nos autos elementos 

outros que corroborem tal narrativa. Tampouco o Ministério Público indica esses 

elementos, atendo-se a afirmar que os fatos, como narrados pelo colaborador, 

foram confirmados após a instrução penal” (destacamos). 

 

Conclusão semelhante também já havia sido alcançada pela 

Delegada de Polícia Federal Graziela Machado da Costa e Silva, que, em caso amplamente 

noticiado pela mídia envolvendo JOSÉ SARNEY, ROMERO JUCÁ FILHO e JOSÉ RENAN 
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VASCONCELOS CALHEIROS, entendeu pela inexistência de elementos indiciários de 

materialidade do crime previsto no art. 2º, §1º da Lei 12.850/2013. Segundo afirma: 

 

“Por tudo isso, na análise técnico-jurídica do fato feita pela Delegado de Polícia 

nas investigações a si confiadas, nos termos da lei 12.830/2013, não 

compreendemos existir elementos indiciários de materialidade do crime previsto 

no art. 2, §12 do mesmo diploma legal, haja vista que, no espectro cognitivo 

próprio desta sede indiciária, o conteúdo dos diálogos gravados e a atividade 

parlamentar dos envolvidos no período em comento não nos pareceu 

configurar as condutas típicas " impedir"  ou " embaraçar"  as 

investigações decorrentes da Operação Lava Jato. 

No tocante ao iter criminis, em que pese a doutrina classifique como crime formal 

o ato de embaraçar investigação voltada à apuração de crime praticado por 

Organização Criminosa, tem-se, no caso presente, que as conversas 

estabelecidas entre SÉRGIO MACHADO e seus 

interlocutores, limitaram-se à esfera pré-executória, ou seja, 

não passaram de meras cogitações. Logo, as condutas evidenciadas 

não atingem, numa concepção exclusivamente criminal, o estágio de desvalor 

necessário à perfectibilização do delito em questão, que não prescinde, ao menos, 

de lesividade potencial. Ora, quando SÉRGIO MACHADO propõe, por 

exemplo, um "acordo com o Ministério Público para parar tudo", não implica 

admitir como factível tal proposição, e o mesmo se aplica à suposta interferência 

que advogados poderiam exercer em decisões do Ministro TEORI 

ZAVASCKI. É preciso mais” (destacamos). 

 

Pelo exposto, e pela ausência de um ato objetivo de obstrução para além 

de meras conversas entre dois agentes – nas quais um deles, a testemunha, aquele que deveria 
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obstruir a Justiça, jamais cogitou dessa hipótese, não existe crime consumado ou sequer tentado, razão 

pela qual requer-se a rejeição da denúncia nos termos do artigo 6º da Lei Federal 8.038/1990. 

 

 

III. PEDIDO 

 

Viu-se ao longo desta defesa que a acusação não se sustenta porque: 

 

(1) as provas colhidas nas cautelares 4383, 4375, 4384 e 4376 foram 

autorizadas por juiz incompetente; 

 

(2) no período da suposta obstrução alegada pela PGR, inexistiam 

investigações em curso que apurassem infração penal envolvendo organização criminosa – 

ATIPICIDADE DA CONDUTA; 

 

(3) ao deixar de denunciar um dos coautores do delito, o Ministério 

Público Federal admite a atipicidade de sua conduta, sendo tal conclusão extensível ao 

DEFENDENTE – ATIPICIDADE DA CONDUTA; 

 

(4) são nulas as provas obtidas por meio das medidas cautelares de 

interceptação telefônica e ação controlada - DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DA AC 4375 

E DA AC 4376; 

 

(5) as provas colhidas, ainda que nulas, não demonstram sequer 

indícios de materialidade em relação ao DEFENDENTE, - FALTA SUPORTE PROBATÓRIO 

MÍNIMO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA; 
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(6) a despeito de a PGR ter apontado a consumação do crime 

previsto no artigo 2º § 1º da Lei Federal 12.850/2013, sequer houve início da execução do 

delito – ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

 

Preliminarmente, portanto, requer-se a livre distribuição do presente 

feito, nos termos do artigo 69, IV, do CPP, diante da comprovada incompetência de Vossa 

Excelência para processá-lo e julgá-lo. 

 

No mérito, seja pela atipicidade ou impunibilidade da conduta imputada 

ao DEFENDENTE, seja pela falta de suporte probatório mínimo, requer-se, com fundamento no 

artigo 6º da Lei Federal 8.038/1990, a rejeição da denúncia. 

 

Subsidiariamente, requer-se (i) o desentranhamento dos presentes 

autos das ACs 4375 e 4376, uma vez comprovada a nulidade das provas delas obtidas, e (ii) 

o desentranhamento dos presentes autos dos termos de declarações de EXPEDITO sem a 

assinatura de advogado.43 

 

Brasília, 12 de setembro de 2018. 

 

PIERPAOLO CRUZ BOTTINI 

OAB/SP 163.657 

IGOR SANT’ANNA TAMASAUSKAS 

OAB/SP 173.163 

 

ALDO ROMANI NETTO 

OAB/SP 256.792 

 

MÁRCIO GESTEIRA PALMA 

OAB/DF 21.878 

 

                                                 
43 Termo de Declarações de 18/05/2018 (fl. 247, Apenso 01 da AC 4383); Auto de Apreensão nº 05/2018 de 
26/02/2018 (fl. 192, AC 4376); Auto de Apreensão nº 07/2018 de 1º/03/2018 (fl. 193, AC 4376); Auto de 
Apreensão nº 08/2018 de 1º/03/2018 (fl. 194, AC 4376). 


