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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA-PR. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO nº 5021365-32.2017.4.04.7000 

 

       ROBERTO TEIXEIRA, brasileiro, casado, 

advogado com escritório na Rua Padre João Manuel, 755, 19º andar, na cidade de 

São Paulo, nos autos da AÇÃO PENAL que lhe move a JUSTIÇA PÚBLICA, vem, 

por seus advogados infra-assinados, apresentar suas ALEGAÇÕES FINAIS, 

impressas em 161 laudas, incluindo a presente petição de encaminhamento e um 

índice, apenas no anverso. 

 

     Destaque-se que foram feitas remissões à Resposta a 

acusação (evento 92), cujos argumentos, todos ainda incólumes ao final da instrução 

processual, são parte integrante da presente defesa.  

 

     Por outro lado, considerações que já foram feitas nos 

autos da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, igualmente dessa 13ª Vara 
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Criminal, serão aqui repetidas. Outras apenas referidas. Espera-se tenha se achado o 

equilíbrio ideal.  

 

          São dois processos distintos, independentes, que, em 

tese, poderão, ou não, ser julgados por diferentes representantes do Poder Judiciário, 

tanto em primeira, quanto nas instâncias superiores. E, de qualquer forma, ainda que 

os processos sejam julgados pelos mesmos Magistrados, a repetição terá a função de 

acentuar argumentos especialmente importantes.  

 

     Como se verá do índice que segue logo na sequência 

da presente, a peça está dividida em nove partes, cada um delas subdividida em 

vários outros tópicos, todos com títulos específicos. Tudo com o objetivo de tentar 

facilitar a compreensão da tese defensiva em toda sua amplitude.  

 

     Termos em que, do deferimento dos pedidos feitos 

ao final,  

     p. deferimento.  

     De São Paulo para Curitiba, 07 de janeiro de 2019. 

 

  

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 

assinado eletronicamente 

 

 

SÉRGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA 
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PARTE I – INTRÓITO 

 

     Eminente Juiz Federal,  

 

1.     Num país historicamente notabilizado pela 

condescendência no combate à corrupção, a alcunhada Operação Lava Jato 

apresentou-se como um suspiro de resistência. E, de fato, seus méritos são notórios. 

Suas conquistas merecem valorização. Cidadãos brasileiros, os signatários 

aplaudem.  

 

2.     No curso de um processo penal, porém, com todas as 

dolorosas e irrevogáveis chagas que podem ao final atingir a pessoa humana do 

acusado, é imperioso aos aplicadores do Direito assumir uma posição crítica, 

reflexiva, prudente. Aqui, a aura messiânica com que a operação é vista 

popularmente não pode turvar a análise do profissional.  

 

3.     Há desvios, sim! Há excessos, sim! Há enganos, 

claro! Até pela natureza terrena dos responsáveis pela operação impossível negar a 

ocorrência de equívocos, ainda que eventualmente motivados por boas intenções. A 

difundida capa de profetas é mera alegoria popular. Somos todos humanos.  

 

4.     O combate à corrupção, não há dúvidas, é essencial, 

Nobre Magistrado! Relevantíssimo para o nosso sofrido país! Mas não a custa do 

desrespeito à lei. O campo de atuação do profissional do Direito - por mais que 

personificado por pessoas naturalmente influenciadas por estímulos das mais 

variadas naturezas – é a dogmática jurídica. Não há como fugir das regras legais; da 

jurisprudência consolidada; das interpretações da doutrina conceituada. Nem mesmo 

para combater a corrupção!  
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5.     O entusiasmo nascido da remediação de injustiças 

históricas no atacado não legitima o nascimento de uma conjuntura obcecada e 

insensível, em que passe despercebido o atropelamento de garantias individuais no 

varejo.    

      

 6.         Deve ser truísmo, mas não custa lembrar: Não 

estamos aqui em meio a uma dinâmica direcionada a extirpar a corrupção da Nação 

– embora, indiretamente, uma ação penal possa até dar sua incidental contribuição, 

desestimulando a reincidência. Estamos, em verdade, tratando de uma acusação 

penal, dirigida a pessoas reais, ameaçadas de graves sanções, delimitada pela 

denúncia, que deve ter curso dentro do processo integralmente reverente às garantias 

constitucionais e delimitações da lei.  

 

7.     E, desde já, a defesa pede vênia para, abrindo e 

fechando um rapidíssimo parêntese, adiantar um postulado absolutamente 

indiscutível do processo penal pátrio, consolidado pela Jurisprudência pátria, tão 

relevante para a hipótese em tela: Palavras de um réu confesso premiado não 

bastam à condenação criminal. Delação é meio de prova. Não a prova em si.  

 

8.     Pois bem. A insistência da parte autora em pleitear a 

condenação do ora Requerente, o advogado ROBERTO TEIXEIRA, mesmo após 

a longa instrução comandada pelo Juízo, é um claro exemplo de equívoco. É uma 

nítida amostra da perda da sensatez, subjugada, talvez, por uma febre de punição, 

ainda que em afronta ao ordenamento legal. A defesa, mais uma vez, confessa-se 

surpreendida.  
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9.        A impressão que se tem é a de que fomos 

deslocados do extremo da total contemporização em relação à corrupção para o 

limite oposto, o da penalização a qualquer custo. Penalização com, sem, ou até 

mesmo contra a prova dos autos.  

 

10.       Fomos do nadir ao zênite, num salto abrupto, sem 

escalas. Sem encontrar o desejável equilíbrio.  

 

11.     Data máxima vênia, ao ler o requerimento de 

condenação do Requerente o sentimento que fica para os signatários – o primeiro 

com a experiência de 50 anos de militância diária na advocacia criminal; o segundo 

com a de 25 anos - é o de que, após um passado de impunidade, experimentadas 

tantas frustrações, alguém teria que, para purgar esses pecados e purificar a 

sociedade, “pagar o pato”.  

 

11.     E aqui a defesa utiliza a expressão popular nos 

exatos termos em que utilizada pelo eterno Monteiro Lobato, em “Velha Praga”, 

conto publicado em seu livro “Urupês”, de 1918. O escritor, grande ativista contra 

as queimadas, assim retratou, com ironia, fictício diálogo de um fazendeiro, 

desejoso de denunciar os autores daquela má prática à polícia, com seu capataz:  

 

“– Não vale a pena. São eleitores do governo; o patrão não arranja nada.  

 

– Mas não haverá ao menos um incendiário oposicionista que possa ´pagar 

o pato?”.   

 

 12.       A comparação é inevitável. Lá, como cá, originado 

de justa indignação, revela-se o impulso de se eleger alguém para “pagar o pato”, 
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tenha-se ou não se tenha culpa. O conforto espiritual cobra uma responsabilização 

qualquer.  

 

13.     Ora, ora. Se a boa causa do fazendeiro serve de 

justificativa para se desejar responsabilizar qualquer um, na parábola de um conto, 

seguramente não é um bom caminho em ações penais do mundo real.  

     

  

AINDA A TÍTULO INTRODUTÓRIO 

     

14.     A renovação do pedido de condenação do ora 

Requerente, em indiscutível dissonância com o que foi colhido na instrução 

processual, impõe à defesa insistir à exaustão, porque jamais se cansará de repetir: 

ROBERTO TEIXEIRA é advogado! Milita e sempre militou na profissão! Essa 

é a atividade que exerce e sempre exerceu. Tem orgulho da sua profissão! É 

vocacionado à prática de serviços jurídicos. Estudou – e muito! - para isso! 

Preparou-se – e muito! -para isso! É o que sabe fazer. É o que gosta de fazer! É 

o que escolheu fazer! É o que faz no seu dia a dia, já há cinco décadas.  

 

15.     E é justamente o que fez nas imputações do caso 

presente: Limitou-se a ofertar uma orientação de natureza jurídica, proferida em 

tese.   

 

16.     Participou de uma reunião profissional em seu 

escritório da qual teria resultado, no máximo, um documento que espelha a 

realidade dos fatos. O único suposto produto da consulta jurídica seria uma 

nota fiscal em que estão inseridos trabalhos efetivamente executados; em 

valores verdadeiros; constando como prestador de serviços o positivo executor 
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das obras; e como beneficiário o real proprietário do imóvel que recebeu as 

reformas.   

 

17.     Os signatários não conhecem os 12 procuradores da 

República signatários das alegações finais da parte autora. Nada têm contra as 

pessoas. Não sabem quais são suas respectivas bagagens profissionais. Mas ousam 

imaginar que não tiveram longa experiência no exercício da Advocacia.  

 

18.     E assim ousam, com o máximo respeito, porque 

nessa peça final resta clara a incompreensão acerca do papel do profissional 

advogado. Profissional preso a duas fronteiras claras: o ordenamento jurídico como 

um todo, incluídas as regras éticas, e os interesses dos seus clientes. Desde que 

dentro da licitude, o advogado deverá empenhar seus esforços e conhecimentos para 

honrar o mandato recebido, atendendo os anseios de seu constituinte. Respondendo 

civilmente, inclusive, por mau desempenho profissional. Ou até criminalmente, por 

patrocínio infiel.   

 

19.     Não é função do advogado, suspeitar. Aliás, como 

profissional reverente à garantia constitucional da presunção de inocência, não deve 

fazer juízos de valor apriorísticos acerca das informações, intenções, das 

comunicações, enfim, recebidas. Até prova em contrário, são verdadeiras.  

 

20.     Não é função da Advocacia, assim como é da 

Polícia, investigar. Aliás, nem tem meios para tanto! Não lhe incumbe, como 

incumbe ao auditor, fazer auditorias. Assim como é a do Ministério Público, não é 

sua função acusar. Assim como é a da Magistratura, não é sua função julgar.  
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21.     A atividade da Advocacia; os direitos – entre os 

quais aqui se destacam a inexistência de hierarquia entre magistrados e membros do 

Ministério Público (art. 6º); o de exercer livremente a profissão (art. 7º, I); e o 

recebimento de honorários pela prestação de serviços (art. 22) – bem como as 

obrigações e infrações do advogado estão regulamentados pela lei 8906/94. A sua 

indispensabilidade à administração da Justiça é matéria constitucional (art. 133). E, 

claro, como qualquer cidadão, o advogado deve obediência a toda legislação pátria.  

 

22.      E, no entanto, no caso presente, a parte autora 

requereu, até mesmo, a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “g”, do 

Código Penal. Ou seja, na visão da parte autora o exercício da Advocacia não 

deveria apenas ser criminalizado. Deveria ser criminalizado e, apenas por tal 

exercício, a pena agravada.  

 

23.      Pois bem. Adiante-se desde já o que restará 

demonstrado de forma claríssima no decorrer desta peça: O advogado ROBERTO 

TEIXEIRA não entrará no mérito da intricada trama narrada na inicial! Não sabe se 

foram usados artifícios para mascarar a origem ou destino de valores oriundos de 

crime! Não sabe nem se houve esses alegados crimes antecedentes. O que sabe é 

que jamais aderiu a qualquer tramoia, caso existente.  

 

24.     Veja-se, Nobre Magistrado: Como já dito e repetido 

anteriormente, os signatários sabem que a simples condição de advogado não 

imuniza indistintamente qualquer pessoa. Não é esse o ponto aqui defendido. 

Definitivamente, não é! Nunca foi. Nunca será!  

 

25.     A defesa tem plena consciência de que há desvios. 

Não há dúvidas da existência de profissionais que extrapolam as fronteiras do 
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exercício profissional para a efetiva prática de ilícitos criminais. O bacharel deixa de 

atuar como advogado para associar-se ao crime. Mas nessas hipóteses, não se está 

a tratar de um advogado, e sim de um criminoso! 

 

26.       Categoricamente, não é essa a hipótese em questão! 

ROBERTO TEIXEIRA não aderiu a qualquer maquinação criminosa. Não 

atravessou fronteiras proibidas. Ainda que enredo delituoso apresentado na denúncia 

seja verdadeiro – o que se admite para prosseguir com o raciocínio – a ele não se 

filiou o Requerente.  

 

27.        O eterno Rui Barbosa sempre se manifestou pela 

reverência à liberdade do advogado. Aliás, na opinião dele - deixando claro que 

Magistratura e Advocacia são instituições que caminham lado a lado na mesma 

estrada, sem hierarquia -, “é das fileiras da advocacia educada nessa escola de 

independência que têm saído os grandes juízes, os magistrados imortais” (“Obras 

Completas”, Vol. XXXII,Tomo I; Rio de Janeiro; Ministério da Educação e Cultura, 

1955; p. 136).  

 

28.     E o Juízo seguramente concorda com o postulado da 

imperiosidade da autonomia do advogado! 

 

29.     A defesa deseja trazer à consideração a poderosa 

lição de Rui Barbosa, “O Juri e a Independência da Magistratura” – apreciada e 

citada pelo anterior magistrado titular dessa vara, atual Ministro da Justiça, Dr. 

Sérgio Fernando Moro. O pranteado mestre tratou naquela oportunidade, claro, da 

liberdade nas decisões judiciais. Mas, na essência, o argumento parece também se 

aplicar à liberdade na atividade advocatícia, fazendo-se as devidas adaptações.  

 



 

  

  

  

 

 

 

AVENIDA PAULISTA, 1.048 – 4º ANDAR – BELA VISTA – SÃO PAULO – SP – CEP 01310-200 – TELEFONE: (11) 3141-4700 

WWW.ADVOCACIAMARIZDEOLIVEIRA.COM.BR 

13 

30.     De fato, também seria uma “hipérbole do absurdo” 

fazer da beca “a mais humilde das profissões servis”. Se o advogado, cuja atividade 

lícita e/ou cujos clientes descontentem seus julgadores, incorrer, por esse 

descontentamento, em sanção criminal, a hierarquia jurídica, também aqui, “ter-se-á 

convertido, a benefício de interesses poderosos, em mecanismo de pressão, para 

substituir a consciência da judicatura (no caso, da advocacia), pela ação 

cominatória do terror, que dissolve o homem em escravo”. (Link: 

http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/ruibarbosa/18428/pdf/18428.pdf.; p. 228).  

 

31.     Deveria ser imprescindível, mas não custa dizer que 

o exercício da Advocacia merece, sim!, ser tratado com a mesura que a Constituição 

Federal expressamente lhe reservou. E, nesse sentido, as expressivas palavras do 

Ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, sempre, a qualquer 

tempo, merecerão recordação:  

 

“O Supremo Tribunal Federal, por isso mesmo, compreendendo a alta 

missão institucional que qualifica a atuação dos Advogados e tendo 

consciência de que as prerrogativas desses profissionais existem para 

permitir-lhes a tutela efetiva dos interesses e direitos de seus constituintes, 

construiu importante jurisprudência, que, ao destacar a vocação protetiva 

inerente à ação desses imprescindíveis operadores do Direito, tem a eles 

dispensado o amparo jurisdicional necessário ao desempenho integral das 

atribuições de que se acham investidos. 

(...) 

A proteção de tais prerrogativas, quando injustamente atingidas pelo 

arbítrio estatal, representa um gesto de legítima resistência à opressão do 

poder e à prepotência de seus agentes e autoridades. Traduz, por tal razão, 

um exercício de defesa da própria ordem jurídica, pois as prerrogativas 

http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/ruibarbosa/18428/pdf/18428.pdf
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profissionais dos Advogados estão essencialmente vinculadas à tutela das 

liberdades fundamentais a que se refere a declaração constitucional de 

direitos.” (Prefácio ao livro “Prerrogativas Profissionais do Advogado”; 

Alberto Zacharias Toron e Alexandra Lebelson Szafir; OAB Editora; 2ª 

edição, 2006; p. 08/09). 

 

32.      Apesar da longa instrução processual, persiste viva a 

impressão de que as condutas do advogado ROBERTO TEIXEIRA são vistas com 

especial desconfiança em função da notória, antiga e sólida relação de amizade que 

mantém com o Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Definitivamente, cada vez 

mais parece haver uma predisposição instintiva contra a pessoa do Requerente, 

aparentemente motivada por esse vínculo.  

 

33.       Pelo fato objetivo de ser amigo do Ex-Presidente e 

ter advogado para ele em algumas oportunidades, a parte autora sempre se fiou na 

crença de que o Requerente teria, obrigatoriamente, que exercer um papel na 

imputada máquina criminosa. A convicção interna mostra-se forte, como um 

axioma. Dispensaria provas, como um dogma.  

 

34.     A percepção que aflora é a de que, por conta da 

forma que os membros da parte autora parecem encarar o mundo, acreditar que as 

práticas criminosas narradas na denúncia pudessem ocorrer sem a adesão dolosa do 

advogado seria ingenuidade! Ao menos cogitar seu distanciamento anímico dos 

fatos traduziria uma inocente credulidade!  

 

35.     A insistência no pedido de condenação, apesar da 

flagrante inanição probatória em relação ao Requerente, confirma a presunção de já 

ter havido o enraizamento de um juízo apriorístico acerca das responsabilidades do 
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advogado ROBERTO TEIXEIRA, possivelmente forjado na percepção sensorial 

que essa proximidade com alguns sujeitos do processo, em especial o Ex-Presidente, 

produz.  

 

36.     É de sabença geral que ninguém está imune às 

influências desse fenômeno tipicamente humano. Uma vez cristalizado esse juízo 

apriorístico, a tarefa, nos mais das vezes até inconsciente, passa a ser a de 

prospectar, a qualquer custo, elementos que o confirmem. E, na sua ausência, passa-

se a aceitar como evidências aquilo que, numa avaliação isenta, claramente não é.  

 

37.     A presente imputação de prática criminosa a quem, 

manifestamente, apenas proferiu uma correta e teórica orientação jurídica, mostra-se 

carregada daquele componente psíquico, muito comum nos diagnósticos médicos, 

nos discursos políticos e nas brigas de casais, denominado por “viés de 

confirmação”. Segundo explica o psicanalista Contardo Calligaris:  

 

“... o sujeito procura ativa e seletivamente (embora de maneira 

inconsciente) dados que confirmem sua hipótese ou o seu preceito iniciais. 

O prazer de ter razão prevalece sobre argumentos e informações, 

produzindo cegueiras (“Raciocínios ´motivados´”; artigo publicado no 

jornal Folha de São Paulo de 22 de fevereiro de 2007; p. E10).  

 

38.     O antídoto proposto pelo próprio autor é o de “... 

desconfiar de nossas ideias, sobretudo quando nos sentimos particularmente 

satisfeitos com o entendimento da realidade que elas nos proporcionam. Pois a 

verdade (com o curso de ação que, eventualmente, ela ´impõe´) é geralmente pouco 

gratificante e de acesso trabalhoso”.  
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39.     No caso concreto, a opção por não insistir na 

condenação do advogado ROBERTO TEIXEIRA, grande amigo do Ex-Presidente 

da República, provavelmente seria pouquíssimo gratificante. Desfazer a inicial 

convicção seria trabalhoso para a parte autora que, por isto, não desconfiou da sua 

ideia pré-concebida.   

 

40.      E, definitivamente Culto Julgador, como se 

demonstrará mais à frente nesta peça, a parte autora procurou ativa e seletivamente 

toda e qualquer centelha que pudesse iluminar sua tese, por mais reles que seja. A 

tenacidade foi exagerada. Sem qualquer êxito, porém.  

 

 

41.     Um pouco mais recentemente, no final do ano de 

2017, o mesmo psicanalista Contardo Calligaris tratou de outro fenômeno psíquico, 

integralmente aplicável à espécie. Explicou chamar-se de “viés de crença”.  

 

 

42.     Abordou o autor as imensas dificuldades humanas 

de abandonar uma crença, mesmo diante de arrazoados lógicos. Para ele, “o mais 

provável é que a gente seja fundamentalmente impermeável a argumentos 

racionais, sobretudo na hora de criticar nossas próprias crenças”. E completou:  

 

“Sobretudo desde os anos 1990, inúmeras pesquisas verificaram que nossa 

relação intuitiva e imediata com uma crença é, em geral, muito mais forte 

do que os argumentos que podem contestá-la.  

(...) 

Em geral, descobre-se que os argumentos, mesmo válidos, contam menos do 

que as crenças”. 
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43.     E, ao explicar o poder de dominação da crença, em 

detrimento da racionalidade, diagnosticou:  

 

“Agora, começando a abordar as razões de nosso viés de crença, uma delas 

é a coesão de grupo. Amamos as crenças porque elas nos ligam aos que 

acreditam na mesma coisa que nós. Ou seja, amamos as crenças porque 

elas nos permitem pertencer a um partido, uma torcida, uma bancada (da 

bíblia ou da bala), uma roda de boteco. Render-se a argumentos válidos e 

abandonar nossas crenças pede quase sempre que paremos de frequentar os 

grupos que compartilham essas crenças” (“Somos cada dia mais crédulos”; 

artigo publicado no jornal Folha de São Paulo de 14 de dezembro de 2017; 

p. C8).  

 

44.     Sustentar a participação criminosa do advogado 

ROBERTO TEIXEIRA – ainda que sem evidências significativas – seguramente 

traz o aconchego de estar ao lado do povo que se manifesta incansavelmente nas 

redes sociais, fatigado pela difusa corrupção do país!  

 

45.     É plenamente compreensível a sedução exercida pela 

posição de ídolo nacional, herói no combate ao crime. Por outro lado, deve ser 

extremamente difícil reconhecer um erro que teve a gravíssima consequência de 

levar um inocente ao banco dos réus e, reflexamente, provocar a imensa dor que a 

simples condição de réu em uma ação penal provoca.    

 

46.     Mas estamos em um processo judicial, no bojo de 

uma Ação Penal. Aqui, insista-se, é preciso resistir a esses impulsos inatos. Aqui, é 

preciso discernimento. Aqui, é preciso existir provas!  
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47.     Passando da psicanálise para a literatura, nada mais 

prazeroso que aprender com o maior escritor do Brasil, Machado de Assis. No 

clássico “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, ele dá um inestimável conselho:  

 

“Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa; antes um argueiro, antes uma 

trave no olho”. (Editora Nova Fronteira; Rio de Janeiro; Ediçao Especial; 

2014; p. 20).   

 

48.     Para o falecido narrador do romance, a causa da sua 

própria morte foi até mais essa ideia fixa – o emplasto Brás Cubas, um “emplasto 

anti-hipocondríaco, destinado a aliviar nossa melancólica humanidade” – do que a 

pneumonia (p. 18). E depois enumerou derrotas históricas provocadas pela ideia fixa 

(p. 20).  

 

49.     O sarcasmo do genial escritor à parte, não se pode 

negar a sabedoria do ensinamento. De fato, uma ideia fixa é um problema de visão 

ainda maior do que aquele causado por um cisco e mesmo por uma trave de 

madeira.  

 

 

MAIS ALGUMAS PALAVRAS INAUGURAIS 

 

     Ilustre Julgador,  

 

50.     Não se negará jamais o que é público e notório: O 

advogado ROBERTO TEIXEIRA é, sim, amigo do Ex-Presidente da República. 

Criou há anos e com o tempo viu se fortalecer uma conexão afetiva com toda a 

família. Advogou e advoga para ele.  
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51.      Mas, jamais, em tempo algum, em circunstância 

nenhuma, essa amizade o levou a praticar qualquer ilicitude. Jamais, em tempo 

algum, em circunstância nenhuma, essa amizade o levou a participar de 

qualquer esquema para lavagem de dinheiro! Jamais essa amizade o impediu 

de exercer livremente a sua profissão, inclusive acionando judicialmente o Ex-

Presidente quando sua profissão o levou a tanto (infra, parágrafo 115). 

 

52.     Que fique claro: Os signatários não fazem aqui 

qualquer juízo de valor em relação às condutas do Ex-Presidente da República – e 

nem de qualquer outro dos réus. Não entram no mérito das acusações que pesam 

contra ele. Ele tem seus advogados constituídos. Para a defesa do advogado 

ROBERTO TEIXEIRA tais avaliações são irrelevantes. Mas parece haver uma 

contaminação, por associação, na avaliação que foi feita a respeito do ora 

Requerente.  

 

53.     O escritor lusitano e colunista da Folha de São 

Paulo, João Pereira Coutinho, em artigo veiculado em 31 de janeiro de 2017 no 

citado diário, abordou uma questão, aparentemente banal, mas significativa no seu 

âmago. A suposta frivolidade fez os signatários se lembrarem do que notam aqui, 

neste processo.  

 

54.     O autor tratou do episódio em que diversos estilistas 

renomados se negaram a vestir a esposa de Donald Trump, Melania, na cerimônia 

de posse do então recém-eleito Presidente dos EUA. Alguns teriam sido bem 

grosseiros, afirmando não querer vincular seu nome à mulher.  

 

55.     Mesmo não sendo responsável pelas ideias ou ações 

do marido; mesmo não se conhecendo sua forma de pensar; ela foi vítima de uma 
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espécie de transferência da abominação apenas por estar próxima do alvo do ódio 

original.  

 

56.     O colunista comparou o fato ao que chamou de 

“crime de proximidade”, para concluir lamentando:  

 

“Eu julgava que esse tipo de delito era exclusivo de regimes totalitários. O 

século 20 foi pródigo em processos desse gênero: alguém fugia de uma 

“democracia popular” e a família era responsabilizada e punida. Em 

muitos países onde o fanatismo islamita impera, a moda continua “(“O 

diabo veste Ralph Lauren”; artigo publicado no jornal Folha de São Paulo de 

31 de janeiro de 2017; p. C6). 

 

57.     Vale a reflexão.  

 

58.     Com o tino e a concisão que apenas os gênios 

possuem, Fernando Pessoa inicia o poema Ulisses ensinando que “O mito é um nada 

que é tudo”. E preciso desmistificar, pois.  Ainda há muito a desmistificar. A 

instrução processual não foi suficiente, ao menos para a parte autora.    

 

59.     Por fim, para encerrar essa parte inaugural, evoca-se,  

outra vez, o sempre valiosíssimo ensinamento do também advogado Rui Barbosa:  

 

“A justiça, cega para um dos dois lados, já não é justiça. Cumpre que 

enxergue por igual à direita e à esquerda” (“Obras Completas”, Vol. XIX, 

Tomo IV; Rio de Janeiro; Ministério da Educação e Cultura, 1956; p. 60).  
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60.     Culto Juiz Federal,  

 

 Certa de que Vossa Excelência julgará o advogado ROBERTO TEIXEIRA 

tendo por norte não o desejo coletivo do fim da corrupção, mas, sim, as 

prescrições legais, as regras processuais, a jurisprudência, as provas 

efetivamente colhidas em Juízo no caso específico;  

 

 convicta de que esse N. Juízo saberá distinguir regular exercício da 

Advocacia de desvio criminoso de conduta;  

 

 convencida de que não se deixará engessar por vieses de confirmação ou de 

crença, nem se aprisionar por ideias fixas e mitos, e de que não cairá na 

armadilha do “crime de proximidade”;  

 

 enfim, segura de que Vossa Excelência reconhecerá a profunda inanição 

probatória a sustentar tenha o Requerente extrapolado os limites do sagrado 

múnus da Advocacia; segura de que Vossa Excelência reconhecerá que a 

parte autora não produziu provas, “para além do razoável”, de que o 

advogado ROBERTO TEIXEIRA agiu de má fé; a defesa encerra este 

tópico preambular.  
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PARTE II – MATERIAS PRELIMINARES 

 

61.     Nesta parte das alegações finais, a defesa 

desenvolverá duas matérias preliminares, prejudiciais ao exame de mérito da 

acusação.  

 

62.     Na primeira, insistirá que a apreciação dos 

argumentos de fundo deverá ser feita por outro Juízo, naturalmente competente em 

função das regras da competência territorial, posto inexistir a força atrativa da 

conexão.  

 

63.     Na segunda, ficará clara a necessidade de se realizar 

nova diligência antes do julgamento final do processo, em respeito à garantia 

constitucional da ampla defesa.   

 

 

PRELIMINAR 1 

A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE 

CONEXÃO 

 

64.     Muito embora o Juízo já tenha se manifestado sobre 

a questão da competência em sede de Exceção, oportuna é a reiteração do assunto 

na presente sede de alegações finais. Mormente quando a certeza da 

incompetência desponta, justamente, de elementos colhidos no curso da 

instrução processual; elementos aos quais o Juízo dedicará maior análise no 

presente momento.  Indubitavelmente, cabe nova reflexão. 

 



 

  

  

  

 

 

 

AVENIDA PAULISTA, 1.048 – 4º ANDAR – BELA VISTA – SÃO PAULO – SP – CEP 01310-200 – TELEFONE: (11) 3141-4700 

WWW.ADVOCACIAMARIZDEOLIVEIRA.COM.BR 

23 

65.     Sempre se defendeu que a utilização da conexão, 

como causa de alteração da competência originária, tem motivos utilitários.  

 

66.     A alteração da competência originária e a 

consequente mitigação da garantia constitucional só se justificam em 

circunstâncias restritíssimas, em face de reais vantagens à prestação 

jurisdicional.  

 

67.     A conexão fática de eventos não impõe 

necessariamente o reconhecimento da conexão processual e a consequente reunião 

de processos em um único Juízo. Ao contrário. Essa reunião é excepcional. Para 

não ferir a regra constitucional, a alteração tem que se fundar em uma efetiva e 

real necessidade, não em mero conforto ou simples conveniência. 

 

68.     A bússola a indicar as hipóteses em que uma 

conexão fática é um elo suficientemente forte a autorizar que se abra uma exceção à 

garantia constitucional está na “possibilidade de decisões conflitantes”. Apenas tal 

possibilidade coloca em risco o equilíbrio da prestação jurisdicional a justificar o 

deslocamento. 

 

69.     Alargamentos desnecessários, fundados em supostas 

comodidades não mais se justificam nos dias de hoje. A facilidade de transmissão 

de dados permite que se trate a unificação de processos com maior parcimônia 

e maior reverência às normas legais de competência. 

 

70.     Reforçando os argumentos expostos, em abril de 

2018, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em Embargos de Declaração na 
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Petição (PET) 6780, na qual determinou a remessa à Justiça Federal de São Paulo 

dos termos da delação de executivos do Grupo Oderbecht. 

 

71.      O conjunto gigante e interminável de fatos, 

alcunhado popularmente de operação Lava Jato, que, tal qual um polvo ávido, usava 

descriteriosamente a regra processual da conexão, como tentáculos para abraçar 

imputações que dizem respeito a fatos distantes, de relação frágil, tem agora o limite 

imposto pelo STF.  

 

72.     Em linhas gerais, resumidamente, o STF firmou 

posição no sentido de que só seriam açambarcados pelas regras de conexão e então 

deslocados para Curitiba, dentro do bojo da alcunhada operação Lava Jato, os fatos 

que comprovadamente envolvessem negócios com a Petrobras.   

 

73.        E se não é aplicável a regra exceptuadora, deve-se 

respeitar as regras gerais de competência territorial fixadas pelo Código de 

Processo Penal.  

 

74.     Esse, em essência, é o entendimento deixado claro 

da Corte Suprema: Em não havendo demonstração objetiva de fatos 

diretamente ligados aos alegados superfaturamentos de contratos com a 

Petrobras, não é aplicável a regra de exceção da conexão. Aplicam-se, pois, as 

normas gerais de fixação de competência.  
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75.     Pois bem. No caso concreto
1
, de fato não se é 

possível apontar nenhum liame objetivo a vincular os fatos descritos na denúncia 

com contratos celebrados pela ODEBRECHT com a Petrobras.  

 

76.     Os termos de delação premiada, em verdade, só 

vieram a confirmar o que já estava demonstrado pela instrução processual do 

presente processo: desvinculação com a Petrobras. Os elementos manuseados pelo 

STF se somam à prova aqui colhida.  

 

77.     Ainda que se possa admitir a ocorrência de alguma 

corrupção no presente caso – o que se faz apenas para prosseguir com o raciocínio 

– o ato de ofício mercadejado não foi qualquer benefício supostamente recebido 

pela ODEBRECHT em contratos com a Petrobras.  

 

78.     A prova dos autos é uníssona, sólida, indubitável em 

apontar que, se houve concessão de regalos indevidos ao Ex-Presidente, não foi em 

troca das tais vantagens contratuais.  

 

79.     Para não se aprofundar muito na prova dos autos, a 

defesa cinge-se ao depoimento do acusado EMILIO ODEBRECHT
2
 (evento 1328), 

líder maior da ODEBRECHT e autor da determinação para realização de obras no 

sítio de FERNANDO BITTAR.  

 

                                                 
1
 Aliás, a exemplo do que já reconhecido expressamente pelo próprio Juízo na Ação Penal nº 

5046512-94.2016.4.04.7000.  

 

2
 Trecho do depoimento será citado na presente peça mais a frente (infra, parágrafo 202).  
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80.         Sobre a causa das oferendas alegadamente 

concedidas ao Ex-Presidente pela ODEBRECHT, foi claríssimo ao afirmar que se 

cuidava de uma espécie de agradecimento a um Presidente que fora tão bom para a 

empresa, especialmente no cumprimento da palavra acerca da indústria 

petroquímica! Nada a ver com obras na Petrobras!  

 

81.     Note-se que, nesse contexto, Nobre Julgador, 

nenhuma relevância têm as conclusões de perícias da Polícia Federal acerca de 

geração e distribuição de recursos financeiros do Grupo ODEBRECHT, bem como 

eventuais evidências de benefícios em favor do Ex-Presidente Lula.  

 

82.     E não têm nenhuma relevância pela razão pura, 

simples, até pueril de que tais laudos são absolutamente incapazes de estabelecer o 

liame entre a movimentação de recursos e os atos de ofício praticados.  

 

83.     Até mesmo a possível existência de prova 

satisfatória da movimentação paralela da ODEBRECHT relacionada a obras da 

Petrobras é insuficiente. Porque, repita-se, não se fez prova de que esse 

favorecimento à ODEBRECHT foi dado em troca de reformas no sítio de 

FERNANDO BITTAR.  

 

84.     Seguramente, se a ODEBRECHT foi favorecida em 

contratos com a Petrobras o “pagamento” a funcionários públicos foi outro. Querer 

relacionar toda e qualquer vantagem recebida pela ODEBRECHT, em 

incontáveis contratos com a Petrobras – e não foram apenas os arrolados na 

denúncia – às reformas no sítio, é tentativa que não para em pé.  
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85.     Dinheiro pode ser bem fungível e não ter carimbo. 

Atos de ofício são distintos entre si, incomparáveis, infungíveis, desiguais, 

díspares.   

 

86.     Sintetizando todo o argumento em uma única 

pergunta: A ODEBRECHT resolveu ofertar “presentes” pessoais ao Ex-Presidente - 

mais especificamente reformar um sítio - em troca de favorecimentos com a 

Petrobras?  

 

87.     Não. A resposta negativa se impõe de maneira 

acachapante. Com base na prova colhida nesses autos e também com base nas 

delações dos executivos da ODEBRECHT a resposta negativa se impõe.  

 

 

 A SITUAÇÃO ESPECIALÍSSIMA DO ORA REQUERENTE 

 

88.     Ainda que se diga que a denúncia faz referência a 

outras empreiteiras e que o STF levou em consideração apenas as delações de 

executivos da ODEBRECHT, tal alegação, em relação ao ora Requerente, não se 

sustenta por dois motivos:  

 

 O primeiro, na verdade, é de aplicação geral e cabe a todos os denunciados. 

Se é verdade que o STF considerou apenas delações da ODEBRECHT é 

igualmente verdade que a essência do argumento jurídico persiste, 

independentemente da empreiteira: Se não houver relação com atos de 

ofício praticados no âmbito da Petrobras, não há conexão com os 

processos de Curitiba;  
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  No caso particular do Requerente, a imputação que sobre ele pesa diz 

respeito única e exclusivamente à ODEBRECHT. Mais ainda, seu alegado 

envolvimento nos fatos tem por base apenas e tão somente as delações dos 

codenunciados ALEXANDRINO ALENCAR e EMYR COSTA! Ou seja, 

toda a imputação formalizada pela parte autora contra o advogado 

ROBERTO TEIXEIRA escora-se em documentos positivamente 

analisados pelo STF e, em relação aos quais, já foi afirmado que os fatos 

lá tratados são de competência da Seção Judiciária de São Paulo.      

 

89.     Essa constatação é irrespondível! 

 

90.       Assim, preliminarmente, requer-se o reconhecimento 

da incompetência deste E. Juízo e a respectiva remessa dos autos ao juízo natural de 

São Paulo, competente para o julgamento das questões de mérito da presente ação 

penal. Sob pena de ofensa aos artigos 5º LII da Constituição Federal e 69, I, do 

Código de Processo Penal.  

 

 

 

PRELIMINAR 2 

CERCEAMENTO DE DEFESA 

 

91.    Por ocasião da apresentação da resposta à acusação (evento 

92), a defesa requereu a realização de prova pericial econômico-financeira a fim de 

apurar (i) se a ODEBRECHT utilizou diretamente de recursos alegadamente ilícitos 

provenientes dos quatro contratos firmados com a Petrobras indicados na denúncia 

para a reforma do imóvel de Atibaia; (ii) alternativamente, requereu-se, como uma 

segunda diligência, a realização de perícia econômico-financeira para a verificação 



 

  

  

  

 

 

 

AVENIDA PAULISTA, 1.048 – 4º ANDAR – BELA VISTA – SÃO PAULO – SP – CEP 01310-200 – TELEFONE: (11) 3141-4700 

WWW.ADVOCACIAMARIZDEOLIVEIRA.COM.BR 

29 

da existência, no mesmo período dos fatos objeto da denúncia, de um caixa na 

ODEBRECHT com recursos lícitos, decorrentes de prestação de serviços lícitas, no 

regular exercício de seu objeto social. 

 

 

92.     No despacho de recebimento da denúncia (evento 

96), o pedido foi indeferido. E o foi por conta do entendimento do Juízo acerca do 

próprio mérito da questão, já adiantado. A diligência seria desnecessária em face 

da opinião do Juízo acerca da sua irrelevância, dada o caráter fungível do dinheiro. 

 

93.      Na fase do artigo 402 do CPP o pedido foi renovado 

(evento 1316), assim como o indeferimento (evento 1329).  

 

94.     A defesa respeita o entendimento do Juízo, mas 

esclarece que o juiz das teses defensivas é a própria defesa. É a defesa quem sabe 

quais evidências são relevantes para sustentar suas teses. 

 

95.     Não se cuidado de requerimentos flagrantemente 

impertinentes ou protelatórios, a diligência deve ser deferida.  

 

96.     Até porque a questão possivelmente será 

apreciada por outras instâncias do Judiciário que poderão – por que não?  - 

pensar de forma diferente. A prova pode ser irrelevante para a pessoa do 

magistrado de 1ª instância, mas talvez não o seja para outros membros do 

Poder Judiciário!  
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97.      A adoção prévia de uma tese jurídica, verdadeiro 

prejulgamento, não pode obstar a produção de provas que serão importantes, caso 

não se adote a mesma tese.   

 

98.     E convenhamos: querer saber, em uma acusação 

de lavagem de dinheiro, exatamente de onde saiu o dinheiro utilizado na 

operação está longe, muito longe, de ser um pedido impertinente.  

 

99.      A defesa poderia desenvolver respeitável 

argumentação jurídica a depender da informação obtida com a diligência. Sem a 

informação, perde uma linha defensiva. O prejuízo é claro!  

 

100.     A garantia da ampla defesa é uma imposição da 

Constituição Federal que a assegura, como corolário do devido processo legal, assim 

definida pelo professor Celso Ribeiro Bastos: 

 

“Por ampla defesa deve-se entender o asseguramento que é feito ao réu de 

condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos 

tendentes a esclarecer a verdade. É por isso que ela assume múltiplas 

direções, ora se traduzirá na inquirição de testemunhas, ora na 

designação de um defensor dativo, não importando, assim, as diversas 

modalidades, em um primeiro momento. Por ora basta salientar o direito 

em pauta como um instrumento assegurador de que o processo não se 

converterá em uma luta desigual em que ao autor cabe a escolha do 

momento e das armas para travá-la e ao réu só cabe timidamente esboçar 

negativas. Não,  forçoso se faz que ao acusado se possibilite a colocação 

da questão posta em debate sob um prisma conveniente à evidenciação da 
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sua versão” (Comentários à Constituição do Brasil, 2º volume, Editora 

Saraiva, 1989, p. 266) (g.n.). 

 

 

101.       Sempre é tempo, Culto Julgador, de reafirmar o 

alcance da garantia constitucional da ampla defesa. É ela uma garantia real, efetiva, 

recurso obrigatório em um verdadeiro Estado Democrático de Direito, colocado à 

disposição daquele que pretende demonstrar sua inocência? Ou é apenas uma 

expressão de retórica, uma norma de impacto, existente somente, como diz o 

brocardo popular, “para inglês ver”?         

 

 

102.     A dúvida justifica-se. Afinal, no dia a dia da vida 

forense, aumentaram os entendimentos que qualificam qualquer tentativa da defesa 

em produzir prova de procrastinação ou retardamento do processo. O princípio vai 

perdendo efetividade.   

 

 

103.       O indeferimento da prova pretendida acarreta 

patente violação à garantia constitucional e o consequente cerceamento de defesa, 

razão pela qual se requer a conversão do julgamento em diligência a fim de que seja 

realizada a perícia requerida, sob pena de nulidade do processo, por ofensa ao artigo 

5º, LV, da Carta Magna. 
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PARTE III – PREMISSAS FÁTICAS 

  

104.     Nesta parte das Alegações Finais, a defesa elencará 

algumas premissas fáticas, todas elas comprovadas, incontroversas, indiscutíveis, 

essenciais para formar o esteio de todo o arcabouço defensivo.   

 

105.      Declare-se que sobre as questões específicas do 

processo a defesa fará o eficaz combate mais à frente, em outros tópicos.  

 

106.     Aqui, repita-se, erige-se uma fundação. Edifica-se 

uma estrutura alicerçada em fatos sólidos, sustentada em provas vigorosas. É a base 

da defesa, firme e inabalável.  E com base na prova dos autos! 

 

107.        O desmonte da frágil construção ministerial virá 

depois.  

 

 

PREMISSA 1 

 UMA VIDA INTEIRA DEVOTADA À ADVOCACIA  

 

108.     A defesa avalia ser absolutamente essencial renovar 

e reforçar a apresentação do advogado ROBERTO TEIXEIRA ao Juízo, iniciada 

na Resposta a acusação.  

 

109.     A julgar pelas alegações finais da parte autora, a 

“ideia fixa” resiste. Seguramente, e até pela pouca atenção que deu a qualquer prova 

que contraria sua pretensão, a parte autora enxerga o Requerente como mero amigo 

do Ex-Presidente Lula, uma espécie de esbirro, sem vontades próprias.   
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110.     A percepção é equivocada. Chega a ser ofensiva. E 

impõe a rememoração de fatos já apresentados, bem como a indicação de elementos 

de prova novos, colhidos pelo próprio Juízo.  

 

111.     Embora já feito à exaustão na Ação Penal nº 

5063130-17.2016.4.04.7000, defesa continua a avaliar ser de extrema importância – 

para reafirmar que “o mito é um tudo que é um nada”! - que o Juízo relembre o 

longo e valoroso histórico de vida profissional do Requerente, como mais um dado 

a dissipar a ideia fixa reinante de ser ele “mero amigo e fiel escudeiro do Lula”.  

 

112.     Em situações como a do presente caso, o histórico de 

vida do acusado; sua linear trajetória profissional; os seus antecedentes; sua 

essência, enfim, servem de importante norte na tarefa de avaliar suas condutas e 

seus desígnios. 

 

113.     O Juízo foi apresentado a um profissional 

dedicado, ético, estudioso, com uma carreira profícua e elogiável. Um advogado 

reverente à sua profissão, às suas convicções e às lícitas pretensões de seus 

contratantes.  

 

114.     Em reforço, cabe lembrar sua extensa formação e 

proficiente vida acadêmica
3
. Ali, concluiu-se que o Requerente estuda e escreve, 

mas não se sente um jurista. Leciona, mas não se considera um professor. Sua 

vocação e sua paixão é mesmo a Advocacia! 

                                                 
3
 E, neste particular, parece caber referir-se à Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, evento 

76, defesa prévia1, itens 60/72.  
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115.     Atuações do Requerente em casos emblemáticos 

são célebres no meio. Assim, destaca-se, por exemplo, um Mandado de 

Segurança ajuizado justamente contra o então Presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva (Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, evento 76; 

parágrafos 73/78: fls. 20/21). Ficou claro que, independente, o Requerente jamais 

violentou seus princípios, mesmo se tivesse que ir de encontro aos interesses do Ex-

Presidente, seu amigo, sim! 

 

116.     Demonstrou-se que em sua longa carreira, o 

Requerente já litigou contra a Braskem, braço da ODEBRECHT (Ação Penal nº 

5063130-17.2016.4.04.7000, evento 76; parágrafos 79/85; fls. 22/25)
4
. Era um “ex 

adverso”, nunca um parceiro. O Requerente advogou para parte minoritária contra 

os poderosos ODEBRECHT e Petrobras.  

 

117.     Defendeu teses vanguardistas, como a correção de 

valores em precatórios judiciais (Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, evento 

76; parágrafos 86/90; fls. 25/28), muito elogiada por destacadas expoentes da 

matéria. Deu relevante apoio à Lei de Recuperação Judicial (Ação Penal nº 

5063130-17.2016.4.04.7000, evento 76; parágrafos 91/95; fls. 28/30).  

 

118.     Demonstrou-se, também, que aqueles exemplos 

específicos citados eram uma ínfima amostra da atuação profissional do 

Requerente.   

 

119.      Mas, dividindo sua atenção com os casos que 

ganham destaque na mídia, há centenas de outros; de clientes grandes ou pequenos; 

                                                 
4
 Oportunidade na qual conheceu o réu confesso ALEXANDRINO ALENCAR. 
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de valores vultosos ou diminutos; de complexidades e natureza distintas. Em 

comum, apenas o esforço do Requerente na representação das pretensões de seus 

clientes. Entre os quais FERNANDO BITTAR é apenas um deles... 

 

120.      Àquela altura, em fevereiro de 2017
5
, demonstrou-se 

a fecunda produtividade do advogado ROBERTO TEIXEIRA com base nos 

seguintes números (Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, evento 76; 

parágrafo 98; fls. 31; com os respectivos documentos juntados ao final daquela 

peça):  

 

 Tribunais Superiores: 403 processos nos quais o advogado ROBERTO 

TEIXEIRA atua no Superior Tribunal de Justiça (a pesquisa pelo número 

de OAB não é possível no Supremo Tribunal Federal, onde há casos em 

número significativo). 

 

 Tribunais Regionais Federais: TRF- 1ª Região - 09 processos; TRF- 2ª 

Região - 04 processos; TRF- 3ª Região - 33 processos. 

 

 Tribunais Estaduais: TJ – SP - 178 processos; TJ – RJ - 60 processos; TJ-

DF - 06 processos. 

 

 Primeira Instância: São Paulo - 530 processos; Rio de Janeiro - 35 

processos; Justiça Federal/SP - 33 processos; Justiça Federal /DF - 04 

processos; Justiça Federal / RJ - 04 processos. 

 

 

                                                 
5
 Hoje a situação mudou pouco. Mas para não tumultuar a presente fase processual, não será 

juntada nenhuma atualização. Até porque não parece, mesmo, ser necessário.  



 

  

  

  

 

 

 

AVENIDA PAULISTA, 1.048 – 4º ANDAR – BELA VISTA – SÃO PAULO – SP – CEP 01310-200 – TELEFONE: (11) 3141-4700 

WWW.ADVOCACIAMARIZDEOLIVEIRA.COM.BR 

36 

121.     Em uma “Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios”, proposta por “Teixeira, Martins e Advogados” contra um cliente 

devedor, foi nomeado, com o objetivo de analisar os serviços desenvolvidos pelo 

escritório capitaneado pelo Requerente e, consequentemente, arbitrar os honorários 

correspondentes, o perito Alexandre José Martins Latorre (Ação Penal nº 5063130-

17.2016.4.04.7000, evento 76; parágrafos 100/101; fls. 31/32). Após a análise dos 

serviços jurídicos prestados pelo escritório “Teixeira, Martins Advogados” observou 

o expert: 

 

“Também não há como se negar a complexidade das atividades 

desenvolvidas pela Autora, com atuação consultiva e contenciosa que 

exigiu conhecimento em matérias de diversos ramos do direito, como 

societário, concorrencial, civil e processual civil. 

As faturas de serviços também dão conta do zelo profissional da Autora, 

com atuação profissional durante sábados e domingos, contato profissional 

com terceiros e elaboração de diversos instrumentos negociais, inclusive em 

língua estrangeira, acompanhamento diligente dos processos com 

realização de audiências com os i. Julgadores, elaboração de prontas 

manifestações e interposição de recursos. 

Os profissionais envolvidos, especialmente os sócios da Autora, têm vasta 

experiência e excelente formação acadêmica, conforme currículos de fls. 

65/66" (g.n.). 

 

   Culto Julgador,  

 

 

122.     Tudo isso sem somar, evidentemente, os incontáveis 

números de reuniões, assessorias, consultas, opiniões, pareceres, que fazem parte do 

dia a dia do profissional militante. Aliás, exatamente como ocorreu no caso 

concreto! 
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123.     Esse Juízo seguramente sabe que o exercício da 

Advocacia não se resume ao contencioso. Advogar não é apenas atuar em processos 

judiciais ou administrativos. Advogar é muito mais do que isso.  

 

124.     Analisar contratos é advogar. Dar consultas, 

pareceres e opiniões legais é advogar. Sugerir rotinas, padrões de 

comportamento, medidas preventivas, é advogar. Aconselhar ou desaconselhar 

atitudes é advogar. Todas essas são atividades que exigem conhecimento. E o 

nome dessa atividade multidisciplinar é Advocacia! 

 

125.     O Requerente também teve relevante papel como 

líder de classe, tendo sido eleito para diversos cargos na OAB (Ação Penal nº 

5063130-17.2016.4.04.7000, evento 76; parágrafos 106/111; fls. 33/35).  

 

126.     A instrução processual levada a cabo pelo Juízo 

veio reforçar essa louvável biografia profissional, da qual o Requerente muito 

se orgulha.  

      

127.     Nesse sentido, as respeitadas professoras da 

Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP, Thereza Celina Diniz de Arruda Alvim 

(evento 1075) e Weida Zancaner Bandeira de Melo (evento 1075), informaram que 

conheceram o Requerente enquanto aluno do mestrado naquela Universidade e 

acabaram estabelecendo relação de amizade, ratificando seus louváveis atributos 

morais.  

 

128.     Os advogados Ricardo Negrão (evento 1075), Victor 

Vicente Barau (evento 1075) e Vicente Bagnoli (evento 1075) atestaram a rotina, o 

dia a dia profissional do Requerente. Os dois primeiros trabalharam no escritório 
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do Requerente e confirmaram a sua presença diária no escritório. Victor 

acrescentou que diante de situações difíceis vividas no escritório, o advogado 

ROBERTO TEIXEIRA sempre escolhia o caminho de respeito à legalidade, dos 

limites da lei, o que fez com que o Requerente se tornasse para a testemunha uma 

referência profissional e pessoal de ética e lisura.  

 

129.      Os termos de depoimentos das testemunhas de 

defesa ouvidas na Ação Penal n.º 5063130-17.2016.4.04.7000 foram juntados a 

estes autos (evento 1330) e puderam reforçar a retidão de caráter e profissionalismo 

do advogado ROBERTO TEIXEIRA. 

 

130.       O renomado advogado e professor de Direito 

Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello informou que o advogado 

ROBERTO TEIXEIRA foi seu aluno, durante muitos anos, possuindo um conceito 

muito bom sobre ele. No aspecto profissional, atestou que o Requerente é um 

advogado muito ativo, bem sucedido, tendo, inclusive, trabalhado junto com ele em 

algumas ocasiões. Chegou a elaborar pareceres em casos patrocinados pelo 

Requerente. Finalizou assegurando a excelência dos seus atributos morais.  

 

131.     Um dos ex-presidentes da OAB de São Bernardo do 

Campo, o advogado Leandro Aguiar Piccino, declarou que conheceu ROBERTO 

TEIXEIRA por terem participado juntos de várias campanhas políticas na OAB, 

estreitando a relação naquele período. Elencou os cargos ocupados pelo Requerente 

naquela subseção, ressaltando dois mandatos de Presidente para os quais foi eleito 

em razão da respeitabilidade e liderança que exercia na comarca. Quanto às 

atividades profissionais, afirmou que “O Dr. ROBERTO TEIXEIRA sempre foi 

visto pelos advogados de São Bernardo como uma grande liderança na advocacia, 
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um profissional renomado, gabaritado, sempre tido como muito competente e 

experiente aí nas causas judiciais em geral”.    

 

132.     O Desembargador e Ministro do Superior Tribunal 

de Justiça, Sidnei Agostinho Beneti, relatou que durante a sua atividade judicante 

em São Bernardo do Campo conheceu o Requerente como advogado militante 

importante daquela cidade. Descreveu, minuciosamente, exemplos das iniciativas do 

Requerente que contribuíram para o bom funcionamento do Judiciário, tais como a 

modernização de recolhimento de custas aos bancos e a disponibilização de 

intimações judiciais em Diário Oficial. Ressaltou, ainda, uma tese jurídica aventada 

pelo advogado ROBERTO TEIXEIRA, sobre precatórios automaticamente 

reajustáveis, que acabou se tornando jurisprudência nacional. Finalizou declarando 

que o Requerente atuava também como advogado dativo, diante da inexistência, à 

época, da Defensoria Pública e concluiu: “um advogado militante, um bom 

advogado militante nos meus tempos de São Bernardo”.  

 

133.     No mesmíssimo sentido foi o depoimento do 

também Desembargador e Juiz em São Bernardo do Campo, Otacílio Ferraz 

Felisardo, destacando, também, a tese aventada pelo Requerente sobre o pagamento 

de precatórios que foi acolhida, à época, pelo Supremo Tribunal Federal. 

Acrescentou a militância, lealdade e combatividade naquela comarca do ABC 

Paulista.  

 

134.     O advogado, jurista e professor Luiz Rodrigues 

Wambier aduziu que conheceu o advogado ROBERTO TEIXEIRA através do seu 

sogro, Professor José Manoel de Arruda Alvim, em uma reunião de trabalho. 

Esclareceu que teve alguns encontros com o Requerente que lhe solicitou pareceres 

em matéria processual civil. Presenciou conversas entre o Dr. Arruda Alvim e o 
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Requerente sobre questões ligadas a trabalho, como ações civis públicas e processo 

civil. Concluiu alegando que o considera um homem trabalhador, bom advogado.   

 

135.     O próprio professor e Desembargador José Manoel 

de Arruda Alvim Netto atestou a reputação ilibada do advogado ROBERTO 

TEIXEIRA. Informou que o conheceu no curso de mestrado, onde ministrava aulas 

e, como se tratava de um aluno excepcional, acabaram estreitando relacionamento. 

Acrescentou que já trabalharam juntos, tendo o Requerente solicitado pareceres em 

algumas oportunidades. Arrematou afirmando o ter “na conta de um advogado 

excepcional, ultra meticuloso e sério”.    

 

136.     É um quadro contundente, Nobre Magistrado.  

 

137     É evidente que não se pretende sustentar a 

inocência do Requerente apenas com base nessa resenha de vida. Não é esse o 

ponto.  

 

138.     Mas é, sim, um norte valioso. Uma bússola 

precisa. Apura o faro. Atualiza dos instintos.  

 

139.       Em casos como o presente, em que a insistência 

da parte autora erige-se apenas sobre presunções sobre seu modo de agir, 

conhecer o acusado, seu histórico de vida, seu passado, sua vivência pregressa, 

é, insista-se, uma premissa expressiva, com destacada aptidão de indicar a 

alternativa correta.  
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PREMISSA 2  

O CONTEXTO HISTÓRICO DOS FATOS – POR QUE SUSPEITAR? 

 

 

140.     A reunião da qual o advogado ROBERTO 

TEIXEIRA participou ocorreu no ano de 2011.   

 

 

141.     Pois bem. Em 2011 não se ouvia qualquer notícia 

de esquemas de qualquer natureza na Petrobras. Bem ao contrário, notícia do 

portal G1, de 25/02/2011 teve a seguinte manchete: “Petrobras tem lucro líquido 

recorde de R$ 35,189 bilhões em 2010” 
6
.  

 

 

142.         O corpo da matéria exalta o otimismo do então Diretor 

Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Almir Guilherme Barbassa,  que 

previu um futuro promissor:  “Em 2011, a Petrobras pretende investir, em todos os 

segmentos da empresa, R$ 93,67 bilhões. ´Para o ano que vem, queremos dobrar a 

quantidade de poços de petróleo perfurados. A meta é produzir 2,1 milhões de barris 

por dia, um aumento por volta de 2,5% em relação ao que produzimos hoje (2,004 

milhões de barris/dia)´, ressaltou Barbassa. ´E também temos uma previsão de captar 

mais US$ 17 bilhões em dinheiro novo até 2014´, finalizou.” 

 

                                                 
6
 Link: http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/02/petrobras-tem-lucro-liquido-

recorde-de-r-35189-bilhoes-em-2010.html 

 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/02/petrobras-tem-lucro-liquido-recorde-de-r-35189-bilhoes-em-2010.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/02/petrobras-tem-lucro-liquido-recorde-de-r-35189-bilhoes-em-2010.html
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143.     Era uma empresa que aparentava viver um momento 

único, de muito sucesso, de competência e austeridade administrativa, a orgulhar a 

população brasileira.  

 

144.     Pouco antes, em 24 de setembro de 2010, o portal 

UOL estampou notícia com uma manchete que fala por si e é muito justificadora 

da euforia geral: “Com a capitalização, Petrobras passa a ser a 4ª maior empresa 

do mundo” 
7
. Era, pois, o apogeu da empresa.  

 

145.     E essa era a sensação do Requerente... Até porque 

jamais teve qualquer atuação, de nenhuma natureza, por mais insignificante que fosse, 

no Governo do Ex-Presidente. Sabia apenas o que se sabia pela imprensa!  

 

146.     De seu turno, o Relatório Anual 2009/2010 da 

ODEBRECHT, acessível no site oficial da empresa, assim se inicia:  

 

“Intitulado “ODEBRECHT 2010 – 2020”, este documento, além de um 

relato do ano anterior, traz aos nossos Clientes, Acionistas, Investidores, 

Integrantes e demais partes interessadas a perspectiva de futuro que se 

delineia para a Organização ODEBRECHT.  

Estamos otimistas. Os resultados que alcançamos na última década, a 

consistente carteira de contratos de nossas empresas, os investimentos 

realizados para expansão de nossos negócios, a qualificação permanente de 

nossos integrantes e o caminho que traçamos para 2020 constituem a base 

                                                 
7
 Link: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2010/09/24/petrobras-deve-ficar-entre-as-

cinco-maiores-empresas-do-mundo.htm 

 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2010/09/24/petrobras-deve-ficar-entre-as-cinco-maiores-empresas-do-mundo.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2010/09/24/petrobras-deve-ficar-entre-as-cinco-maiores-empresas-do-mundo.htm
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real que nos leva a acreditar que temos uma década muito promissora pela 

frente”
8
. 

 

147.     E, de fato, àquela altura, a sensação universal era de 

uma empresa sólida, respeitável, honrada, com justificativas para projetar, a médio e 

longo prazo, um futuro promissor, vigoroso, de grandes êxitos.  

 

148.     Por sua vez, o Partido dos Trabalhadores acabara de 

eleger pra Presidente da República, em 2010, uma pessoa, até então, sem notoriedade 

pública, guindada que fora pelo prestígio do Ex-Presidente Lula, cuja aprovação, no seu 

último mês de mandato, era de chamativos 87%
9
! 

 

149.     Por que, naqueles dias, o Requerente deveria 

imaginar que a ODEBRECHT desejasse se esconder de reformas realizadas no 

sítio de Fernando Bittar, em favor do Ex-Presidente Lula?  

 

150.     Foi com essas informações em mente que o 

advogado ROBERTO TEIXEIRA recebeu o acusado ALEXANDRINO 

ALENCAR – a quem já conhecia em função de uma anterior ação judicial na qual 

atuara contra a Brasken – e uma pessoa que com ele se fazia acompanhar, que 

hoje sabemos ser EMYR COSTA. Foi com esse nível de conhecimento que o 

Requerente deu uma simples opinião legal, em tese, acerca de uma situação que lhe 

foi apresentada.  

 

                                                 
8
 Link: https://www.odebrecht.com/sites/default/files/relatorio_anual_2010_portugues.pdf 

 
9 Link: http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/12/popularidade-de-lula-bate-recorde-e-chega-

87-diz-ibope.html 

 

https://www.odebrecht.com/sites/default/files/relatorio_anual_2010_portugues.pdf
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/12/popularidade-de-lula-bate-recorde-e-chega-87-diz-ibope.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/12/popularidade-de-lula-bate-recorde-e-chega-87-diz-ibope.html
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151.     E é tendo esse contexto em mente que sua 

participação em uma reunião deve ser avaliada!  

 

152.     Não havia sido deflagrada a alcunhada operação Lava 

Jato. Não se tinha qualquer notícia do tal “departamento de operações estruturadas” da 

ODEBRECHT. Não se tinha qualquer notícia de formação de cartel para superar obras 

da Petrobras. Não se tinha notícias de um suposto “caixa geral de propinas” do Partido 

dos Trabalhadores.  

 

153.     Não havia quebra de sigilos bancários, telefônicos. Não 

havia perícias em sistemas de computadores. Não havia réus confessos fazendo acordos 

“reveladores” em troca de benefícios processuais.  

 

154.     Expressões como “Drousys”; “My Web Day”; 

habitavam planetas a anos-luz de distância!  

 

155.     Paulo Roberto Costa, Pedro Corrêa, Pedro Barusco, 

Renato Duque, eram anônimos! 

 

156.     O Requerente não tinha o menor conhecimento de que 

funcionários da ODEBRECHT trabalhavam descaracterizados no sítio. Não tinha 

qualquer ciência de que pagamentos a terceirizados e fornecedores eram feitos em 

dinheiro. Nunca tinha ouvido falar na Construtora Rodrigues do Prado, nem sabia qual 

era sua relação qual a ODEBRECHT. Não conhecia a extensão e o impacto financeiro 

das reformas.  

 

157.     Enfim, àquela altura, não havia nada com 

capacidade para ao menos sequer sugerir uma estranheza, uma heterodoxia, uma 
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esquisitice qualquer ao Requerente. Nada a suspeitar! Nada a fazer imaginar que a 

ODEBRECHT pudesse querer se esconder
10

!   

 

158.     Desde já, embora esteja tratando de premissas fáticas, a 

defesa aproveita o ensejo e adianta uma pequena parcela de seus fundamentos jurídicos.  

 

159.     Pois bem. Como está pacificado, a ciência da “sujeira” 

do dinheiro é elementar do crime de lavagem de dinheiro. A ignorância exclui o dolo, 

nos termos do artigo 20 do Código Penal. E, por óbvio, essa ciência tem que ser 

concomitante à prática dos atos “lavadores”. Não pode surgir depois.  

 

160.       A lição de Antônio Moraes Pitombo é claríssima:  

 

“Já no tocante ao conhecimento, quanto à ocorrência de um os crimes 

antecedentes, deve ser ele anterior ou atual, inexistindo tipicidade penal na 

hipótese de se apresentar posterior à realização da conduta. Significa dizer 

que o sujeito ativo não pode aderir ao crime, a posteriori, porque o ocultar 

e o dissimular (art. 1.º, caput e § 1.º, da Lei 9.613/1998) exigem, no 

mínimo, conhecimento atual. 

Rodolfo Tigre Maia, com razão, ressalta que a ignorância da origem do 

bem, a boa-fé, não se coaduna com as condutas que integram o tipo e 

conclui:’...ausente o dolo durante o iter criminis a conduta será, in casu, 

                                                 
10

 Aliás, veja-se que, segundo o próprio EMÍLIO ODEBRECHT, o fato de a ODEBRECHT não se 

mostrar ostensivamente, atuando sem placas e uniformes, se deu, segundo suas palavras, “para 

não estar constrangendo ninguém”. Nada a ver com artifício voltado a lavar dinheiro! E o mesmo 

foi dito por EMYR COSTA em suas alegações finais (evento 1355), ao afirmar em 

“inconveniência” do nome da empresa “aparecer ligado ao Ex-Presidente em uma obra 

particular”.  
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atípica” (“Lavagem de Dinheiro – A tipicidade do crime antecedente”; 

Editora Revista dos Tribunais 2003; p. 144) (g.n.). 

 

161.     A parte autora, ignorando todo contexto da 

época, todo o momento histórico, fez suas presunções considerando 

informações que só hoje são públicas. Seu raciocínio, como não poderia mesmo 

deixar de ser, não resiste a um juízo imparcial
11

.  

 

 

PREMISSA 3 

AMIGO DO EX-PRESIDENTE LULA, SIM. E ISSO NÃO É CRIME! 

 

162.     Consoante é público e notório, o Requerente é, 

sim!, amigo do Ex-Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Jamais 

negará essa amizade.   

 

163.     A relação de ambos é antiga. E, como não poderia 

mesmo deixar de ser, tudo começou com o exercício da Advocacia por parte do 

Requerente.  

 

164.     O encontro se deu no início dos anos 80. Era um 

momento especialmente sedutor da política brasileira. A luta pela democracia, 

materializada especialmente pela onda das “Diretas Já”, era contagiante. O 

engajamento era natural. O idealismo político estava em alta. E, nesse ambiente, a 

OAB liderava a sociedade civil com grande destaque. 

                                                 
11

 Veja-se que, como será visto com mais detalhes à frente (infra, parágrafo 420), o próprio engenheiro da 

ODEBRECHT responsável pela obra, pessoa que teve participação ativa nos fatos, o delator EMYR COSTA, afirmou 

não ter noção de que fazia pagamentos ilícitos ao Ex-Presidente, nem de que supostamente ocultava valores ilícitos. 

Por que alguém tão distante teria?  
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165.     Já naquela época, sempre no exercício da 

Advocacia, o advogado ROBERTO TEIXEIRA promoveu a favor de Luiz 

Inácio da Silva a alteração do seu nome, incorporando Lula, como ele sempre 

foi popularmente conhecido. 

 

166.     Com o tempo,  a amizade entre ambos, bem como a 

amizade de suas respectivas famílias, foi se estreitando. É pública e notória. 

 

167.     Destaque-se que, já no distante ano de 1986, o 

advogado ROBERTO TEIXEIRA desligou-se de toda e qualquer atividade 

político-partidária dentro do Partido dos Trabalhadores, não mais ocupando 

qualquer cargo ou função dessa natureza. 

 

168.     De qualquer forma, essa amizade jamais impeliu 

o Requerente a praticar qualquer ato ilícito! Muito longe disso! 

 

 

PREMISSA 4 

FERNANDO BITTAR, APENAS MAIS UM ENTRE CENTENAS DE 

OUTROS CLIENTES 

 

169.     Em Resposta (evento 92), a defesa evidenciou e 

provou documentalmente que FERNANDO BITTAR era mais um cliente do 

advogado ROBERTO TEIXEIRA. E a atuação não se resume à assessoria na 

compra do imóvel objeto dos autos.  

 

170.      Já no ano de 2010, o escritório “Teixeira, Martins 

Advogados” assumiu os processos cíveis e trabalhistas da Gamecorp S/A, da qual 
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Fernando Bittar era sócio. Troca de e-mails informando os advogados internos sobre 

a contratação e andamentos processuais onde constam advogados atuando em nome 

da empresa ilustram a relação profissional (documentos juntados com a Resposta, 

evento 92). 

 

171.     O escritório de ROBERTO TEIXEIRA defendeu, 

ainda, os interesses do Grupo Gol pertencente, entre outros, a Fernando Bittar. 

Nesse caso a prestação de serviços se deu na área do direito empresarial 

(documentado juntado com a Resposta, evento 92). 

 

 

PREMISSA 5 

A PARTICIPAÇÃO DO REQUERENTE NO CASO EM QUESTÃO? 

ADVOGOU! 

 

172.     Para não variar, o advogado ROBERTO 

TEIXEIRA prestou serviços de Advocacia no contexto dos autos.  

 

173.     Na verdade, a grande atuação do Requerente se 

deu no processo de aquisição do imóvel em relação ao qual nem a desconfiada 

parte autora conseguiu vislumbrar qualquer ilicitude! 

 

174.      Pois bem. No segundo semestre de 2010, o 

advogado ROBERTO TEIXEIRA foi procurado por FERNANDO BITTAR para 

prestar assistência jurídica na aquisição de um imóvel rural. 
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175.     FERNANDO BITTAR já havia entabulado as 

negociações quanto ao preço e condições e necessitava de assessoria para os 

aspectos legais do negócio.  

 

176.     Feita uma primeira análise da situação, como é 

praxe, foi sugerida a elaboração de um compromisso de compra e venda, com 

pagamento de sinal, além de prazo para que fossem feitas as diligências jurídicas 

necessárias para averiguar se o imóvel estava livre e desimpedido, de modo que 

fosse possível aconselhar a aquisição definitiva.  

 

177.     Dentre as providências tomadas em favor do 

comprador, objetivando eliminar quaisquer dúvidas quanto à outorga de escritura, o 

advogado ROBERTO TEIXEIRA logrou descobrir que, em 30 de março de 2010, 

o Governo do Estado de São Paulo, através do Decreto nº 55.662, criou o Parque 

Estadual de Itaberaba, o Parque Estadual de Itapetinga, a Floresta Estadual de 

Guarulhos e o Monumento Natural Estadual da Pedra Grande. Identificou-se, então, 

que o Parque Estadual de Itapetinga abrangia os municípios de Atibaia, Bom Jesus 

dos Perdões, Mairiporã e Nazaré Paulista, com área de 10.191.63 hectares. 

Potencialmente, tal parque estadual de Itapetinga poderia abranger a área objeto da 

negociação, daí porque era necessário dissipar qualquer dúvida (documento anexado 

à Resposta, evento 92). 

 

178.     Em data de 21 de outubro de 2010, o advogado 

ROBERTO TEIXEIRA encaminhou para os vendedores nos endereços eletrônicos 

por eles indicados e com cópia para seu cliente FERNANDO BITTAR, e-mail cujo 

assunto era a “Regularidade Fundiária do Imóvel do Sr. Adalton”, no qual solicitava 

que esta situação fosse devidamente esclarecida, viabilizando a complementação das 
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negociações e lavratura da escritura de venda e compra ao final (documento 

anexado à Resposta, evento 92). 

 

179.     A despeito de ter instado o vendedor para esclarecer 

a situação fundiária decorrente do supracitado Parque Estadual, o advogado 

ROBERTO TEIXEIRA diligenciou pessoalmente buscando segurança quanto ao 

desimpedimento do imóvel. Para tanto, contratou técnico em agrimensura que 

elaborou o laudo técnico concluindo que "o imóvel não está localizado dentro do 

perímetro do Parque Florestal de Itapetinga", datado de 26 de outubro de 2010. 

(documento anexado à Resposta, evento 92). 

 

180.     Nesse meio tempo, o cliente FERNANDO BITTAR 

esteve no escritório acompanhado de seu sócio, Jonas Suassuna. Anunciou que o seu 

sócio adquiriria em conjunto as propriedades objeto do compromisso de venda e 

compra. Ficou estabelecido que Jonas Suassuna ficaria com a propriedade da área 

Santa Denise e que FERNANDO BITTAR ficaria com a área Santa Barbara.  

 

181.     Assim, foram lavradas as escrituras em 29 de 

outubro de 2010, junto ao 23º Tabelião de Notas de São Paulo - área Santa Denise 

registrada sob nº 11/19720 e área Santa Barbara registrada sob o nº 06/55.422.  

 

182.     Cuidou-se de uma prestação de serviços de 

advocacia rotineira e eficaz. Nada de extraordinário!  

 

183.     Posteriormente, em 2011, o Requerente participou 

de uma reunião com os réus confessos premiados, ALEXANDRINO ALENCAR e 

EMYR COSTA, em que se conversou sobre reformas no sítio.  
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184.     Pronto! Essa – e apenas essa! – foi a participação do 

Requerente nos fatos!  

 

185.     Para o Requerente, tudo o que foi narrado na 

denúncia é novidade! Nunca soube de qualquer esquema de cartel de empreiteiras 

atuante na Petrobras. Nunca soube dos alegados benefícios ilegais concedidos em 

favor da ODEBRECHT. Nunca soube de um suposto interesse da ODEBRECHT 

em pagar propina ao ex-Presidente Lula. E nunca soube da indigitada necessidade 

de se ocultar a realização de quaisquer obras como forma de pagar propina ao 

Ex-Presidente pelo auxílio dado no cartel instalado na Petrobras!  

 

186.      Que fique bem claro: O advogado ROBERTO 

TEIXEIRA não pretendeu jamais esconder qualquer aspecto relacionado a 

qualquer obra no imóvel porque nem sequer vislumbrou qualquer problema 

em torna-la pública ou qualquer necessidade em esconder quaisquer 

informações!  

 

187.     Jamais “propôs” confecção de contratos fictícios
12

. 

Jamais “solicitou” emissão de documentos com inclusão de informações 

inverídicas
13

, como descrito na denúncia!  

 

188.     Não aderiu, em conclusão, à indigitada conjuração 

criminosa!  

 

      

 

                                                 
12

 Tanto que contrato, como se verá (infra, parágrafos 333/351), nem existe! 

 
13

 E documentos com informações inverídicas não são encontráveis nos autos!  
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PARTE IV – OPÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO 

DEFENSIVO 

 

189.     Nesta parte das alegações finais, a defesa explicará 

as estratégias que elegeu acerca do que acredita ser a melhor forma de enfrentar a 

acusação imputada ao Requerente.  

 

 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 1 

TOTAL FOCO NA ACUSAÇÃO DIRIGIDA AO REQUERENTE 

  

190.                                           Pelo acervo colhido sob o crivo do contraditório, a 

defesa do advogado ROBERTO TEIXEIRA não vislumbrou a existência de 

provas suficientes a indicar a ocorrência das condutas de formação de cartel e 

corrupções narradas na inicial, crimes antecedentes do delito de lavagem de dinheiro 

imputado ao Requerente.  

 

191.     Pelo menos, não da forma como narrada na 

denúncia. Narração que, por força do princípio da correlação entre acusação e 

sentença (infra, parágrafos 196/200), subordina o Juízo.  

 

192.                                       De qualquer forma, para não perder o foco, para 

apresentar uma peça mais objetiva, mais condensada, a defesa do advogado 

ROBERTO TEIXEIRA não se ocupará profundamente dessa questão
14

. Aplicar-

se-á, de forma mais dedicada, em evidenciar a não participação do advogado 

                                                 
14

 Até porque essa questão será objeto de outras defesas e o seu acolhimento aproveitará 

reflexamente o Requerente.  
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ROBERTO TEIXEIRA em alegada lavagem de dinheiro, única acusação que pesa 

sobre ele. É o que basta ao Requerente. 

 

193.     Acredita-se que um enfrentamento mais 

concentrado, dirigido a uma questão irrespondível, tem a vantagem de sintetizar 

uma peça que, ainda assim, será inevitavelmente longa. E, oxalá, essa sintetização 

possa ser mais exitosa.  

   

194.      De qualquer forma, porém, até por dever de ofício, 

breves pinceladas sobre o assunto mostram-se oportunas.   

 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 2 

BREVÍSSIMA CONSIDERAÇÃO SOBRE O CRIME ANTECEDENTE – 

INSTRUÇÃO DIVERGE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL 

  

195.     Pois bem. Em que pesem as alegações de que a 

ODEBRECHT teria um caixa geral de propinas; e em que pesem as afirmações de 

que a ODEBRECHT teria sido beneficiada em contratos junto a Petrobras; a defesa 

do Requerente não encontrou nos autos qualquer vinculação das imputadas 

vantagens indevidas oferecidas ao Ex-Presidente Lula
15

 com os favorecimentos 

dados pela Petrobras à ODEBRECHT nos contratos narrados na inicial.  

 

196.     Não se demonstrou ser uma troca, um escambo, uma 

permuta. Pelo menos, insista-se, não nos vinculantes termos narrados na inicial.  

                                                 
15

 Veja-se que a defesa do Requerente não se convenceu nem de que a reforma no sítio de 

FERNANDO BITTAR foi uma vantagem ilegal concedida pela ODEBRECHT. Mas, no presente 

tópico, para evolução do raciocínio, serão aceitas tais conclusões.  
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197.     Os benefícios à ODEBRECHT na Petrobras e as 

alegadas vantagens ao Ex-Presidente, ainda que tenham realmente ocorrido
16

, 

mostraram-se ser dois fatos paralelos, independentes, desconectados, em que não se 

localiza a relação de causa e efeito.  

 

198.          Não se encontram mínimas evidências de que o 

pagamento dos alegados benefícios pela ODEBRECHT ao Ex-Presidente seja uma 

contraprestação às benesses recebidas nos apontados contratos com a Petrobras. Não 

se evidenciou o elo, o vínculo. Não se provou a relação de causalidade material.  

 

199.     Pergunta-se: Se omitirmos mentalmente os 

favorecimentos concedidos à ODEBRECHT nos citados contratos da Petrobras 

concluiríamos que os alegados benefícios ao Ex-Presidente ainda sim seriam 

ofertados?!  Se omitirmos mentalmente a formação de cartel e a corrupção 

vinculadas a contratos com a Petrobras, as imputadas reformas feitas pela 

ODEBRECHT
17

 no sítio de Atibaia, aqui tratadas, teriam ocorrido?  

 

200.     A prova dos autos demonstra que sim de forma 

acachapante! E rompido está o nexo causal.  

 

201.        Nesse aspecto, a defesa do Requerente, sempre com 

aquela opção estratégica de não se aprofundar muito nessa questão, cinge-se ao 

depoimento do acusado EMÍLIO ODEBRECHT (evento 1328), justamente no 

trecho já citado em preliminar (supra, parágrafos 79/80).  

 

                                                 
16

 O que se admite para prosseguir com o raciocínio. 
 
17

 Admitindo-se a versão acusatória para prosseguir com o raciocínio. 
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 202.                                          Pois bem. Sobre a razão das alegadas vantagens 

indevidas concedidas ao Ex-Presidente pela ODEBRECHT, afirmou: 

 

“Juíza Federal Substituta:- O senhor fez isso ou aprovou isso a que título, 

era um favor, era em troca de algum benefício que o senhor teve, pode não 

parecer um valor alto para a Odebrecht, mas é um valor considerável? 

Emílio Odebrecht:- Na época era uma relação que já completava mais de 

20 anos, os intangíveis de que o presidente Lula sempre teve com a minha 

pessoa e naturalmente com a organização, de eu poder ter a oportunidade 

de dialogar com ele, de influenciar sobre aquilo que era, que nós 

achávamos que era importante para o Brasil, então tudo isto, a questão da 

estatização da petroquímica que era sempre um desejo que a Petrobras 

tinha, eu precisava da posição dele, eu fui muito claro com ele, “Eu preciso 

saber disso para saber o destino que eu dou à organização, se a 

organização sai ou fica, porque eu ter a Petrobras como minha concorrente 

e com esse processo contínuo de querer estatizar eu não aceito”, então isso, 

quando ele era candidato, ele se comprometeu dizendo que a posição de 

governo era não haver estatização, era dar, vamos dizer, continuidade aos 

programas, com o modelo que estava aí, e dentro disso foi que eu tive 

alguns problemas sérios na época porque a Petrobras fez, mesmo assim, 

três investidas profundas, vamos dizer assim, que eu tive de ir a ele... 

Juíza Federal Substituta:- O senhor foi pessoalmente até o presidente na 

época... 

Emílio Odebrecht:- Aí eu fui pessoalmente a ele durante o período de 

gestão dele e disse “Olhe, lembra-se daquela nossa conversa? Eu continuei 

investindo, fazendo isso, não dá”, e ele realmente convocou uma vez 

inclusive uma reunião geral e deu orientação que aquilo era orientação de 

governo já desde o plano de governo dele, e realmente foram contornadas, 
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mas isso só não, as questões no exterior, por exemplo, várias autoridades 

visitavam o Brasil e ele também ia para alguns países em que nós 

operávamos, então eu sempre pedia a ele "Olha, nós estávamos lá presentes 

com outras empresas, reforce sempre as empresas brasileiras, se aumentar 

a imagem isso vai facilitar nossos programas nesses países”, então um ativo 

intangível que não tem preço, então, é como eu disse a Alexandrino, eu disse 

“Alexandrino, você me trazer isto eu não tenho nem como... Mesmo que eu 

quisesse negar eu não tenho como negar por todos esses ativos intangíveis 

de mais de 20 anos de convívio com o presidente”. 

 

203.     Essa é a declaração do líder maior da empresa e 

responsável pela ordem de realização das reformas. Essa é a declaração do delator 

tantas vezes citado pela própria parte autora como amparo às suas teses.   

 

204.     A explicação dele deixou claro que as apontadas 

vantagens oferecidas ao Ex-Presidente não têm absolutamente nada a ver com 

os contratos com a Petrobras, citados na denúncia. Nada a ver com a formação 

de cartel e corrupção no âmbito da Petrobras.   

 

205.     As reformas teriam sido uma espécie de 

agradecimento, um tipo de reconhecimento a um Ex-Presidente que teria 

atendido os interesses da ODEBRECHT em questões relativas a não 

estatização da indústria petroquímica e também ao apoio à expansão 

internacional da empresa. O depoimento é claro. Claríssimo!  

 

206.     Além do já citado impacto na questão relativa à 

incompetência do Juízo, é de se concluir que os crimes antecedentes, portanto, 

não são aqueles narrados na denúncia!   
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207.     Divagando, talvez pudesse ser imputada, em ação 

própria, outra conduta caracterizadora da corrupção. E lá, nessa outra hipotética 

ação penal, caberia debater se essas ações do Ex-Presidente, no que tange à indústria 

petroquímica e ao apoio à internacionalização da ODEBRECHT, consubstanciam-se 

em atos de ofício, ou não, aptos a caracterizar o delito.   

 

208.     E ali, nessa nova ação, poderia se discutir se a 

reforma do sítio era, de fato, uma operação de lavagem de dinheiro, ou mero iter 

criminis dessa suposta corrupção.  

 

209.     De qualquer forma, na presente sede, pela opção 

estratégica adotada, tal debate é totalmente impertinente. Afinal, as linhas que 

delimitam o debate foram expressamente demarcadas pela parte autora, na denúncia.    

 

210.     Nenhum dos acusados, até por ausência de narração 

na inicial, pôde se defender desses fatos. Mais especificamente, o Requerente não 

pode se defender dessa nova narrativa sobre o crime antecedente da lavagem 

de dinheiro que lhe foi imputada.  

 

211.     Como defender a ignorância do crime 

antecedente, que exclui a tipicidade, se apenas no interrogatório de um corréu 

surge o que poderia, em tese, ser o crime antecedente? 

 

212.     A conclusão para o presente processo é de que a 

acusação positivamente narrada na denúncia não restou comprovada nos autos.  
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OPÇÃO ESTRATÉGIA 3 

CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA – AÇÃO PENAL É 

EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

213.     Embora o Juízo evidentemente tenha total domínio 

acerca da necessidade em haver correlação entre a acusação positivamente lançada 

na denúncia e a sentença, por ser um tema especialmente caro à defesa, crucial às 

teses defensivas, pede-se vênia para repisar a melhor doutrina e a jurisprudência 

pátria a respeito.  E, neste contexto, perfeita é a lição de Gustavo Henrique Badaró: 

 

“A identidade da representação do objeto do processo constante na 

imputação e na sentença impõe que se julgue na sentença todo o objeto do 

processo. A sentença não pode conter algo que não foi objeto da 

imputação, mas também não poderá deixar de julgar algo que tenha sido 

imputado ao acusado. 

A regra da correlação entre acusação e sentença impõe que a sentença 

julgue somente o que foi objeto da imputação, mas também tudo o que foi 

objeto da imputação. A sentença deve esgotar o conteúdo da pretensão, 

resolvendo-a totalmente, e nada resolvendo que esteja fora da mesma” 

(“Correlação entre acusação e sentença”;  São Paulo; Ed. Revista dos 

Tribunais, 2000; p. 139/140) (g.n.).  

 

214.     E completou logo à frente: 

 

“Toda violação da regra da correlação entre a acusação e sentença implica 

em um desrespeito ao princípio do contraditório. O desrespeito ao 

contraditório poderá trazer a violação do direito de defesa, quando 

prejudique as posições processuais do acusado, ou estará ferindo a inércia 
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da jurisdição, com a correlativa exclusividade da ação penal conferida ao 

Ministério Público, quando o juiz age de ofício.” 

(Ob. cit; p. 143) (g.n.).  

 

215.     Fernando Capez foi direito ao ponto:  

 

“Por princípio da correlação entende-se que deve haver uma correlação 

entre o fato descrito na denúncia ou queixa e o fato pelo qual o réu é 

condenado. O juiz não pode julgar o acusado extra petita, ultra petita ou 

citra petita; vale dizer, não pode desvincular-se o magistrado da inicial 

acusatória julgando o réu por fato do qual ele não foi acusado” (“Curso de 

Processo Penal, ed. Saraiva, 14ª edição, 2007, p. 427 e 429). 

 

216.     Entre infinitos precedentes jurisprudenciais, pela sua 

clareza e concisão, elege-se para citação esse, do Superior Tribunal de Justiça:  

 

“1. O princípio da correlação entre acusação e sentença, também 

chamado de princípio da congruência, representa uma das mais relevantes 

garantias do direito de defesa, visto que assegura a não condenação do 

acusado por fatos não descritos na peça acusatória, é dizer, o réu sempre 

terá a oportunidade de refutar a acusação, exercendo plenamente o 

contraditório e a ampla defesa.(Recurso Especial Nº 1.193.929 - Rj 

(2010/0086244-7) Relator : Ministro Marco Aurélio Bellizze; Brasília (DF), 

27 de novembro de 2012 (data do julgamento). 5ª Turma).  

 

 

217.     Pronto. Para a finalidade de apenas chamar a atenção 

do Juízo, é o suficiente.  
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 4  

QUAIS SÃO AS CONDUTAS POSITIVAMENTE IMPUTADAS AO 

REQUERENTE NA PRESENTE AÇÃO PENAL? - FRONTEIRAS 

LEVANTADAS PELA DENÚNCIA 

 

218.     Por tudo que já se viu, não há como fugir de uma 

constatação muito simples: A denúncia vincula, limita, engessa, acorrenta, amarra, 

escraviza a decisão do Poder Judiciário. 

 

219.     E se um acusado responde exclusivamente pelo que 

lhe foi imputado, imperioso é voltar os olhos à denúncia.  

 

220.       Pois bem. Em linhas gerais, a longuíssima denúncia 

narrou uma entrelaçada e complexa conspirata envolvendo ODEBRECHT, OAS, 

Petrobras, agentes públicos, entre eles o Ex-Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva e 

demais corréus.  

 

221.     O suposto funcionamento de um cartel, que fraudaria 

licitações e eliminaria a real concorrência, teria permitido à ODEBRECHT, entre 

outras, amealhar uma gigantesca quantia de dinheiro sujo, oriunda dos pagamentos 

de valores sobrevalorizados pela Petrobras.  

 

222.     Parte desse alegado dinheiro sujo seria utilizada para 

pagar propina aos agentes públicos que contribuiriam para fazer o esquema 

funcionar. Entre esses agentes públicos, o citado Ex-Presidente.  
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223.     Para pagamento dessa alegada propina, 

especificamente ao Ex-Presidente, a ODEBRECHT teria realizado obras no imóvel 

em questão.  

 

224.     Seria só aí, então, que entraria a “participação” 

do advogado ROBERTO TEIXEIRA nas indigitadas práticas delituosas. 

Segunda a versão da parte autora, teria ele contribuído para mascarar que a 

ODEBRECHT estaria realizando obras no imóvel.  

 

225.       Sempre segundo a denúncia, o Requerente teria 

“proposto” (fls. 151 da denúncia) a celebração de um “contrato fictício” entre a 

Construtora Rodrigues do Prado e FERNANDO BITTAR. Além disso, teria 

“solicitado” (fls. 151 da denúncia) que o contrato contivesse valores e forma de 

pagamento compatíveis com a renda de FERNANDO BITTAR. E “solicitou” que 

os recibos fossem a ele entregues (fls. 151 da denúncia).  

 

226.     Pronto! Essas são as condutas atribuídas ao 

Requerente pela denúncia. Essas são as ações positivamente imputadas ao 

advogado ROBERTO TEIXEIRA.  Essas são as claríssimas e invioláveis 

fronteiras edificadas pela parte autora.  

 

227.     E, reconheça-se, em alegações finais, a parte autora 

lealmente repetiu os mesmíssimos termos (fls. 302 das alegações finais da parte 

autora): “propôs a celebração de um contrato fictício”; “solicitou que o contrato 

fictício contivesse valores e forma de pagamentos” específicos; “solicitou a entrega 

de recibos”.  
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228.     Tanto denúncia, como alegações finais atribuem a 

EMYR COSTA a redação do contrato!  

 

229.      Tanto denúncia, como alegações finais, não 

atribuem qualquer responsabilidade ao Requerente quanto à emissão da Nota 

Fiscal nº 0243 pela Construtora Rodrigues da Costa. Narrou apenas e tão 

somente que foi emitida em 30 de maio de 2011. Vale conferir!  

 

230.     Os claríssimos textos da denúncia e das alegações 

finais irrogam ao advogado ROBERTO TEIXEIRA três condutas – e apenas essas 

três condutas: uma proposta e duas solicitações.  

 

231.     Qualquer outro comportamento não foi formalmente 

imputado ao Requerente. Eventuais desvios fugiriam da regra da correlação entre 

acusação e sentença.  

 

232.     Data vênia, adiante-se desde já, a alegação de que o 

Requerente teria contribuído dolosamente para o sucesso da estratégia 

criminosa delira. É mera imaginação da parte autora que, de ausência de 

criatividade, jamais poderá ser acusada. 

 

 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 5  

O ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – EVIDENTE AUSÊNCIA DE 

CONVICÇÃO “PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL” 

 

233.            A parte autora imputou ao advogado ROBERTO 

TEIXEIRA a dolosa participação em crime de lavagem de dinheiro. Não se 
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desincumbiu, porém, do ônus que assumiu ao oferecer a denúncia. Não fez prova 

dos fatos que imputou. Também não fez prova segura da adesão dolosa do 

Requerente à suposta lavagem de dinheiro.  

 

234.     Em verdade, sobre esse último aspecto, mais ainda: 

Considerando que, consoante entendimento pacificado, a ciência do crime 

antecedente é elementar do crime de lavagem em dinheiro, a ausência de prova 

dessa ciência não se insere apenas no âmbito do elemento subjetivo do tipo, o dolo. 

Mas também se subsumi à própria descrição típica.  

 

235.                A defesa do Requerente está absolutamente 

convencida: A prova colhida na instrução NÃO é capaz de gerar uma 

“convicção para além de uma dúvida que é razoável” da participação 

do Requerente em atos de lavagem. Muito longe disso.  

 

236.        Esclarece a defesa que desenvolverá seu raciocínio 

tendo por guia o princípio do ônus da prova. Para evitar divagações ociosas, optar-

se-á pelo enfrentamento direto da versão inventada pela parte autora, apenas 

para evidenciar o descumprimento do seu dever de provar o que alegou.  

 

237.     A peça já está grande. E ficará ainda maior. É 

necessário que assim seja: A acusação é grave. Gravíssima! Mas, dentro do possível, 

sem prejudicar a defesa do Requerente, é conveniente tentar apresentar a 

argumentação o menos enfadonha que se puder.  

 

238.             Esta opção por uma abordagem mais restringente se 

dá pela sua absoluta suficiência para deferimento do pedido de absolvição.  
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239.           Afinal, com a consagração constitucional do 

princípio da presunção de inocência, a defesa poderia até mesmo, se quisesse, ficar 

absolutamente inerte. Como ensina o professor Gustavo Henrique Righi Ivahy 

Badaró: 

 

“É perfeitamente possível que o acusado permaneça em silêncio, sem 

apresentar qualquer versão defensiva para os fatos e, mesmo assim, que o juiz 

venha a absolve-lo”.  

 

240.        E citando o espanhol Miguel Angel Montañes Pardo, 

completou:  

 

“... a presunção de inocência dispensa qualquer comportamento ativo do 

acusado: ´el acusado no necesita demonstrar su inocencia, por lo que puede 

permanecer pasivo, sin proponer la práctica de pruebas que acrediten su 

inocencia, ya que nada tiene que probar en cuanto a su inocencia, sin 

perjuicio del derecho que le asiste hacerlo´”   (“Ônus da Prova no Processo 

Penal”; Editora Revista dos Tribunais; 2003;.; p. 231).     

 

241.        É óbvio que a defesa do Requerente não ficará 

absolutamente inerte, sem apresentar qualquer raciocínio. Longe disso, como se 

constata pela extensão da presente peça! 

 

242.           Mas a sua tarefa é a desmontar a versão 

ministerial. Desconstituir os argumentos da parte autora. Escancarar as 

lacunas do trabalho ministerial é o bastante. Fazer nascer “dúvida razoável” é o 

suficiente.  
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243.       Assim, que não se venha dizer, invertendo a 

exigência legal, que o Requerente não provou sua inocência. Ora, caberia antes, à 

acusação, fazer prova do que alegou: O advogado ROBERTO TEIXEIRA 

dolosamente participou de lavagem de dinheiro. Não o fez!  

 

244.     E, mais uma vez, vale citar Ivahy Badaró: 

 

“Ora, se o acusado tem apenas o ônus de gerar dúvida sobre a existência de 

um fato, isso significa que, para não prevalecer a posição que mais lhe é 

favorável, o Ministério Público terá de convencer o juiz da certeza de sua 

inocorrência. Assim, por exemplo, afirmar que, para ser absolvido, o 

acusado tem o ônus de gerar uma dúvida razoável sobre a existência da 

legítima defesa equivale a dizer que, para ele ser condenado, o Ministério 

Público teria o ônus de provar, além de qualquer dúvida, a inocorrência da 

legítima defesa” (Ob. cit.; p. 235) (g.n.).    

 

245.       Para encerrar esse tópico, cabe – sempre caberá! - 

aprender com o decano do Supremo Tribunal Federal, Ministro Celso de Mello. Sua 

contundência, sua cultura, sua reverência ao Estado Democrático de Direito, são 

todas qualidades inspiradoras:  

 

“É preciso relembrar, Senhores Ministros, que não compete ao réu 

demonstrar a sua inocência. Antes, cabe ao Ministério Público 

demonstrar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Hoje já não 

mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra hedionda que, 

em dado momento histórico de nosso processo político, criou, para o réu, 

com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação 
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de ele, acusado, provar a sua própria inocência!!! Refiro-me ao art. 20, 

inciso 5, do Decreto-lei nº 88, de 20/12/1937 – editado sob a égide do 

nefando Estado Novo de VARGAS –, que veiculava, no que se refere aos 

delitos submetidos a julgamento pelo tristemente célebre Tribunal de 

Segurança Nacional, e em ponto que guarda inteira pertinência com estas 

observações, uma fórmula jurídica de despotismo explícito: “Presume-se 

provada a acusação, cabendo ao réu prova em contrário (...)” (grifei). O 

fato indiscutivelmente relevante no domínio processual penal, Senhores 

Ministros, é que, no âmbito de uma formação social organizada sob a 

égide do regime democrático, não se justifica, sem base probatória idônea, 

a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre 

assentar-se – para que se qualifique como ato revestido de validade ético-

jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, 

ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de 

obscuridade, revelem-se capazes de informar e de subsidiar, com 

objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, 

dúvidas razoáveis, sérias e fundadas, cuja ocorrência só pode conduzir a 

um decreto de absolvição penal. Não se pode – considerada a presunção 

constitucional de inocência dos réus – atribuir relevo e eficácia a juízos 

meramente conjecturais, para, com fundamento neles, apoiar um 

inadmissível decreto condenatório. Não custa enfatizar que, no sistema 

jurídico brasileiro, não existe qualquer possibilidade de o Poder 

Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras 

suspeitas, reconhecer, em sede penal, a culpa de alguém. Revela-se 

importante advertir, Senhores Ministros, na linha do magistério 

jurisprudencial e em respeito aos princípios estruturantes do regime 

democrático, que, “Por exclusão, suspeita ou presunção, ninguém pode ser 

condenado em nosso sistema jurídico-penal” (RT 165/596, Rel. Des. 
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VICENTE DE AZEVEDO – grifei). É preciso relembrar que as limitações à 

atividade persecutório-penal do Estado traduzem garantias constitucionais 

insuprimíveis que a ordem jurídica confere ao suspeito, ao indiciado e ao 

acusado, com a finalidade de fazer prevalecer o seu estado de liberdade em 

razão do direito fundamental – que assiste a qualquer um – de ser 

presumido inocente. Cumpre ter presente, bem por isso, neste ponto, em 

face de sua permanente atualidade, a advertência feita por RUI 

BARBOSA (“Novos Discursos e Conferências”, p. 75, 1933, Saraiva) no 

sentido de que “Quanto mais abominável é o crime, tanto mais imperiosa, 

para os guardas da ordem social, a obrigação de não aventurar 

inferências, de não revelar prevenções, de não se extraviar em conjecturas 

(...)” (Ação Penal 898; SC, Relator: Min. Teori Zavascki; Declaração de 

voto do Ministro Celso de Mello) (g.n.). 

 

 246.      Definitivamente, uma aula magna! Os 

signatários aplaudem!  

 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 6 

O BAIXÍSSIMO VALOR DA PALAVRA DO RÉU CONFESSO QUE 

DELATA PRA OBTER VANTAGENS PROCESSUAIS – DEVAGAR COM O 

ANDOR 

  

247.     Nada obstante os signatários, evidentemente, terem 

plena ciência de que essa é a letra da lei, desejam iniciar o presente tópico com uma 

rápida digressão acerca das expressões “colaboração” e “colaborador”.  

 

248.     Com todo respeito ao legislador, a escolha dos 

termos foi infeliz. Tais expressões são imprecisas. Tais expressões transmitem 
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conclusões equivocadas. Tais expressões induzem o receptor desatento a erros de 

avaliação.  

 

249.     Ora, a palavra “colaboração”, sinônimo de “ajuda”, 

“prestimosidade”, até de “solidariedade”, traz embutida uma aura de pureza, 

candura, sinceridade. Quem “colabora” com a Justiça parece ser um benfeitor! 

 

250.      “Colaborador” é sinônimo de “auxiliar”, 

“parceiro”, até de “cúmplice”. Enfim, em uma análise descontextualizada, um 

“sócio” da Justiça!  

 

251.           Assim, de tanto ouvir e repetir, o usuário poderá 

acabar por, talvez até inconscientemente, emprestar às declarações do 

“colaborador” uma credibilidade que nem sempre – ou melhor, quase nunca! – é 

justificável.  

 

252.     Com raríssimas exceções, não é o arrependimento, 

ou um incontornável sentimento de culpa, ou um desejo de expiação dos pecados, 

que move o “colaborador”. Muito longe disso. A regra geral é alcaguetar terceiros 

com o nítido – e humano, claro! – escopo de receber benesses processuais.   

 

253.     Parece ser indiscutível que diante da possibilidade 

de passar menos dias no cárcere, o colaborador não se constrangerá em prejudicar 

antigos parceiros, ainda que, para tanto, tenha que se desviar da verdade.  

 

 

254.     Até porque, não nos esqueçamos, cuida-se de um réu 

confesso. Alguém que já admitiu ter cometido crimes. Alguém que, diante de 
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evidências incontestáveis, apanhado com a “mão na massa”, de “calças curtas”, 

assumiu práticas graves. Por que agora iria se acanhar em mentir?  

 

255.     Pra quem passou anos corrompendo o Poder 

Público, ou sendo corrompido, que freio moral, subitamente, como num passe de 

mágica, o impedirá de lesar outras pessoas? 

 

256.     EMYR COSTA, réu confesso que fez acordo de 

delação, não escondeu que agiu movido por meros interesses processuais e não por 

qualquer razão mais nobre (evento 1325):  

 

“Defesa:- O senhor já disse aqui que fez um acordo de colaboração 

premiada com o Ministério Público, eu gostaria que o senhor, por gentileza, 

circunstanciasse como se deu esse acordo e por que o senhor fez esse 

acordo juntamente com outros setenta e seis executivos da empresa e não 

sozinho? 

Emyr Diniz Costa Júnior:- Bom, como o senhor sabe, o Ministério Público 

e a Polícia Federal, eles estavam investigando exatamente esses fatos que o 

senhor está dizendo e fizeram várias buscas e apreensões na empresa e 

começaram a descobrir coisas, as coisas que o senhor sabe que foram 

noticiadas, a existência do departamento de operações estruturadas, de tal 

contrato foi feito isso, de tal negócio foi feito aquele, o projeto do sítio, 

dizendo respeito ao que me toca, o negócio do sítio já estava na mídia, tudo 

isso já acontecendo, a gente sabendo as implicações que isso poderia dar 

pra mim, a empresa também facultou aos seus executivos que quisessem 

fazer essa colaboração os apoiaria nesse caso e eu aderi ao programa 

sabendo as consequências que podiam causar pra mim, mas também os 
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benefícios, por outro lado, que a lei permite aos colaboradores, então por 

isso eu decidi aderir” (g.n.). 

 

257.     Como já dito, é humano, claro. Mas o conteúdo da 

delação não pode ser adotado cegamente.  

 

258.     É por isso que, agora sabiamente, o legislador tratou 

a “colaboração” como meio de prova. Instrumento para se alcançar provas. Uma 

via. Um caminho. Não a prova em si.  

 

259.     De qualquer forma, se como diz o dito popular “o 

uso do cachimbo entorta a boca”, os signatários preferem, no lugar de 

“colaborador”, valer-se da locução “réu confesso premiado por dedurar alegados 

parceiros de crime”; ou variantes com a mesma essência. Parece mais correto. E não 

entorta a boca.  

 

 

260.     O “réu confesso” pode até estar falando a verdade, 

claro. Mas é preciso cautela. Devagar com o andor. O santo, aí, é de barro. Ou, para 

emendar outro dito popular, o santo, aí, é do pau oco.  

 

 

261.     Ou se quebra facilmente. Ou se presta a tarefas 

pouquíssimas nobres... 

 

262.     Pois bem. De acordo com expressa previsão legal, 

nenhuma condenação poderá advir com fundamento apenas nas declarações de 

agente colaborador (art. 4º, § 16º, da Lei 12.850/13). A clareza da lei não abre 
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margem a debates. O Supremo Tribunal Federal é absolutamente taxativo nesse 

sentido: 

 

“Cabe assinalar, neste ponto, o caráter positivo da evolução jurisprudencial 

desta Corte a propósito do instituto em questão, eis que o Supremo Tribunal 

Federal, bem antes da Lei nº 12.850/2013, já admitia a utilização da 

colaboração premiada (cujo “nomen juris” anterior era o de delação 

premiada), ressalvando, no entanto, desde então, que nenhuma condenação 

penal poderia ter por único fundamento as declarações incriminadoras do 

agente colaborador (HC 94.034/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 

213.937/PA, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.): 

“PROVA – DELAÇÃO – VALIDADE. Mostra-se fundamentado o 

provimento judicial quando há referência a depoimentos que respaldam 

delação de co-réus. Se, de um lado, a delação, de forma isolada, não 

respalda condenação, de outro, serve ao convencimento quando 

consentânea com as demais provas coligidas.” 

(HC 75.226/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei) 

A impossibilidade de condenação penal que tenha por suporte, 

unicamente, o depoimento prestado pelo agente colaborador, tal como 

acentua a doutrina (EDUARDO ARAÚJO DA SILVA, “Organizações 

Criminosas: aspectos penais e processuais da Lei nº 12.850/13”, p. 71/74, 

item n. 3.6, 2014, Atlas, v.g.), constitui importante limitação de ordem 

jurídica que, incidindo sobre os poderes do Estado, objetiva impedir que 

falsas imputações dirigidas a terceiros “sob pretexto de colaboração com a 

Justiça” possam provocar inaceitáveis erros judiciários, com injustas 

condenações de pessoas inocentes.  

Na realidade, o regime de colaboração premiada, definido pela                     

Lei nº 12.850/2013, estabelece mecanismos destinados a obstar abusos que 
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possam ser cometidos por intermédio da ilícita utilização desse instituto, 

tanto que, além da expressa vedação já referida (“lex. cit.”, art. 4º, § 16),          

o diploma legislativo em questão também pune como crime, com pena de 1 

a 4 anos de prisão e multa, a conduta de quem imputa “falsamente, sob 

pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa 

que sabe ser inocente” ou daquele que revela “informações sobre a 

estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas” (art. 19). 

Com tais providências, o legislador brasileiro procurou neutralizar,  

em favor de quem sofre a imputação emanada de agente colaborador,            

os mesmos efeitos perversos da denunciação caluniosa revelados,                     

na experiência italiana, pelo “Caso Enzo Tortora” (na década de 80), de 

que resultou clamoroso erro judiciário, porque se tratava de pessoa 

inocente, injustamente delatada por membros de uma organização 

criminosa napolitana (“Nuova Camorra Organizzata”) que, a pretexto de 

cooperarem com a Justiça (e de, assim, obterem os benefícios legais 

correspondentes), falsamente incriminaram Enzo Tortora, então conhecido 

apresentador de programa de sucesso na RAI (“Portobello”). 

Mais do que isso, cumpre ter presente, ainda, a correta observação 

feita pelo saudoso e eminente Ministro TEORI ZAVASCKI no julgamento 

do HC 127.186/PR, de que foi Relator, ocasião em que expendeu 

considerações relevantes em torno do instituto da colaboração premiada, 

advertindo, com absoluta procedência, com fundamento na legislação 

pertinente  (Lei nº 12.850/2013, art. 4º, “caput” e § 6º), que “seria extrema 

arbitrariedade (…) manter a prisão preventiva [de alguém] como 

mecanismo para extrair do preso uma colaboração premiada, que, segundo 

a lei, deve ser voluntária” (grifei), concluindo, com inteiro acerto, que 

“Subterfúgio dessa natureza, além de atentatório aos mais fundamentais 

direitos consagrados na Constituição, constituiria medida medievalesca que 
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cobriria de vergonha qualquer sociedade civilizada” (grifei). 

Registre-se, de outro lado, por necessário, que o Estado não poderá 

utilizar-se da denominada “corroboração recíproca ou cruzada”, ou seja, 

não poderá impor condenação ao réu pelo fato de contra este existir, 

unicamente, depoimento de agente colaborador que tenha sido confirmado, 

tão somente, por outros delatores, valendo destacar, quanto a esse aspecto, 

a advertência do eminente Professor GUSTAVO BADARÓ (“O Valor 

Probatório da Delação Premiada: sobre o § 16 do art. 4º da             Lei nº 

12.850/2013”): 

“A título de conclusão, podem ser formulados os seguintes 

enunciados: 

A regra do § 16 do art. 4º da Lei 12.850/13 aplica-se a todo e qualquer 

regime jurídico que preveja a delação premiada. 

O § 16 do art. 4º da Lei 12.850/13, ao não admitir a condenação 

baseada exclusivamente nas declarações do delator, implica uma limitação 

ao livre convencimento, como técnica de prova legal negativa. 

É insuficiente para o fim de corroboração exigido pelo § 16 do art. 4º 

da Lei 12.850/13 que o elemento de confirmação de uma delação premiada 

seja outra delação premiada, de um diverso delator, ainda que ambas 

tenham conteúdo concordante.  

Caso o juiz fundamente uma condenação apenas com base em 

declarações do delator, terá sido contrariado o § 16 do art. 4º da Lei 

12.850/13 (…).” (grifei)” (Medida Cautelar em Mandado de Segurança 

34.831/DF; Min. Celso de Mello; 04/08/2017).   

 

263.     Também o TRF da 4ª Região, julgando caso 

justamente da alcunhada operação Lava Jato, já se posicionou contra 
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condenação sustentada apenas nas palavras de réu confesso que fez acordo 

premiado (Apelação Criminal Nº 5012331-04.2015.4.04.7000/PR). 

 

264.     No caso dos autos, Nobre Magistrado, a imputação 

que pesa sobre o advogado ROBERTO TEIXEIRA fundamenta-se, 

exclusivamente, unicamente, tão somente, no depoimento do réu confesso 

EMYR COSTA. Mais nada!  

 

265.     Não estamos diante nem de um caso de 

“corroboração recíproca ou cruzada”. Afinal, como se verá, nem mesmo o acusado 

ALEXANDRINO ALENCAR sustenta a versão de EMYR COSTA (infra, 

parágrafos 366/387). 

 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 7 

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONFIRMADOR - TICKET DE 

ESTACIONAMENTO NÃO FALA 

 

266.     A parte autora, no afã incontrolável de incriminar o 

Requerente, defendeu que a acusação não estaria amparada apenas na palavra de 

réu confesso premiado.  Alegou que a versão de EMYR COSTA estaria sustentada 

por documento, mais precisamente o ticket de estacionamento demonstrador da 

ocorrência da reunião no escritório do advogado ROBERTO TEIXEIRA.   

 

267.      Ora, ora! Nunca se negou a ocorrência da reunião, 

Nobre Magistrado! Ela ocorreu, sim! 

 

268.     A questão em que há divergência é sobre o teor da 

conversa. E sobre tal teor o ticket, evidentemente, não diz absolutamente nada.  
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269.     Resta, em conclusão, a palavra do réu confesso que 

fez um acordo com a parte autora para auferir os benefícios processuais dele 

decorrentes... Aliás, é sintomático que EMYR COSTA não tenha apresentado recibo 

de estacionamento da alegada segunda visita ao escritório do advogado ROBERTO 

TEIXEIRA, quando lhe teria entregue as notas da obra... 

 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 8 

SUMÁRIO DAS TESES JURÍDICAS 

 

270.     Na presente tópico da peça, a defesa faz apenas uma 

apresentação das teses que serão defendidas. Uma síntese, apenas para já fornecer 

ao Juízo uma visão global do que será desenvolvido mais à frente.  

 

 Os fatos imputados na denúncia, ainda que estivessem provados
18

, não se 

adequam ao arquétipo penal. Não são condutas aptas a lavar dinheiro;  

 

 Os fatos imputados na denúncia, ainda que fossem típicos
19

, não foram 

provados na instrução processual levada a cabo sob o crivo do contraditório;  

 

 Ainda que os fatos imputados na denúncia se encaixassem na descrição típica 

e tivessem sido provados no curso da ação penal
20

, resta evidente que o 

advogado ROBERTO TEIXEIRA jamais atuou com a intenção de lavar 

dinheiro.  

 

                                                 
18

 O que se admitirá apenas em nome da argumentação.  

19
 O que se admitirá apenas para desenvolver o raciocínio.  

20
 O que será admitido apenas como condição para apresentação de mais uma tese.  
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PARTE V - A IRREFRAGÁVEL ATIPICIDADE DAS CONDUTAS 

EFETIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO REQUERENTE  

 

271.     Nesta parte da peça, a defesa sustentará que aquelas 

ações efetivamente atribuídas pela parte autora – e que vinculam a decisão judicial – 

ainda que provadas estivessem
21

, não autorizam um decreto condenatório, em face 

da evidente atipicidade.  

 

 

O SIGNIFICADO DAS PALAVRAS 

 

272.     As condutas efetivamente atribuídas ao Requerente 

são claramente atípicas
22

.  

 

273.     Que fique bem claro: ROBERTO TEIXEIRA nega 

peremptoriamente ter feito a “proposta” e as “solicitações” descritas na inicial
23

! 

Contudo, o presente argumento transcende tal questão. Apenas para fins de 

desenvolvimento do presente raciocínio, aceitar-se-á a versão da parte autora.  

 

274.     Pois bem. Como já demonstrado (supra, parágrafos 

201/215), a inicial atribuiu ao Requerente uma conduta de “propor” e duas de 

“solicitar” aos réus ALEXANDRINO ALENCAR e EMYR COSTA. 

                                                 
21

 O que se aceitará apenas para desenvolver o raciocínio.  

 
22

 Por dever de lealdade, esclareça-se que a tese foi desenvolvida em Habeas Corpus impetrados 

perante o TRF da 4ª Região e do STJ. As duas Côrtes, porém, não enfrentaram a questão, 

avaliando ser matéria a ser discutida, justamente, quando da análise do mérito da imputação, em 

sede de sentença.  

 
23

 E, como se verá mais à frente, a prova dos autos não evidenciou a prática de tais condutas.  



 

  

  

  

 

 

 

AVENIDA PAULISTA, 1.048 – 4º ANDAR – BELA VISTA – SÃO PAULO – SP – CEP 01310-200 – TELEFONE: (11) 3141-4700 

WWW.ADVOCACIAMARIZDEOLIVEIRA.COM.BR 

77 

275.     Evidentemente, nenhuma das condutas se acha 

inserta na descrição típica do artigo 1º da Lei 9613/98.  O Requerente não está 

sendo acusado de praticar as condutas de “ocultar” ou “dissimular”. Segundo a 

própria imputação, não praticou o núcleo do tipo, o verbo do arquétipo legal. Não é, 

pois, autor do crime.  

  

276.     Foi ele incluído na acusação, claramente, na 

condição de partícipe. A ele se aplicaria a norma de extensão prevista no artigo 29 

do CP: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime (...)” (g.n.).  

 

277.     Como muito bem ensina Guilherme de Souza Nucci:  

 

“O Código Penal de 1940 equiparou os vários agentes do crime, não 

fazendo distinção entre o coautor e partícipe, podendo o juiz aplicar uma 

pena padronizada para todos (é a denominada teoria subjetiva, ou seja, 

conceito extensivo de autor). 

(...) 

Coube à doutrina fazer a separação entre coautoria e participação, além do 

que a Reforma Penal de 1984 terminou por reconhecer que essa distinção é 

correta, acolhendo-a (Exposição de motivos, item 25: “Sem completo 

retorno à experiência passada, curva-se, contudo, o Projeto aos críticos 

dessa teoria, ao optar, na parte final do art. 29, e em seus dois parágrafos, 

por regras precisas que distinguem a autoria da participação. Distinção, 

aliás, reclamada com eloquência pela doutrina, em face de decisões 

reconhecidamente injustas”(“Código Penal Comentado”; 12ª edição; 2012, 

Editora Revista dos Tribunais; p. 310) (g.n.). 

 

278.     A distinção é, pois, inequívoca.  
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279.     E, logo mais à frente, o conceituado magistrado e 

professor completa o raciocínio tratando, especificamente, das modalidades de 

participação: 

 

“Em nossa visão, melhor é a teoria objetivo-formal, ou seja, coautor é 

aquele que pratica, de algum modo, a figura típica, enquanto ao partícipe 

fica reservada a posição de auxílio material e suporte moral (onde se 

inclui o induzimento, a instigação ou o comando)” (Ob. cit; p. cit.) (g.n.).  

 

280.     Na mesmíssima linha de raciocínio, embora 

utilizando de terminologia diferente, André Luís Callegari lecionou:  

 

“O CP, quando trata em seus artigos o tema do concurso de pessoas, não 

faz referências expressas às espécies de participação. Como ponto de 

referência, muitos autores adotam as espécies enunciadas no art. 31 do CP, 

que menciona a determinação à instigação e o auxílio. A doutrina 

estrangeira basicamente adota a instigação e a cumplicidade” (“Código 

Penal Comentado”; Coordenadores: Maurício Schaun Jalil e Vicente Greco 

Filho; Editora Manole, 2016; p. 126) (g.n.).  

 

281.     E, na sequência, explicou no que consistiriam a 

instigação e a cumplicidade:  

 

“Instigação é a dolosa colaboração de ordem espiritual, objetivando o 

cometimento de um crime doloso (Batista, Nilo, Concurso de agentes, 1979, 

p. 139). Segundo Jescheck (op. Cit., 1993, p. 626), o indutor limita-se a 

provocar no autor a resolução de realizar o fato, sem ter participação 
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alguma no próprio domínio deste. Os meios de instigação podem ser todas 

as possibilidades de influência volitiva: persuasão, dádivas, promessa de 

recompensa, provocação de um erro de motivo, abuso de uma relação de 

subordinação, ameaça, etc. (Wessels, op. Cit., 1976, p. 127)” (Ob. cit; p. 

126/127) (g.n.).  

 

282.     E, sobre a cumplicidade, ensinou ser o auxílio 

material: “Segundo Batista (op. Cit, 1979, p. 143), cumplicidade é a dolosa 

colaboração de ordem material, objetivando o cometimento de um crime doloso. O 

legislador brasileiro optou pela vox “auxílio”, porém a expressão “cumplicidade” 

tem tradição no Direito brasileiro e deve ser mantida (Batista, op. Cit., 1979, p. 

143)” (Ob. cit; p. 127).  

 

283.     Enfim, pouco importando a preferência pela 

expressão “auxílio” ou “cumplicidade”, para o presente caso irrelevante, a 

conclusão unificada é de que a participação é a colaboração material ou moral, que 

não se confunde com o núcleo do tipo.  

 

284.     Pois bem. No caso em tela, é fácil concluir que não 

foi imputado ao advogado ROBERTO TEIXEIRA nenhum auxílio material. Ao 

contrário, a própria denúncia narrou, e as alegações finais confirmaram, que o 

contrato que a parte autora qualificou como “fictício” teria sido confeccionado pelo 

acusado EMYR COSTA.  

 

285.     O Requerente, repita-se, teria “proposto” a 

confecção do contrato e “solicitado” que do tal contrato constasse valores 

compatíveis com a capacidade de seu cliente, além de ter “solicitado” a entrega de 

documentação.  
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     Nobre Magistrado,  

 

286.     Por mais que se queira ter boa vontade com a 

acusação expressamente formulada pela parte autora, não haverá como se aceitar 

que as condutas de fazer uma “proposta” e duas “solicitações” possam ser 

consideradas - para fins de reconhecer a participação penal! - como uma 

colaboração moral!  

 

287.     As palavras têm seus significados! Propor e solicitar 

não poderão, jamais, ser confundidas com a ação de instigar ou mesmo induzir. 

Valendo-se da eloquência da objetividade popular: Uma coisa é uma coisa, outra 

coisa é outra coisa!  

 

288.     As condutas atribuídas ao Requerente não se 

inserem na cadeia causal do imputado crime, que teria ocorrido independentemente 

da ação do advogado ROBERTO TEIXEIRA.  

 

289.        Lançando mão do procedimento hipotético de 

eliminação, preconizado por Thyren, não se pode afirmar que, excluídas 

mentalmente a proposta e as solicitações imputadas ao Requerente, o mesmo 

resultado não teria ocorrido! Afinal, propor e solicitar não eram condutas com 

poder de interferência na esfera de decisão dos corréus.   

 

290.     Como se vê dos exemplos acima citados pelo 

professor Callegari, a conduta expressamente imputada na inicial em nada se 

confunde com qualquer modalidade de “influência volitiva: persuasão, dádivas, 
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promessa de recompensa, provocação de um erro de motivo, abuso de uma relação 

de subordinação, ameaça, etc.”.    

 

291.     E, de fato, não há mesmo como comparar a conduta 

de quem propõe e solicita com a de quem exerce positivo controle no estado 

anímico alheio.  

 

292.     Quem instiga terceiro a qualquer prática delituosa, 

interferindo no querer alheio, é partícipe do delito. Quem apenas propõe ou solicita, 

pratica um irrelevante penal – ainda que a proposta se refira a fato típico, o que não 

é o caso dos autos.   

 

293.     Levando o raciocínio ao extremo, apenas para dar 

expressividade ao argumento, aquele que “propôs” ou “solicitou”, sem influência 

volitiva, não pode, por exemplo, ser responsabilizado pelo assalto a um banco 

realizado por terceiros... É evidente que não! 

 

 

294.     Se fizeram, fizeram porque quiseram! São adultos e 

responsáveis! 

 

 

295.     Por tudo que se viu, Eminente Juiz Federal, está 

patente que a acusação narrou fato atípico. Da narração inserta na denúncia ausente 

está a hipótese legal de “participação”. E não se adequando o fato imputado à 

descrição abstrata da norma incriminadora, o reconhecimento da atipicidade se 

impõe.  
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296.     O tipo penal exerce fundamental função garantidora 

– já dizia von Lizt que as leis penais modernas são a ‘Magna Charta libertatum’ -, 

impedindo que, por todo e qualquer motivo, seja ampliado o rol de infrações e 

penas. Bem por isto, já alertava o mestre Nélson Hungria: 

 

“Com a abolição do sistema de enumeração taxativa dos crimes ou com a 

licença para o ‘arbitrium judicis’ ou a analogia na incriminação de fatos e 

irrogação de penas, não poderia ser coibida, nos seus requintes e 

caprichos, a sensibilidade ético-social dos juízes criminais, que seriam 

naturalmente levados à hipertrofia funcional, pois este é o destino fatal de 

todo o poder incontrolado ou de imprecisas fronteiras” (“Comentários ao 

Código Penal”; volume I, tomo I,  4ª edição, 1980; Editora Forense, Rio de 

Janeiro; p. 24). 

 

297.     No caso dos autos, as fronteiras são precisas. E para 

se estar dentro delas era preciso uma narração de uma positiva instigação por parte 

do Requerente.   

 

298.     O Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, ao 

abordar a importância de o intérprete do Direito conhecer o significado das palavras, 

proferiu o seguinte escólio:  

 

“A interpretação semântica, também referida como gramatical, literal ou 

filológica, é o ponto de partida do intérprete, sempre que exista uma 

norma expressa acerca da matéria que lhe caiba resolver. Embora, 

naturalmente, o espírito e os fins da norma sejam mais importantes que a 

sua literalidade, é fora de dúvida que o sentido mínimo e máximo das 

palavras figuram como limites à atuação criativa do intérprete. Do 
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contrário, a linguagem perderia a capacidade de comunicar ideias e se 

transformaria em mero joguete a serviço de qualquer objetivo” (MS 

32.326/ MC/DF; Decisão Liminar concedida em 02/09/2013) (g.n.).  

 

 

299.     Na hipótese concreta, a única interpretação 

respeitadora do sentido mínimo das palavras é aquela que está a exigir que a 

denúncia narasse uma “instigação”, não meras condutas de “propor” ou 

“solicitar”.  

 

 

 A SITUAÇÃO ESPECIALÍSSIMA DA IMPUTAÇÃO DE “SOLICITAR 

ENTREGA DE DOCUMENTOS” 

 

300.     Ainda que a “proposta” e as “solicitações” 

imputadas ao advogado ROBERTO TEIXEIRA pudessem ser aceitas como 

modalidades de participação – negando o sentido mínimo das palavras – no que diz 

à “solicitação” de entrega de documentos, a atipicidade persistiria.  

 

301.     A questão é tão evidente que fica até difícil 

desenvolver.  

 

302.     Ora, ora. De que forma milagrosa o simples pedido 

de receber documentos já previamente confeccionados – ainda que fossem 

documentos falsos, o que nem é o caso – integraria o processo de lavagem de 

dinheiro?!  
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303.     De que modo mágico o pedido de entrega de recibos 

anteriormente emitidos – ainda que falsos fossem, o que não restou provado nos 

autos – contribuiria para esconder que a ODEBRECHT praticara as obras no sítio?!  

 

304.     Aderindo ao raciocínio forçadíssimo da parte autora, 

poder-se-ia até dizer que o fabrico de recibos estaria inserido na cadeia causal de 

atos voltados a mascarar a ODEBRECHT. Mas a entrega a terceiros mascara o 

que?! O crime teria se consumado com a produção. A entrega seria evidente 

irrelevante penal!  

 

305.     Se não houvesse o pedido de entrega de recibos o 

crime de lavagem de dinheiro não teria sido consumado?! Suprimindo mentalmente 

tal pedido, o delito não teria sido praticado?! Ora, até mesmo de acordo com a 

capenga tese ministerial, o crime teria se consumado com a manufatura dos 

documentos. A transferência de sua posse seria uma completa insignificância!  

 

306.     As respostas às perguntas acima formuladas são de 

uma evidência constrangedora para a acusação!  

 

307.     Em conclusão, Nobre Magistrado: Tal “solicitação” 

– e mesmo eventual entrega
24

 -, ainda que tivesse ocorrido; ainda que tivesse força 

persuasiva a ponto de induzir terceiros; seria um indiscutível irrelevante penal! 

Seria um verdadeiro “post factum” impunível!  A indiferença para a alegada 

consumação do delito é indisputável.  

 

                                                 
24

 Note-se que, mais à frente, será sustentada a inexistência de prova tanto do pedido quanto da 

entrega de tais documentos ao Requerente.  
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“ITER CRIMINIS” INTERROMPIDO – INTENÇÃO CRIMINOSA 

ESTACIONADA 

 

     Culto Julgador,  

 

308.     Imaginando-se que o advogado ROBERTO 

TEXEIRA tivesse cogitado participar do ocultamento da ODEBRECHT
25

;  

 

 309.       Aceitando que realmente tivesse “proposto” a 

elaboração de um contrato e “solicitado” cláusulas específicas
26

 e, aceitando mais, 

que essa proposta tivesse poder, em tese, instigante
27

;  

 

310.     Seríamos obrigado a concluir, à luz da serena prova 

dos autos, que a conduta do Requerente não é punível, posto que o suposto crime 

não teria ingressado na fase de execução, já que o contrato nunca foi redigido!  

 

311.     Como se verá em detalhes mais à frente (infra, 

parágrafos 333/351) não há quaisquer evidências da existência de tal contrato! Há 

apenas a insuficiente palavra de réu confesso premiado por alcaguetar supostos 

parceiros de crime!  

 

312.     Ora, ora! Se o contrato não foi sequer redigido, o 

“iter criminis” não penetrou na fase executória. A intenção criminosa não marchou 

o suficiente. Não avançou. Morreu pelo caminho. Por preguiça, por falta de 

mobilidade, ou qualquer outra causa, ficou parada, imóvel, inerte. Estacionou.  

                                                 
25

 O que se faz apenas por amor ao debate.  

 
26

 O que se faz apenas para prosseguir com o raciocínio.  

 
27

 Contrariando o sentido mínimo das palavras.  
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313.         Em consequência, por não haver prova nem de 

início de agressão ao bem protegido pela norma penal, a conduta é atípica!   

 

314.     Na verdade, Nobre Magistrado, o presente 

argumento serve ainda para reforçar aquele anterior (supra, 272/299), no sentido de 

que “propor” e “solicitar” não têm força vinculante! Não têm, mesmo!   

 

315.     No caso concreto, tanto o Requerente não tinha 

qualquer controle sobre o estado anímico de terceiros que, mesmo que tivesse feito a 

“proposta” e a “solicitação” de redação de um contrato, EMYR COSTA, 

sumariamente, as ignorou... 

 

 

CONCLUSÃO DESTA PARTE 

 

316.    Em conclusão, Nobre Magistrado, sobre a atipicidade da 

efetiva imputação, podemos assim resumir:  

 

 1) A imputada “proposta de confecção de um contrato” é atípica porque não 

se confunde com instigação ou induzimento – tanto que não há provas de que 

o contrato foi feito.  

 

E, se assim não fosse, o não fabrico do contrato – e, insista-se, não há provas 

de sua redação
28

 - interrompe o “iter criminis”.    

 

 

                                                 
28

 Há apenas e tão somente, como se verá em detalhes mais à frente (infra, 336/354), a declaração 

de réu confesso premiado.  
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 2) A imputada “solicitação de cláusulas específicas no contrato” é atípica 

porque não se confunde com instigação ou induzimento – tanto que não há 

provas de que o contrato foi feito.  

 

E, se assim não fosse, o não fabrico do contrato – e, insista-se, não há provas 

de sua redação
29

 - dissolve o “iter criminis”.  

 

      

     Por fim,  

   

 3) A imputada “solicitação de entrega de documentos” é atípica porque não 

se confunde com instigação ou induzimento.  

 

E, se assim não fosse, não integra, de maneira nenhuma, a cadeia causal. Seria 

mero “post factum” impunível.  

 

 

317.     A conclusão final do tópico é a de que as três 

condutas efetivamente atribuídas ao Requerente são atípicas.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Há apenas e tão somente, como se verá em detalhes mais à frente (infra, 336/354), a declaração 

de réu confesso premiado.  
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PARTE VI - DISSECAÇÃO METICULOSA DA PROVA DOS AUTOS – 

INANIÇÃO QUANTO AO REQUERENTE 

      

318.     Uma análise dedicada, minuciosa, atenta da prova 

dos autos; respeitadora dos valores dos elementos probantes à luz da Jurisprudência; 

- o que certamente será feito pelo Juízo - concluirá pela sua grave debilidade em 

relação à imputada pratica delituosa atribuída ao Requerente.  

 

319.     Confira-se.  

 

 

UM DEPOIMENTO COMPLETO, COERENTE, SEGURO – VALE 

ASSISTIR 

 

320.     A defesa gostaria de iniciar chamando a atenção para 

o interrogatório do advogado ROBERTO TEIXEIRA.  

 

321.     E, aqui, Nobre Magistrado, os signatários fazem o 

especial apelo para que Vossa Excelência não se contente com a leitura da 

transcrição (evento 1349), mas assista ao vídeo (evento 1309).  

 

322.     O vídeo traz expressões faciais, entonações vocais, 

pausas, inflexões, tons, que têm muito a dizer. E a leitura fria da transcrição não é 

capaz de captar. A comunicação feita pelo vídeo é muito mais rica e, portanto, fiel.  

 

323.     A apropriada alteração na forma de colheita de 

depoimentos merece ser aproveitada em sua inteireza. Não apenas por ser um 
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facilitador no dia da audiência, mas, também, e especialmente, por armazenar de 

maneira mais esclarecedora e confiável o conteúdo da fala.  

 

324.     Pois bem. Como enuncia o título, o Requerente 

prestou um depoimento completo, coerente, seguro.  

 

325.     Confirmou – como sempre confirmará – sua 

amizade com o Ex-Presidente. Mas nada capaz de interferir em sua atuação 

profissional.  

 

326.     Reafirmou ter trabalhado, sim, na aquisição do sítio 

por seu cliente FERNANDO BITTAR. Cuidou-se de mero exercício da Advocacia.  

 

327.     Lembrou-se, sim, de ter mantido uma reunião com 

ALEXANDRINO ALENCAR e mais uma pessoa – que hoje se sabe ser EMYR 

COSTA – em seu escritório.  

 

328.     Considerando o tempo decorrido e a pouca 

importância do assunto no seu vasto universo de prestação profissional, não tem 

minúcias armazenadas na mente, claro. Mas lembrou-se da essência. Recordou-se, 

sim, de conversarem, genérica e superficialmente, sobre questões jurídicas ligadas a 

obras em imóveis. Esclareceu que, por ser imóvel rural, a averbação era uma opção, 

não uma obrigação.  

 

329.     Manifestou sua estranheza quanto ao fato de a 

denúncia imputar a um advogado que ele tivesse “proposto” a um engenheiro a 

confecção de um contrato... 
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330.     Negou, peremptoriamente, qualquer participação em 

ações voltadas a lavagem de dinheiro. Até porque, nunca sequer suspeitou de 

esquemas na Petrobras beneficiando empreiteiras; nunca vislumbrou motivos para a 

ODEBRECHT desejar esconder trabalhos executados; nunca atinou para possíveis 

vantagens indevidas supostamente oferecidas ao Ex-Presidente.  

 

331.     Esclareceu, enfim, de maneira satisfatória, sua 

atuação nos fatos e seu distanciamento dos alegados crimes.  

 

332.     Vale assistir! 

  

 

UM CONTRATO, VERDADEIRAMENTE, FICTÍCIO! – UM CONTRATO 

FANTASMA, MELHOR DIZENDO 

 

333.     A parte autora, tanto na denúncia, quanto em 

alegações finais, insistiu que o advogado ROBERTO TEIXEIRA teria “proposto” 

aos réus confessos ALEXANDRINO ALENCAR e EMYR COSTA “a celebração 

de um contrato fictício entre a CONSTRUTORA RODRIGUES DO PRADO e 

FERNANDO BITTAR, abrangendo a totalidade das obras executadas no local” (fls. 

302 das alegações finais).  

 

334.     Além disso, teria “solicitado” que o contrato fictício 

“contivesse valores e forma de pagamentos compatíveis com a renda de 

FERNANDO BITTAR”.  

 

335.     De fato, encerrada a instrução processual, há que se 

concluir que o tal contrato é mesmo uma obra de ficção. Não o seu conteúdo, como 
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renite em afirmar, sem a menor evidência, a parte autora. Mas a própria existência 

do documento mostrou-se ser objeto de mera criação mental. Fértil, sem dúvidas. 

Mas mera ilusão.  

 

336.     O gigantesco problema com o qual a imaginativa 

versão acusatória não consegue lidar é que ninguém – além do réu confesso EMYR 

COSTA - sequer viu tal contrato. Como um espectro, um fantasma, passou 

despercebido dos sentidos de todos.  

 

337.     A testemunha central acerca desses fatos, 

compromissada, não contraditada, ouvida pelo Juízo, na presença das partes, 

asseguradas todas as garantias legais, e em relação a quem a parte autora não 

sustentou qualquer senão, o empreiteiro Carlos Rodrigues do Prado, assim depôs 

(evento 462): 

 

“Ministério Público Federal:- Ok. Depois que terminou a obra, senhor 

Carlos, o senhor Emir Costa, o então superior do senhor Frederico, ele te 

procurou no estacionamento de um clube em Campinas, Elvetia Center, em 

Indaiatuba, o senhor se recorda desse episódio?  

Carlos Rodrigues do Prado:- Me recordo.  

Ministério Público Federal:- E qual era o propósito do senhor Emir nesse 

encontro com o senhor?  

 Carlos Rodrigues do Prado:- Ele me ligou um dia de sábado, pediu pra 

mim se dava pra gente se encontrar lá, eu peguei e fui, ele me deu o 

endereço, aí quando eu cheguei lá a gente conversamos, aí ele falou pra 

mim que havia necessidade de emitir uma nota fiscal do valor da obra que 

foi executada lá, aí eu falei “Não, não tem problema nenhum, isso é uma 

obrigação, de dar nota fiscal, isso é o de menos”.  
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Ministério Público Federal:- E aí o senhor emitiu a nota fiscal, não é isso?  

Carlos Rodrigues do Prado:- Isso.  

Ministério Público Federal:- Essa nota fiscal está em nome de FERNANDO 

BITTAR, o senhor já tinha ouvido falar no nome dele durante a execução da 

obra? 

 Carlos Rodrigues do Prado:- Não, nunca.  

Ministério Público Federal:- E como é que o senhor recebeu os dados do 

senhor FERNANDO BITTAR?  

Carlos Rodrigues do Prado:- No último pagamento um office-boy, a gente 

tava trabalhando lá em Campinas, aí foi quando o Aurélio ligou dizendo que 

estava com os dados da pessoa para emitir a nota fiscal, aí mandou lá um 

office-boy, eu dei o endereço pra ele de onde a gente tava, na obra lá, o 

endereço do senhor FERNANDO BITTAR, e a gente emitiu uma nota pra ele 

e esse office-boy mesmo levou a nota. 

Ministério Público Federal:- Além da nota que o senhor... Além do pedido 

do senhor Emir de emissão de nota fiscal, o senhor confirma que ele pediu 

para o senhor para emitir a nota fiscal, não é isso?  

Carlos Rodrigues do Prado:- Sim.  

Ministério Público Federal:- Além desse pedido da emissão da nota fiscal, 

o senhor relatou que o senhor Emir Costa lhe pediu para assinar alguns 

documentos, o senhor se recorda de ter assinado alguns documentos nesse 

encontro lá no clube?  

Carlos Rodrigues do Prado:- Não lembro, excelência.  

Ministério Público Federal:- Olha, o seu depoimento do dia 16 de maio de 

2017 o senhor relatou assim “Que nesse dia Emir Costa levou documentos 

para Carlos Rodrigues do Prado assinar”, o senhor se recorda de ter 

assinado algum documento a pedido do Emir nesse encontro lá?  

Carlos Rodrigues do Prado:- Não me recordo.  
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Ministério Público Federal:- No depoimento anterior que o senhor deu o 

senhor disse isso, o senhor sabe o motivo dessa divergência, o senhor 

esqueceu o motivo?  

Carlos Rodrigues do Prado:- Não consigo recordar agora, no momento”. 

 

338.     Ou seja, quando respondeu livre e 

espontaneamente, a testemunha afirmou ter apenas emitido a nota fiscal, 

consoante lhe fora pedido por EMYR COSTA.  

 

339.     Mais à frente, mesmo diante da insistência e da 

tentativa da parte autora em conduzir a resposta que melhor lhe interessaria, a 

testemunha foi firme em afirmar que não se lembrava de ter assinado qualquer 

outro documento... 

 

340.     A própria autoria da confecção do contrato é um 

mistério quase tão grande quanto a sua existência. E a incerteza parece ter 

confundido o próprio Juízo. 

  

341.     A parte autora sustenta que EMYR COSTA, 

“posteriormente a reunião” com o Requerente, “redigiu o contrato fictício” (fls. 

151 da denúncia e fls.302 das alegações finais da parte autora). A imputação feita 

pela parte autora é claríssima: EMYR COSTA “redigiu o contrato”
30

.  

 

342.     No interrogatório do advogado ROBERTO 

TEIXEIRA, porém, a dúvida surgiu. O Requerente respondeu de acordo com a 

                                                 
30

 E, de fato, em sua “colaboração premiada”, aqui assim chamada apenas for força de lei, EMYR 

COSTA foi expresso e claríssimo em afirmar: “... eu fiz o contrato pessoalmente” (24´21´´ da 

gravação do depoimento). 
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imputação formalizada na denúncia; e o Juízo questionou de acordo com a lógica 

das coisas: 

 

“Juíza Federal Substituta:- Mas o senhor deu orientação para fazer um 

contrato de prestação de serviços com o senhor Carlos do Prado para 

emitir uma nota fiscal em nome do senhor FERNANDO BITTAR?  

ROBERTO TEIXEIRA:- Excelência, eu sou advogado, eu nunca pediria 

pra um engenheiro fazer um contrato, quer dizer, não tem sentido. 

 Juíza Federal Substituta:- Não, o engenheiro disse que o senhor fez o 

contrato e ele pegou a assinatura.  

ROBERTO TEIXEIRA:- Não, eu não fiz contrato” (g.n.). 

 

343.     De fato, seria muito inverossímil que o advogado 

pedisse ao engenheiro redigir o contrato. Mas é justamente essa a acusação da 

parte autora! A bizarria da imputação, como se vê acima, confundiu até o Juízo!  

 

 344.      Acrescente-se que o delator ALEXANDRINO 

ALENCAR, especificamente perguntado, afirmou peremptoriamente nunca ter 

visto tal contrato, apenas soube da sua existência.  

 

345.     Pergunta-se: Quantas cláusulas o tal contrato possui? 

Quantas páginas? As partes eram realmente FERNANDO BITTAR e Construtora 

Rodrigues do Prado?  É minucioso ou genérico no estabelecimento do objeto? Havia 

estipulação de prazo para entrega dos serviços? E o pagamento? Foi estabelecida a 

forma de quitação? À vista ou em parcelas? Atendeu à “solicitação” do Requerente 

para que contivesse valores compatíveis com a renda de FERNANDO BITTAR? 

Previa multa por inadimplência? Foram nomeadas testemunhas da assinatura? 

Quem? Qual era a data do contrato? E o local?  
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346.     Não há resposta para qualquer uma dessas perguntas, 

Nobre Magistrado. E não há pela razão pura, simples, até pueril, de que 

ninguém – além de um delator premiado - sequer viu o documento.  

 

347.     Note-se que segundo a inacreditável versão da parte 

autora, EMYR COSTA teria entregado contrato e notas, juntos, ao Requerente, 

que, depois, teria repassado ao Ex-Presidente.  

 

348.     Pois bem. Por que o contrato não foi localizado na 

casa do Ex-Presidente? Por que não foi localizado em lugar nenhum? Por que foi 

extraviado?! Não há qualquer explicação lógica!  

 

349.     Parece indiscutível, Nobre Juízo, que tal contrato 

nunca existiu! É realmente uma ficção! Uma criação da parte autora, 

sustentada exclusivamente na palavra de um réu confesso que fez um acordo 

para obter vantagens processuais.   

 

350.     Se o Requerente, advogado experiente, tivesse 

mesmo orientado um engenheiro a redigir um contrato
31

 – ignorando-se a 

absurdidade da imputação - imperioso será reconhecer, então, que o profissional de 

Engenharia não seguiu a orientação do profissional da Advocacia.    

 

351.     A versão acusatória não consegue respirar. Morre de 

asfixia!  

 

 

                                                 
31

 O que se aceita apenas para prosseguir com o raciocínio.  
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APENAS MAIS UMA REUNIÃO PROSSIONAL... ENTRE INFINITAS  

 

352.     A prova dos autos aponta, e o Requerente nunca 

negou – e nem teria porque -, ter havido, em 2011, uma reunião entre ele e 

ALEXANDRINO ALENCAR, a quem ele já conhecia anteriormente. Participou 

também uma terceira pessoa, à época desconhecida, que agora o advogado 

ROBERTO TEIXEIRA sabe ser EMYR COSTA.  

 

353.     Foi uma entre incontáveis reuniões que um 

advogado com o prestígio, a capacidade, e o histórico profissional do Requerente 

mantém durante uma vida de cinco décadas totalmente dedicada à Advocacia. 

 

354.     Apenas um rápido encontro, entre os infinitos 

realizados no já distante ano de 2011. Uma breve conversa, sobre um assunto 

corriqueiro e sem qualquer repercussão posterior.  

 

355.     O Requerente, por óbvio, não se lembra de 

detalhes, minúcias, pormenores. Lembra-se do essencial, consoante esclarecido, de 

maneira clara, em seu interrogatório.   

 

356.     Aceita a defesa que a reunião tenha se realizado em 

01 de março de 2011, data do ticket de estacionamento apresentado por EMYR 

COSTA. Afinal, evidentemente, o Requerente não tem como se recordar da data 

dessa trivial reunião, apenas uma gota no seu oceano profissional. Deve mesmo ter 

sido, pois, em 01 de março de 2011. 

 

357.     Foi naturalíssimo receber em seu escritório alguém 

que já conhecia por contra de outra contenda jurídica. Foi naturalíssimo ser 
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consultado acerca de questões jurídicas sobre as questões relativas à averbação
32

 da 

reforma, mormente sendo notório ter sido o Requerente o profissional responsável 

pela aquisição do sítio por seu cliente, FERNANDO BITTAR. Era o profissional 

mais indicado, pois, para explicar aspectos legais da propriedade do imóvel.  

 

358.     De forma clara, em seu interrogatório, o Requerente 

- referindo-se a ALEXANDRINO ALENCAR – esclareceu a essência do que se 

passou na reunião (eventos 1309 – vídeo – e 1349 – transcrição):  

 

“ROBERTO TEIXEIRA:- Não, não, ele já veio trazendo essa preocupação 

em relação a... eu me lembro que ele usava sempre essa expressão “A 

empresa parceira
33

”, a preocupação dele era com a empresa parceira. 

Juíza Federal Substituta:- Então ele fez uma... Foi conversar com o senhor 

por qualquer assunto e fez uma consultoria jurídica? 

ROBERTO TEIXEIRA:- Fez uma consulta jurídica porque ele imaginava 

que na obrigação de averbar, eu, como advogado do Fernando e por eu ter 

providenciado toda a documentação e no caso ter acesso à matrícula, eu 

que deveria tomar essa providência e eu falei que não havia essa 

necessidade”.  

 

359.     E logo mais à frente: 

 

“Juíza Federal Substituta:- O senhor orientou que fosse emitida uma nota 

fiscal?  

ROBERTO TEIXEIRA:- Não, a única questão, em tese, que eu havia 

respondido, foi que ... porque me foi perguntado para documentar um 
                                                 
32

 Que, por ser imóvel rural, o Requerente esclareceu não ser obrigatória.  
 
33

 Hoje, sabemos que a empresa parceira é a Construtora Rodrigues do Prado Ltda.  
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serviço, como é que você faz, você tem que ter primeiro a existência do 

serviço, e aí você pode lastrear no serviço provadamente efetivado uma nota 

fiscal, isso ele me perguntou, foi dito. Talvez por causa daquilo que eu havia 

dito, que ele tinha preocupação com os aspectos da empresa parceira
34

, 

talvez consequências fiscais, alguma coisa dessa, que também não chegou a 

verbalizar, eu também não perguntei. Aliás foi um contato não tão longo, foi 

meio rápido até”. 

 

360.     Esse foi o âmago da conversa, Nobre Magistrado: 

necessidade ou não da averbação das obras; propriedade do imóvel; emissão de nota 

fiscal... Questões, enfim, frequentes. Questões de somenos que, de nenhuma forma, 

se confundem com a arquitetação sinistra de um conchavo espúrio voltado a lavar 

dinheiro!  

 

361.     É da natureza da rotina de um advogado, Nobre 

Magistrado, atender pessoas. Sejam clientes ou ainda não. É do dia a dia do 

profissional opinar diante de uma hipótese concreta ou em tese. 

 

 362.          Um advogado não tem salário e toda eventual 

possibilidade de prestação de serviços, ainda que futura, deve ser considerada. É do 

estabelecimento de relações, da demonstração de conhecimento e competência, da 

criação de elos de interesse, enfim, do chamado “networking”, que o advogado 

constrói uma carteira de clientes.  

 

363.     Dar atenção, apresentar uma opinião, externar um 

ponto de vista a uma pessoa, hoje, pode ser a pavimentação do caminho para 

conquistar um cliente, amanhã.  

                                                 
34

 Construtora Rodrigues do Prado Ltda.  
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364.     Parece que, na visão da parte autora, uma conversa 

com um advogado indicaria sempre a prática de ações ilícitas. Definitivamente, nada 

é mais equivocado e preconceituoso.   

 

365.     Na gigantesca maioria das vezes, a consulta ao 

advogado serve justamente ao oposto. Serve a fazer com que a lei seja cumprida!  

 

 

O QUE FOI CONVERSADO NA REUNIÃO? - NEM OS DELATORES SE 

ENTENDEM 

 

366.       É sabido que sobre o conteúdo da reunião há apenas 

as palavras dos três acusados: o ora Requerente e os dois réus confessos que 

receberam benefícios processuais por conta de acordos com a parte autora.  

 

367.     Não há testemunhas isentas. Não há gravações. Não 

há registros em atas. Há as palavras dos presentes. E só!  

 

368.     Só isso já seria o suficiente para repelir por 

completo a versão da parte autora. A narrativa acusatória sustenta-se 

exclusivamente nas palavras de réus confessos delatores. Que, como já visto, 

não são elementos suficientes a legitimar uma condenação criminal.   

    

369.     Mas a defesa deseja ir um pouco mais além... 

 

370.       O assunto reforma do sítio, evidentemente, foi 

tratado na reunião. Jamais se negou tal circunstância.  
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371.     O advogado ROBERTO TEIXEIRA encara a 

conversa da forma em que realmente transcorreu: mais uma orientação jurídica, um 

esclarecer de dúvidas. Algo absolutamente rotineiro e repetitivo na vida de um 

profissional da Advocacia.  

 

372.     Em verdade, o que é curioso, o que foge ao usual no 

caso presente, é não haver identidade entre o que disseram os próprios réus 

confessos delatores em questão! Esse descompasso, sim, surpreende! 

 

373.       Em uma análise isenta, apenas o interrogatório de 

um dos delatores, EMYR COSTA, dá algum – frágil - amparo à história criada pela 

parte autora.  

 

374.       ALEXANDRINO ALENCAR, por sua vez, 

apresenta explanação que - em que pese divergências de detalhes - se acha, na 

essência, muito mais próxima daquela apresentada pelo Requerente do que a versão 

fabricada pela parte autora.  

 

375.     Indagado acerca da razão pela qual o contrato 

fictício – lembremo-nos: contrato não existe! - não constou como beneficiário o Ex-

Presidente Lula, ALEXANDRINO ALENCAR mostrou-se até mesmo surpreso com 

a pergunta – mais até do que a leitura, vale ouvir o vídeo (evento 1297, segunda 

parte da gravação; tempo: 04´10´´ a 04´29´´)  

 

Ministério Público Federal:- Por que não foi feito um contrato entre a 

ODEBRECHT e o Lula? 
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Alexandrino Alencar:- O Lula? Porque o dono do sítio não era o Lula, o 

titular da matrícula não era o Lula, era o FERNANDO BITTAR, então foi 

feito como benefício ao proprietário do imóvel. 

 

376.     E, de fato, a obviedade da questão formulada pela 

parte autora causa espanto mesmo. E o mesmo espanto que existe em relação ao 

contrato fantasma remanesce em relação à nota fiscal efetivamente emitida pela 

empresa de Carlos Rodrigues do Prado!  

 

377.       Até hoje a defesa não consegue atinar: Por qual 

motivo a nota fiscal – e não contrato, já que contrato, insista-se à exaustão, não 

existe! – deveria ser feito em nome do Ex-Presidente, e não do proprietário do 

imóvel? Não há qualquer explicação lógica... 

 

378.     Na sequência, prosseguiu ALEXANDRINO 

ALENCAR (evento 1297, segunda parte da gravação; tempo: 04´30´´ a 04´45´´): 

 

“Ministério Público Federal:- E por que não foi feito entre a ODEBRECHT 

e FERNANDO BITTAR? 

Alexandrino Alencar:- Porque achamos que a pessoa que mais tocou a 

obra foi o Carlos Prado Rodrigues, e assim foi feito, e foi feito um contrato, 

foi feita uma nota fiscal, que isso foi entregue depois, não foi nesse dia, foi 

dias depois, e também foi entregue nesse mesmo evento algumas notas 

fiscais de materiais que foram comprados durante a obra, que durante a 

busca e apreensão na casa do ex-presidente Lula se achou, acharam-se 

algumas cópias dessas notas fiscais, até uma com o nome de um engenheiro 

da própria ODEBRECHT.” (g.n.).  
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379.     Essa parte do interrogatório do delator 

ALEXANDRINO ALENCAR é muito esclarecedora: “Porque achamos que a 

pessoa que mais tocou a obra foi o Carlos Prado Rodrigues”.  

 

380.     Cabe indagar: Quem “achamos”? Quem poderia 

fazer essa avaliação de quem foi que “mais tocou a obra”? A quem se referiu o 

delator?  

 

381.     Ora, ora, Nobre Julgador. Considerando ser pacífico 

no processo que o Requerente não teve qualquer relação com as obras, nunca 

sequer esteve no sítio nesse período – tanto que a acusação que pesa sobre ele diz 

respeito apenas a essa reunião – fica claríssimo que esse estimar, esse avaliar, esse 

“achar quem mais tocou a obra”, partiu dos próprios EMYR COSTA e 

ALEXANDRINO ALENCAR.  

 

382.     Só eles poderiam fazer tal avaliação. Só eles tinham 

o conhecimento de quem “mais tocou a obra”.  

 

383.     Em outras palavras, se alguma intenção havia de 

esconder a ODEBRECHT – intenção da qual o Requerente jamais soube – ela 

partiu dos delatores, não do advogado ROBERTO TEIXEIRA!  

 

384.     Ademais, Nobre Magistrado, todo o teor do 

depoimento de ALEXANDRINO ALENCAR indica que a conversa com o 

advogado ROBERTO TEIXEIRA teve um caráter de atendimento jurídico, 

uma orientação técnica, jamais de uma engenharia nefasta, voltada a esconder 

os benefícios concedidos por uma grande empreiteira ao Ex-Presidente em 

troca de vantagens em contratos públicos! 
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385.     Vale ouvir o trecho do depoimento que diz respeito à 

reunião. É curto. São menos de 04 minutos (evento 1297, segunda parte da 

gravação; tempo: 02´20´´ a 06´05´´). Do inteiro depoimento do delator em questão 

nada sugere a participação do advogado na trama imaginada pela parte autora.  

 

386.     Resta o depoimento do réu confesso EMYR 

COSTA. Não secundado nem sequer pelo seu colega de empresa, igualmente delator 

premiado. 

 

387.     É pouco. É muito pouco. Para um processo penal, é 

um nada jurídico.   

  

UMA NOTA FISCAL RIGOROSAMENTE VERDADEIRA!  

 

388.     O único produto em tese originado da reunião 

mantida entre o Requerente e os réus confessos – posto que único documento 

confeccionado após a reunião - é a nota fiscal emitida pela Construtora Rodrigues 

do Prado, em 30 de maio de 2011 (anexo 353 – e não 352 como consta 

equivocadamente na denúncia).  

 

389.     Em primeiro lugar, lembre-se que, com relação à 

emissão da nota fiscal, em nenhum momento, a parte autora atribuiu qualquer 

participação do Requerente.  

 

390.     A denúncia é claríssima, consoante já visto, mas 

sempre cabe lembrar: O Requerente teria “proposto” a confecção de um contrato
35

. 

                                                 
35

 Contrato inexistente, como visto!  
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Teria “solicitado” que de tal contrato constasse valores e formas de pagamento 

específicos. E teria solicitado a entrega de recibos (fls. 151 da denúncia).   

 

391.     As alegações finais da parte autora repetem as 

mesmas acusações (fls. 302 das alegações finais).  

 

392.     Sobre a nota fiscal nenhuma participação foi 

atribuída ao Requerente. Foi dito apenas que ela foi emitida pela Construtora 

Rodrigues do Prado. Como de fato foi mesmo. Recomenda-se atenção à denúncia e 

às alegações finais da parte autora.  

 

393.     Aliás, a própria testemunha Carlos Rodrigues do 

Prado disse ter emitido a nota sem qualquer impulso extra, afinal, segundo suas 

palavras, “isso é uma obrigação” (evento 462).  

 

394.     Essa constatação de não imputação ao advogado 

ROBERTO TEIXEIRA, à luz da necessária correlação entre imputação e sentença, 

já seria suficiente para impedir o estabelecimento de qualquer consequência ao 

Requerente em relação à nota fiscal em questão.  

 

395.     Mas, por amor ao debate, prossegue-se.  

 

396.     Ainda que fosse aceitável admitir que um acusado 

pudesse ser responsabilizado por condutas a ele não imputadas na denúncia; ainda 

que se pudesse querer presumir que o Requerente tenha dado qualquer orientação 

específica para a emissão da nota fiscal em testilha; ainda assim, imperioso seria 

reconhecer a absoluta irrelevância penal do fato.  
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397.     Afinal, a nota fiscal só exprime a realidade dos 

fatos! Observe-se com concentração! 

 

 1) Foi emitida pela empresa que efetivamente prestou os serviços.  

        

398.     Carlos Rodrigues do Prado esclareceu que não tem 

qualquer relação societária com a ODEBRECHT, sendo apenas parceiros eventuais. 

Cerca de 10 a 11 funcionários vinculados à sua empresa, sem qualquer relação com 

a ODEBRECHT, atuaram nas obras.  

 

399.         Ora, ainda que estivesse atuando como 

“subcontratada”, cabia a Construtora Rodrigues do Prado, sim, emitir a nota fiscal 

pelos serviços que prestou! 

 

400.     Parte das obras foi prestada diretamente pela 

ODEBRECHT? Ok. Parece que sim. A prova dos autos indica que sim. Mas essa é 

outra questão! Para a defesa do advogado ROBERTO TEIXEIRA, tal 

circunstância é totalmente irrelevante. 

  

401.     O Requerente não sabe se a ODEBRECHT emitiu, 

ou não, a devida nota fiscal dos trabalhos que prestou diretamente. Não tem 

qualquer informação acerca do assunto.  

 

402.     Sabe que não deu qualquer orientação, em qualquer 

sentido, a respeito. E sabe, também, que não está sendo acusado de orientar a 
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eventual
36

 “não emissão de notas fiscais”. Até porque, se assim fosse, estaríamos 

diante de uma extravagante hipótese de lavagem de dinheiro por omissão!  

 

403.     O fato é que a emissão de um documento atestando a 

prestação de serviços por quem efetivamente o prestou não pode ser considerada 

etapa de uma operação de lavagem de dinheiro.  

 

 2) Os serviços e valores prestados são reais.  

 

404.     É absolutamente unânime que a Construtora 

Rodrigues do Prado efetivamente prestou os serviços pelos quais recebeu. E também 

é absolutamente pacífico que os valores insertos na nota fiscal refletem fielmente as 

tarefas executadas.  

 

405.       A testemunha central acerca desses fatos, 

compromissada, não contraditada, ouvida pelo Juízo, na presença das partes, 

asseguradas todas as garantias legais, e em relação a quem nem a parte autora 

sustentou qualquer mácula, o empreiteiro Carlos Rodrigues do Prado, afiançou com 

segura concisão: 

 

“Defesa:- Muito obrigado, excelência. Uma última pergunta, senhor Carlos, 

essa nota fiscal que o senhor emitiu os valores representam fidedignamente 

o serviço que o senhor realizou lá, correspondiam cem por cento a verdade 

do que a sua empresa fez lá?  

Carlos Rodrigues do Prado:- Sim” (g.n.).   

 
                                                 
36

 Eventual porque, insista-se, ROBERTO TEIXEIRA não sabe dizer se a ODERBECHT emitiu 

nota fiscal, ou não.  
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406.     Na verdade, a esse respeito não existe a menor 

divergência. Até os réus delatores reconhecem que a nota fiscal emitida reflete os 

valores recebidos e, reflexamente, os serviços verdadeiramente prestado pela 

Construtora Rodrigues do Prado Ltda.  

 

407.       E a conclusão é a de que a emissão de um 

documento atestando precisamente os valores dos serviços prestados não pode ser 

considerada etapa de uma operação de lavagem de dinheiro.  

 

 3) O beneficiário do serviço era o proprietário do imóvel 

 

408.     Por fim, constou da nota fiscal como beneficiário do 

serviço FERNANDO BITTAR. O inequívoco proprietário do imóvel.  

 

409.     Neste ponto, Nobre Magistrado, é imperioso adiantar 

que a defesa do advogado ROBERTO TEIXEIRA não entrará na celeuma sobre as 

obras em questão terem sido executados no interesse do Ex-Presidente, ou não. 

Especificamente para a defesa do Requerente, isso é irrelevante.  

 

410.     O Requerente, como já foi dito tantas vezes, é 

advogado. E tem plena consciência de que propriedade é um direito, 

minuciosamente descrito em lei, dedicadamente estudado pela doutrina.   

 

411.     Sabe o Requerente que, especificamente em relação 

a bem imóvel, a propriedade é comprovada por meio de formalidades legais, quais 

sejam a escritura pública e a inscrição no registro de imóveis. Mais especificamente 

ainda, em relação justamente ao sítio em questão, sabe, como ninguém, que a 
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propriedade é de FERNANDO BITTAR. Atuou diretamente no processo de 

aquisição e confecção das escrituras públicas pertinentes.  

 

412.     Assim, com o máximo respeito à parte autora, para 

efeitos da emissão da nota fiscal pouco importa se o Ex-Presidente era usuário do 

sítio. Pouco importa se as reformas visavam atender a seus interesses!  

 

413.     Nada disso tem aptidão para transferir a propriedade 

do imóvel. Se, consoante pacífica jurisprudência, nem mesmo um contrato de 

compra e venda tem esse poder, evidentemente a permissão de uso por parte de um 

amigo muito próximo não terá. É preciso escritura pública e inscrição no registro de 

imóveis.   

 

414.     Ao interrogar o acusado FERNANDO BITTAR 

(evento 1349), a Magistrada que presidiu o ato assim indagou:  

 

“Juíza Federal Substituta:- Então essa nota de prestação de serviço é uma 

prestação de serviço simulada, porque ele não prestou serviços para o 

senhor? 

FERNANDO BITTAR:- Pra mim não. 

Juíza Federal Substituta:- Alguma falsidade tem porque o serviço não foi 

prestado para o senhor? 

FERNANDO BITTAR:- Pra mim não foi, doutora.”.  

 

415.     Com o máximo respeito ao Juízo, a defesa se vê 

obrigada a discordar visceralmente da conclusão alcançada naquele momento.  
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416.     Admitindo que FERNANDO BITTAR possa ter dito 

a verdade, sua ignorância acerca dos serviços não tem o condão de transformar 

obras reais, processualmente comprovadas de forma pacífica, em “prestação de 

serviço simulada”.  

 

417.     De igual forma, o desconhecimento de FERNANDO 

BITTAR não tem força para metamorfosear realidades em “falsidade”.  

 

418.     Por fim, a insciência de FERNANDO BITTAR 

acerca de obras, por óbvio, não tem potência para transferir a propriedade do 

imóvel. Seguramente, o Juízo, ao fazer uma análise mais profunda do processo, 

reconhecerá a inexistência de “prestação de serviço simulada” e “falsidade”.  

 

419.     Enfim, é forçoso reconhecer que a emissão de um 

documento atestando obras efetuadas num sítio, por quem efetivamente as 

realizou, com a indicação correta do efetivo proprietário do imóvel, não pode 

ser considerada uma etapa de uma operação de lavagem de dinheiro! 

 

420.     Por derradeiro, atente-se para as alegações finais do 

próprio EMYR COSTA (evento 1355), em que ele expressamente afirmou que, ao 

solicitar a nota fiscal em questão, “não tinha qualquer intenção dissimular, ocultar 

a origem de valores oriundos dos crimes indicados como antecedentes”. Para ele, 

era apenas “necessário averbar a obra no cartório”.  

 

421.     Ou seja, o próprio réu confesso, funcionário da 

ODEBRECHT, responsável pelas obras e pagamentos, não vislumbrou qualquer 

problema na emissão da nota. Por que o advogado, distante, sem qualquer ciência 

das obras, que participou de uma mera reunião, deveria suspeitar?! Não há resposta! 
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A SURREAL IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL POR ATOS 

DE TERCEIROS – VIAGEM NO TEMPO?  

 

422.     Já em Resposta à acusação, a defesa do Requerente 

apontou a inépcia da inicial, visto não estarem claros quais seriam os atos de 

lavagem de dinheiro. Em arrazoado que ocupou 04 páginas (evento 92 parágrafos 

79 /102), foi exposta a enorme perplexidade diante da imputação da prática kafkiana 

de 18 ações de lavagem de dinheiro.   

 

423.       A questão, porém, foi superada pelo Juízo, que 

recebeu a denúncia. E a defesa permaneceu no escuro...  

 

424.     Assim, a defesa entendeu que deveria produzir 

provas no sentido de demonstrar que o advogado ROBERTO TEIXEIRA não 

atuou dolosamente na alegada missão de esconder que a ODEBRECHT realizou as 

obras no sítio de FERNANDO BITTAR, por meio da “proposta” e das duas 

“solicitações” efetivamente a ele imputadas. E, estão convencidos os signatários, 

logrou êxito nesse esforço.  

 

425.     Ocorre que agora, em alegações finais, a parte autora 

retoma o raciocínio, totalmente sem sentido, insistindo que 18 seriam as operações 

de lavagem de dinheiro (fls. 316/317 das alegações finais da parte autora).  

 

426.     Arrolou as indigitadas operações:  

 

- 4 “pagamentos dissimulados à Construtora Rodrigues do Prado”;  
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- 4 “pagamentos dissimulados ao Depósito Dias” - em função de pedidos 

feitos por de Igenes dos Santos Igaray Neto
37

;  

 

- 7 “notas fiscais emitidas pela Telhanorte”;  

 

- 1 “nota fiscal emitida pela Construtora Rodrigues do Prado em nome de 

FERNANDO BITTAR”;  

 

- 1 “recibo em nome de de Igenes dos Santos Igaray Neto emitido pela Alex 

Vidraçaria”;  

 

- 1 “nota fiscal emitida pela Hipercartescos Madereira Ltda” em nome de 

Paulo Kantovtz.  

 

427.     Logo de plano, um destaque: Parece que a própria 

parte autora resignou-se em reconhecer a inexistência do contrato fantasma 

inventado pelo réu confesso premiado EMYR COSTA, já que não arrolou 

entre os 18 atos de lavagem!  

 

428.     Ora, então a “proposta” de redação de contrato e 

a “solicitação” de inclusão de cláusulas, narrada na denúncia não são atos de 

lavagem de dinheiro?!  

 

429.     A contradição é chocante. A perplexidade é violenta.  

 

                                                 
37

 Vale adiantar que, como será visto mais à frente (infra, parágrafo 494/499), Igenes dos Santos 

Igaray Neto não tem qualquer relação com a ODEBRECHT. Ao contrário, suas ações são 

anteriores à ODEBRECHT responsabilizar-se pela continuidade das obras.  
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430.     Avancemos.  

 

431.     Pois bem, Nobre Magistrado. Acaso sejam essas 18 

as ações criminosas, o advogado ROBERTO TEIXEIRA deverá ser absolvido 

porque não participou nem sequer fisicamente do processo.  

 

432.     À exceção da nota fiscal – já exaustivamente tratada 

acima - nenhuma das outras 17 operações é, nem sequer em tese, atribuível ao 

Requerente.  

 

433.     O advogado ROBERTO TEIXEIRA não 

participou, de nenhuma forma, dos pagamentos à Construtora Rodrigues do Prado 

ou ao Depósito Dias. Até o presente processo, nem sabia da existência de tais 

pagamentos! 

 

434.          Igualmente, o Requerente não participou, de 

nenhuma maneira, da emissão de notas fiscais pela Telhanorte e Hipercartescos ou 

do recibo pela Alex Vidraçaria.  

 

435.     Note-se que todos esses pagamentos e emissões de 

documentos se deram antes mesmo da reunião ocorrida no escritório do 

Requerente com ALEXANDRINO ALENCAR e EMYR COSTA. Ele não 

poderia nem sequer “propor” ou “solicitar” nada!  

 

436.     Ora, considerando que, mesmo para a obstinada 

parte autora a alegada participação do Requerente só teria se dado na reunião em seu 

escritório, como responsabiliza-lo por fatos acontecidos anteriormente?! Apenas se 

tivesse a capacidade de voltar no tempo!  
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437.     É evidente, é gritante, ulula, que todos esses 17 atos 

foram praticados por iniciativa exclusiva de seus autores, cem por cento à revelia do 

Requerente.  

 

438.     Estamos diante de odiosa – e inaceitável! - 

imputação de crime por conduta de terceiro!   

 

439.        São graves as ofensas aos artigos 13 – já que o 

Requerente não deu causa ao indigitado resultado com qualquer ação ou omissão – 

e 29 – já que não concorreu de qualquer forma para o imputado crime – do Código 

Penal!  

 

440.     Não bastasse a falta de participação do Requerente 

– e evidentemente basta! – a defesa deseja ainda levantar algumas questões.  

 

441.     De que maneira pagamentos devidos, por serviços 

efetivamente realizados – no caso da Construtora Rodrigues do Prado -, ou por 

vendas positivamente feitas – no caso do Depósito Dias -, consubstanciam-se em 

atos voltados a lavagem de dinheiro?   

 

442.     De que forma, notas fiscais e recibos – no caso da 

Telhanorte, Alex Vidraçaria e Hipercartescos - dando notícia de vendas reais, 

verdadeiramente praticadas, podem se inserir num processo de lavagem de dinheiro?  

 

443.     A defesa não encontra resposta. E se vê diante da 

pitoresca lavagem de dinheiro por meio de condutas lícitas! Uma 

excentricidade!  
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“OURO DE TOLO” – GARIMPO DA PARTE AUTORA SÓ ENCONTROU 

PIRITA  

 

444.     A parte autora fez uma verdadeira garimpagem nos 

elementos do processo na busca incansável por qualquer indício que pudesse 

incriminar o advogado ROBERTO TEIXERA.  

 

445.     Reconheça-se: de falta de dedicação, os 

Procuradores da República jamais poderão ser acusados!  

 

446.     Mas o garimpar foi um fracasso! Não se encontrou 

ouro. Apenas pirita, tecnicamente chamada de “dissulfeto de ferro”, que, por ter 

apenas aparência de ouro, mas valor ínfimo, é popularmente conhecida como “ouro 

de tolo”
38

.  

 

447.     Cabe, na sequência, demonstrar o demérito dos 

elementos apontados pela parte autora.  

 

 

PRIMEIRA PIRITA 

ACORDO COM LULA – NENHUMA BASE EMPÍRICA 

 

448.     Às fls. 301 de suas alegações finais, a parte autora 

afirmou que o Requerente teria feito contanto com ALEXANDRINO ALENCAR, 

com “o intuito de ocultar qualquer tipo de referência à empreiteira ODEBRECHT e 

a LULA na reforma”, “previamente acordado com LULA”.  

                                                 
38

 Expressão imortalizada em belíssima canção de Raul Seixas, em que o pranteado artista abordou 

justamente a ilusão provocada por falsos valores.  
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449.     Com o máximo respeito aos Procuradores da 

República, a afirmação é fruto exclusivo de imaginação. É pura ficção. É narrativa 

inventada, não lastreada no mais inseguro elemento de convicção, não amparada no 

mais frágil indício. Plana no ar, como se asas tivesse.  

 

450.     Quanto a esse aspecto específico, a edificação 

ministerial não se escora nem mesmo em insegura declaração de um réu confesso 

premiado! Ampara-se no vento. E, como não poderia deixar de ser, desaba trágica e 

irremediavelmente!  

 

451.     Que acordo é esse? Quais seus termos? Como foi 

celebrado? Quando? Onde? Por que? Em troca de que?  

 

 

452.     Não existe nos autos a mais rudimentar resposta!  

 

 

453.     Em verdade, a invenção em questão é o resultado 

prático da adoção daquilo que, no começo da presente peça, chamou-se de “crime de 

proximidade” (supra, parágrafos 52/57). Parece não haver dúvidas de que a parte 

autora externou esse enredo por estar com a percepção completamente contaminada 

por associação, em face da notória amizade que une o Ex-Presidente e o ora 

Requerente.  

 

454.     Mais nada justifica a fábula criada.  

 

 

 



 

  

  

  

 

 

 

AVENIDA PAULISTA, 1.048 – 4º ANDAR – BELA VISTA – SÃO PAULO – SP – CEP 01310-200 – TELEFONE: (11) 3141-4700 

WWW.ADVOCACIAMARIZDEOLIVEIRA.COM.BR 

116 

SEGUNDA PIRITA 

FRÁGEIS TENTATIVAS DE DESMERECER O INTERROGATÓRIO DO 

REQUERENTE  

 

455.     Entre as fls. 306/310 de suas alegações finais, a parte 

autora, que não fez prova da sua imputação, esforçou-se para desmerecer o 

interrogatório do acusado, apontando possíveis contradições, após longa transcrição 

da fala do Requerente.  

 

456.     A estratégia, por si só, já é suicida. Afinal, não é o 

acusado quem tem que provar suas alegações. O ônus é da parte autora! E a 

acusação não se desincumbe desse seu ônus demonstrando que a defesa também não 

provou o que disse – o que nem é a hipótese do caso concreto.  

 

457.     Já se tratou acima, com afinco, acerca da questão do 

ônus da prova (supra, parágrafos 216/249).  

 

458.     De qualquer forma, por amor ao contencioso, a 

defesa deseja apontar a fragilidade da argumentação ministerial.  

 

 1) Disse a parte autora que a justificativa do Requerente não encontraria 

respaldo na prova dos autos, primeiro porque “à época, ALEXANDRINO 

ALENCAR não integrava os quadros da BRASKEM e, tampouco, possuía 

formação jurídica para discutir acordos judicias” (fls. 308/309 das alegações 

finais).  

 

459.         A defesa externa sua perplexidade. Não entendeu o 

argumento ministerial!  
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460.     O advogado ROBERTO TEIXEIRA jamais disse 

que ALEXANDRINO ALENCAR teve qualquer participação em ações judiciais em 

que atuou, tendo como partes adversas de seus clientes o grupo ODEBRECHT, 

incluindo a Braskem.  

 

461.     Ele se limitou a fazer uma contextualização para 

esclarecer que atuou do lado contrário aos interesses da ODEBRECHT, incluindo a 

Braskem.  

 

462.     Nada além disso! Basta ver atentamente o vídeo!  

 

463.     O argumento, de tão descabido, não merece maiores 

considerações.  

 

 

 2) A presença de EMYR COSTA na reunião no escritório do Requerente só 

se justificaria pelo fato de ser o engenheiro que acompanhou as obras no sítio 

(fls. 309 das alegações finais). 

 

464.     Ok. A defesa concorda com a afirmativa. Mas 

pergunta com a objetividade infantil: E daí? No que isso invalida o interrogatório do 

Requerente?! 
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465.       De novo, a defesa manifesta sua estupefação. 

Definitivamente, a parte autora não deu ao interrogatório do acusado a atenção 

merecida.  

 

466.     Pelo que a defesa agora deduz, a parte autora parece 

ter entendido que Requerente afirmou em interrogatório que a reunião realizada em 

seu escritório teria versado sobre assuntos relacionados à Brasken e não ao sítio de 

FERNANDO BITTAR.  

 

467.     Com o máximo respeito, a confusão é total. A parte 

autora não entendeu nada! O Requerente não disse nada disso!  

 

468.     A questão da Brasken, repita-se, foi uma 

contextualização da relação do Requerente com o grupo ODEBRECHT e nada tem 

a ver com a reunião no seu escritório.  

 

469.       Sobre a reunião em seu escritório, o Requerente, 

como já se disse, lembrou-se de terem conversado sobre questões jurídicas afetas a 

obras em imóveis rurais, sim. Nunca negou isso!  

 

470.     A tentativa de desmoralizar o interrogatório do 

Requerente, por absurdo que possa parecer, baseia-se no que ele não disse! 

 

471.     É um disparate! 
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 3) O réu confesso premiado EMYR COSTA disse que o réu confesso 

ALEXANDRINO ALENCAR teria lhe afirmado que a reunião seria no 

escritório do “advogado de LULA” (fls. 309 das alegações finais).  

 

472.    A par de se cuidar de testemunho indireto de réu delator – 

cujo valor é ínfimo –, a informação em si não diz nada demais.  

 

 

473.    Cuida-se fato notório, jamais negado, sempre assumido, 

inclusive perante o Juízo, sem qualquer relevância para o caso.  

 

 

474.    No que isso desmerece o interrogatório do advogado 

ROBERTO TEIXEIRA?! 

 

 

475.    Mais ainda: Em que medida isso é evidência de que a 

reunião foi realizada com o fim de elaborar uma estratégia lúgubre, ardilosa, voltada 

para que a ODEBRECHT pudesse esconder vantagens indevidas com as quais 

presenteava um Ex-Presidente, que anteriormente a beneficiara em contratos com a 

Petrobras, num complexo esquema de corrupção e cartel?!  

 

476.    Chega a ser embaraçoso, Nobre Magistrado.  

 

477.    Na verdade, mais uma vez resta escancarado o “crime por 

aproximação”. Para a parte autora, o Requerente é advogado do Ex-Presidente. 

Portanto, criminoso! É o que basta!  
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 4) A “narrativa inventada” pelo Requerente careceria de sentido lógico. 

Fugiria ao bom senso que a ODEBRECHT ou a Construtora Carlos 

Rodrigues do Prado estivessem preocupadas em regularizar suas obras. 

Afinal, “apresentaram-se para a realização das obras às escuras, de forma 

sub-reptícia, sem documentação fiscal, sem pagamento de fornecedores, com 

movimentação de dinheiro apenas em espécie...” (fls. 309 das alegações 

finais).  

 

478.    Ora, ora, Nobre Julgador!  

 

479.    Isso é o que a parte autora está dizendo. E agora!  

 

480.    Em 01 de maço de 2011, o Requerente nunca tinha ouvido 

nada disso! Na data da reunião em seu escritório, nem sequer suspeitava que as 

empresas se “apresentaram para a realização de obras às escuras, de forma sub-

reptícia, sem documentação fiscal”. Não tinha a menor desconfiança de que 

pagamentos foram feitos em espécie!  

 

 

481.    E não tinha mesmo porque desconfiar!  

 

482.    Àquela altura, naquele contexto fático, naquele 

momento histórico, não lhe carecia de sentido acreditar que os envolvidos 

desejassem regularizar obras. Com as informações que tinha, não lhe pareceu 

nenhuma fuga ao bom senso a intenção de documentar os trabalhos.  

 

483.    Ao contrário. Soou-lhe naturalíssimo!  
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    Eminente Julgador,  

 

484.    Apontando essas quatro “falhas”, a parte autora afirmou 

que a narrativa do Requerente não resistiria a “qualquer juízo crítico” (fls. 309 das 

alegações finais).  

 

485.    Com o máximo respeito, a narrativa resiste, sim! Sólida. 

Intocada. Fez-se aqui minucioso juízo crítico, incapaz de provocar qualquer abalo. 

Já sobre as alegações finais da parte autora a defesa não consegue dizer o mesmo... 

 

 

TERCEIRA PIRITA 

O ENCONTRO DE DOCUMENTOS NA CASA DE LULA – 

DESACREDITANDO O DELATOR 

 

 

486.     Para a parte autora, o encontro de documentos 

relativos às obras na residência do Ex-Presidente seria indicativo da participação do 

Requerente no indigitado crime.  

 

487.     O encontro confirmaria a alegação do réu confesso 

premiado EMYR COSTA, no sentido de ter entregado tal documentação ao 

advogado ROBERTO TEIXEIRA.  

 

488.     Data vênia, a apreensão em questão não tem essa 

aptidão. A conclusão de que documentos teriam sido entregues pelo Requerente ao 

Ex-Presidente não passa de descabida presunção. Averigue-se!  
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489.     Em primeiro lugar é importantíssimo analisar 

com atenção os autos do processo e, então, cotejar com o que disse EMYR 

COSTA em Juízo, desacreditando-o.   

 

490.     Pois bem. Logo de plano, por tudo que já foi dito, 

sabemos que o contrato fantasma não foi encontrado. Nem lá, nem em lugar 

nenhum!  

 

491.     Mas há mais! A tão falada nota fiscal emitida pela 

Construtora Rodrigues do Prado – e que só traz informações verdadeiras (supra, 

parágrafos 388/421) - também não foi encontrada na casa do Ex-Presidente! 

 

492.     Igualmente, as notas fiscais da “Telhanorte” foram 

juntadas pelo engenheiro Frederico Marcos de Almeida Horta Barbosa, em 15 de 

maio de 2017. Não foram localizadas na residência do Ex-Presidente. 

 

493.     Assim, em relação ao que diz respeito à acusação 

que pesa sobre o Requerente, de acordo com o próprio Auto de Apreensão de 

Documentos nº 305/16 (autos de IPL 5006597-38.2016.4.04.7000 – Evento 7 - AP-

INQPOL2), foram encontrada na casa do Ex-Presidente, apenas:  

 

 as notas do Depósito Dias, em nome de Igenes dos Santos Igaray Neto 

(evento 2, anexo 277 – item 01 do Auto 305/16);  

 

 recibo emitido pela Alex Vidraçaria, em nome do mesmo Igenes dos Santos 

Neto (evento 2, anexo 279 – item 03 do Auto 305/16);  
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 nota da Hipercastescos Madereira em nome de Paulo Henrique Moreira 

Kantovtz (evento 2, anexo 280 – item 03 do Auto 305/16).  

 

494.     Pois bem. De início, é relevante destacar que Igenes 

dos Santos Igaray Neto não tem qualquer relação com a empresa 

ODEBRECHT. Assim, a afirmação de que essas compras referir-se-iam a obras 

executadas pela ODEBRECHT é mero exercício de adivinhação, que contraria a 

prova dos autos.  

 

495.      Tudo indica, em verdade, que essas compras em 

nome de Igenes Neto dizem respeito ao período de reformas anterior à 

ODEBRECHT, que a acusação atribuiu à coordenação de JOSÉ CARLOS 

BUMLAI. Essa é a conclusão revelada, de forma contundente, pela prova dos autos.  

 

496.      A dona do “Depósito Dias”, Patrícia Fabiano Melo 

Nunes de Paula Alves, quando ouvida pelo próprio Ministério Público Federal, disse 

que, no início, tratava com “Neto” – como ela chamava Igenes – e depois com o 

engenheiro “Frederico” da ODEBRECHT. Mas esclareceu que, a partir do momento 

em que “Frederico assumiu” o comando, os pedidos não eram mais feitos em nome 

do “Neto”.  

 

497.      Em outras palavras, pedidos em nome de “Neto” – 

Igenes Neto – foram anteriores a entrada da ODERBECHT na obra. O 

depoimento é explicativo:  

 

“MPF: Certo. A partir do momento em que o FREDERICO surgiu o 

pagamento só foi feito em dinheiro? 
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Depoente: Eu acho que sim e não foi pedido mais nada em nome do NETO, 

também. Porque, no começo, era pedido no nome do NETO. O NETO tinha 

cadastro, a gente pedia no nome dele, emitia nota fiscal no nome dele, tudo 

certinho. Quando o FREDERICO chegou ai não, ai não era mais pedido 

no nome do NETO, era pedido nome essa construtora que pra mim o 

FREDERICO falou que era ODEBRECHT e os pagamentos eram feitos em 

dinheiro” (evento 02, Anexos 344/345; fls. 11/12) (g.n.).    

   

498.     A inconstância da imputação ministerial é flagrante! 

Sustentou que o encontro de documentos na casa do Ex-Presidente evidenciaria a 

participação do advogado ROBERTO TEIXEIRA, na medida em que confirmaria 

a alegação do réu confesso EMYR COSTA no sentido de que entregara tal 

documentação ao Requerente.   

 

499.     Ocorre que apenas uma pequena parcela de tais 

documentos foi apreendida na residência do Ex-Presidente. E, mais ainda, em uma 

análise mais rigorosa,  apenas uma nota da Hipercartescos Madeireira pode ser 

ligada diretamente à ODEBRECHT! Os demais, em nome de Igenes Neto, são de 

período anterior à ODEBRECHT assumir as obras. Não possuem, pois, a menor 

relação com o Requerente, nem mesmo se a versão acusatória pudesse ser aceita!   

 

500.     Ora, o que teria havido com toda a documentação 

entregue por EMYR COSTA?! Extraviou-se? Perdeu-se com o tempo? Descolou-se 

do restante? Que misteriosa razão explica a separação de documentos que teriam 

sido entregues conjuntamente? É um grande enigma!  
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501.     Por outro lado, é dos autos que pessoas ligadas à 

ODEBRECHT eram extremamente próximas ao Ex-Presidente e, inclusive, à 

falecida Sra. Marisa Letícia!  

 

502.     Toda a tese central é a de que a ODEBRECHT, pela 

vontade do seu líder maior, EMÍLIO ODEBRECHT, teria feito as reformas no sítio 

para agradar o Ex-Presidente.  

 

503.     Aliás, o pedido de reformas, segundo consta dos 

autos, teria sido feito pela Sra. Marisa Letícia diretamente ao réu ALEXANDRINO 

ALENCAR!    

 

504.     Foi escolhida uma pessoa de confiança do Ex-

Presidente, o acusado ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL, justamente para 

manter contato direto com os funcionários da ODEBRECHT.  

 

505.     Trata-se de pessoa de confiança da família do Ex-

Presidente, tanto que designada para acompanhar os trabalhos de reforma e que, de 

outro lado, manteve convívio diário, pessoal, informal, com os executores da obra. 

Foi a pessoa que serviu de elo contínuo e constante às duas pontas, ODEBRECHT e 

a família do Ex-Presidente.  

 

506.     Veja-se que em sua “colaboração premiada”, EMYR 

COSTA, diferentemente do que disse em Juízo, afirmou ter levado para o 

Requerente apenas o contrato e a nota fiscal emitida pela Construtora 

Rodrigues do Prado (25´00´´ a 26´00 do vídeo de “colaboração premiada”)  

Justamente dois documentos não encontrados
39

 na casa do Ex-Presidente.  

                                                 
39

 Em verdade, frise-se sempre, o contrato não foi encontrado em local nenhum! 
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507.    Sobre os demais documentos, declarou expressamente, 

logo à frente: 

 

“... numa dessa investigação que vocês fizeram, que a polícia federal fez 

nesse apartamento do Lula em São Bernardo eles encontraram vários 

recibos do material de construção, que eram esses recibos que eram pagos 

com esse dinheiro aí que esse Aurélio deve ter entregue ao Lula pra 

dizer ´guarda aí´” (g.n.) (26´12´´ a 25´39´´ do vídeo de “colaboração 

premiada”).  

 

 

508.     Ou seja, Nobre Magistrado, foi o próprio réu 

confesso quem disse, em seu acordo de delação
40

, que a pessoa de ROGÉRIO 

AURÉLIO PIMENTEL é quem deve ter entregado os documentos relativos a 

materiais para o Ex-Presidente.  

 

509.     E, por outro lado, sobre os documentos que ele 

afirmou ter confiado ao Requerente – contrato e nota da Construtora Rodrigues do 

Prado – nada foi encontrado no apartamento do Ex-Presidente... É esclarecedor!  

 

510.     A reforçar que ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL 

era figura central na coordenação das reformas, inclusive no que diz respeito à parte 

                                                 
40

 Essa divergência de conteúdo entre depoimentos evidencia o risco de se fiar na palavra de quem 

fez um acordo com o Ministério Público, parte interessada no processo! A discrepância faz 

transparecer que a versão deve ser modulada, adaptada, ajustada conforme as necessidades do 

tempo.  
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documental, frise que a testemunha Carlos Rodrigues do Prado (evento 462), ouvida 

em Juízo, perante as partes, afirmou:  

 

“Ministério Público Federal:- E como é que o senhor recebeu os dados do 

senhor Fernando Bittar? 

Carlos Rodrigues do Prado:- No último pagamento um office-boy, a gente 

tava trabalhando lá em Campinas, aí foi quando o Aurélio ligou 

dizendo que estava com os dados da pessoa para emitir a nota 

fiscal, aí mandou lá um office-boy, eu dei o endereço pra ele de onde a 

gente tava, na obra lá, o endereço do senhor Fernando Bittar, e a gente 

emitiu uma nota pra ele e esse office-boy mesmo levou a nota” (g.n.). 

 

511.     Enfim, Culto Julgador, há diversas pessoas que 

poderiam ter feito essa entrega à família do Ex-Presidente, com destaque especial 

para ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL. Vários queriam fazer agrados ao então 

popularíssimo Ex-Presidente. Opções muito mais verossímeis, mais plausíveis, mais 

lógicas, do que acreditar na capenga versão do réu confesso premiado EMYR 

COSTA, contrariada por ele próprio anteriormente! 

 

 

512.    Aliás, é sintomático que EMYR COSTA não tenha 

apresentado o ticket de estacionamento da alegada segunda visita ao escritório do 

advogado ROBERTO TEIXEIRA, quando lhe teria entregado os documentos...  

 

 

513.    Encontrou o recibo de estacionamento apenas em relação à 

primeira reunião? Ele é organizado, mas nem tanto? Perdeu em relação à segunda? 

É apenas parcial e seletivamente metódico? Muito conveniente!  
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514.    De qualquer forma, em que pese a total insuficiência de 

elementos indicativos de que tenha sido o Requerente a entregar a documentação 

ao Ex-Presidente, por amor ao debate, lança-se uma irrespondível indagação. 

 

 

515.    Em que medida essa alegada – e não provada! -  entrega de 

documentos provaria a participação do advogado ROBERTO TEIXEIRA em uma 

intricada trama com o objetivo de lavar dinheiro, rechaçando totalmente, por 

exemplo, a singela possibilidade de um simples ato de gentileza?  

 

 

516.    A ausência de qualquer resposta minimamente plausível 

encerra o assunto.  
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PARTE VII – ELEMENTO SUBJETIVO 

 

     Culto Julgador,  

 

517.     Ainda que se pudesse admitir – e não se pode! - que 

os fatos imputados ao Requerente fossem típicos, negando-se tudo o que foi 

contundentemente defendido acima;  

 

518.     Ainda que fosse concebível aceitar – e não é! – que a 

prova dos autos indicasse qualquer participação criminosa do advogado ROBERTO 

TEIXEIRA, fugindo-se completamente do que foi colhido em Juízo;  

 

519.     Ainda assim, imperioso seria concluir pela 

inexistência do elemento subjetivo do tipo. Por nenhuma perspectiva, por mais 

elástica que seja, é admissível afirmar que o Requerente agiu pretendendo lavar 

dinheiro.   

 

 

ELEMENTAR DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO: A CIÊNCIA DO 

CRIME ANTECEDENTE 

 

520.     Não há a menor dúvida de que o crime de lavagem 

de dinheiro, embora dependente do crime antecedente, é delito autônomo. Por esta 

razão, também jamais se discutirá que o autor do delito de lavagem de dinheiro 

poderá, em tese, ser um terceiro sem qualquer participação no delito antecedente.  
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521.     Pois bem. Embora seja admissível que terceiro que 

não tenha “sujado” o dinheiro pratique o delito de lavagem, é imperioso para o 

preenchimento da descrição típica que ele conheça essa natureza “contaminada”.  A 

ignorância acerca da “impureza” do capital manipulado exclui o elemento subjetivo 

do tipo.  

 

522.     O já citado professor Antônio Sérgio de Moraes 

Pitombo (supra, parágrafo160), na já mencionada dissertação que lhe garantiu o 

título de mestre na Universidade de São Paulo, foi assertivo por diversas vezes em 

sua obra: 

 

“O conhecimento do crime antecedente é parte integrante do dolo típico. 

(...) O elemento cognitivo, na lavagem de dinheiro, apresenta dois planos 

diferentes: conhecer a origem criminosa dos bens e ter a possibilidade de 

entender a ilicitude da ocultação, da dissimulação e da integração de tais 

bens à economia
41

.  

(...) O erro quanto à origem criminosa dos bens, elemento objetivo do tipo 

de lavagem de dinheiro, exclui o dolo, nos termos do mencionado art. 20 do 

CP. 

(...) De modo sintético, integra o dolo típico da lavagem de dinheiro: 

conhecer os bens; a ocorrência de crime antecedente; e a relação entre tais 

bens e o crime antecedente”. (“Lavagem de dinheiro – A tipicidade do crime 

antecedente”; Editora Revista dos Tribunais; 2003; p. 137/138).  

 

                                                 
41

 Por óbvio, na presente defesa, abordaremos apenas o erro de tipo, materializado pelo 

desconhecimento de circunstâncias fáticas relativas à indigitada imputação; não o erro de 

proibição, a incapacidade de entender a alegada ilicitude da acusação.  
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523.     Abordando o paradigma do processo-crime “Ágata 

Colombini”
42

, narrado por Francesco Carrara nos fins do século XIX, que considera 

como o divisor de águas, pelo fato de, mesmo passados mais de cem anos, “trazer 

muito subsídios à reflexão quanto aos limites, ao momento e à profundidade do 

conhecimento sobre o crime antecedente”, sentenciou: 

 

“Hoje, o conhecimento da origem criminosa da coisa, objeto do crime 

subsequente, soa como ideia distante de quaisquer objeções.” (Ob. cit; p. 

138).  

   

524.     E, mais à frente, completou:  

 

“O agente precisa, portanto, saber da natureza espúria dos bens 

(elemento cognitivo) e, mesmo assim, querer praticar a ação típica 

(elemento volitivo), para que haja a configuração do tipo doloso da 

lavagem de dinheiro. 

(...) Por conseguinte, a compreensão do caráter antijurídico do 

comportamento anterior, realizada pelo autor da lavagem de dinheiro, não 

se aproxima da rigidez necessária ao juízo da tipicidade penal. 

Todavia, é indispensável mínimo grau de compreensão de que o 

acontecimento anterior tem características de crime, e não de 

qualquer crime, mas de um dos crimes antecedentes”. (Ob. cit; p. 

141) (g.n.). 

 

                                                 
42

 Recomenda-se a leitura da narrativa do célebre caso feita pelo professor Moraes Pitombo, na 

obra citada; fls. 139/140.  
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525.     Ora, ora. No caso em tela, nem agora, após longa e 

minuciosa instrução, com quebras de sigilos e infindáveis investigações, é possível 

ter uma clareza minimamente razoável do alegado crime antecedente
43

! Os 

signatários, que acompanharam toda a instrução judicial, confessam suas muitas 

dúvidas acerca da origem espúria do dinheiro.   

 

526.        Como exigir, então, que o advogado ROBERTO 

TEIXEIRA, no ano de 2011, sem nenhuma das informações hoje existentes, 

naquele contexto peculiar já esmiuçado (supra, parágrafos 140/161), tivesse esse 

grau de compreensão?!  

 

527.     Aprofundando no raciocínio, cabe citar trecho do 

voto da E. Ministra Rosa Weber, na Ação Penal 470, o popularmente conhecido 

caso “Mensalão”, que explica de forma muito direta: 

 

“Didaticamente, todos sabemos, o processo de lavagem comporta divisão 

em três etapas, a saber, a ocultação, a dissimulação e a reintegração do 

capital na economia, sendo pacífico que a atuação em apenas uma delas, ou 

em seu conjunto, basta, à luz da legislação brasileira, para delinear o tipo 

penal. Indispensável, contudo, a presença do dolo de lavar, o que 

pressupõe, em princípio, sublinho, o conhecimento da origem ilícita dos 

recursos a serem lavados”. (Voto Rosa Weber, fls. 52886) (g.n.).  

 

528.     Insistindo-se, como já adiantado acima, em nota de 

rodapé, que a defesa não entrará em qualquer discussão acerca do erro de proibição, 

                                                 
43

 Veja-se que nem EMYR COSTA, funcionário da ODEBRECHT, consoante suas alegações 

finais (evento 1355) tinha ciência do crime antecedente (supra, parágrafo 420). Por que o 

Requerente teria?  
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mas apenas no erro de tipo, vale frisar mais um trecho do voto da Ministra Rosa 

Weber:  

 

“Ainda em relação ao erro, vale destacar que para a configuração do dolo, 

particularmente no crime de lavagem de dinheiro, exige-se que o agente 

tenha conhecimento da origem ilícita dos recursos objeto da tipificação e, 

consequentemente, consciência a respeito da prática do crime antecedente. 

Não se exige, todavia, que o agente incurso no crime de lavagem seja, ele 

mesmo, coautor ou partícipe do crime antecedente, que deu origem aos 

recursos ilícitos.” (Voto Ministra Rosa Weber, fls. 52856) (g.n.).  

 

 

529.     No mesmíssimo sentido, a defesa cita ensinamento 

do próprio anterior magistrado dessa E. 13ª Vara Criminal de Curitiba, o então Juiz 

Federal Sérgio Fernando Moro:  

 

“Por certo, o agente do crime de lavagem de dinheiro não é 

necessariamente o mesmo do crime antecedente, portanto a afirmação do 

parágrafo anterior não significa que ele age com consciência e vontade de 

realização do crime antecedente. A afirmação apenas significa que o dolo 

no crime de lavagem abrange a consciência do crime antecedente, ou, 

mais propriamente, que a lavagem tem por objeto o produto do crime 

antecedente, bem como a vontade de lavar o produto do crime antecedente. 

 (...) 

 O dolo deve abranger o conhecimento de que os bens e direitos ou valores 

envolvidos são provenientes de atividades criminosas, mas não 

necessariamente o conhecimento específico de qual atividade criminosa ou 
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de seus elementos e circunstâncias.”(“Crime de lavagem de dinheiro”; São 

Paulo; Saraiva; 2010; p. 58 e 60) (g.n.).  

 

530.     Ainda cabem as lições dos professores Gustavo 

Henrique Ivahy Badaró e  Pierpaolo Cruz Bottini:  

 

“Apenas o comportamento doloso é objeto de repreensão, caracterizado 

como aquele no qual o agente tem ciência da existência dos elementos 

típicos e vontade de agir naquele sentido. Logo, não basta a constatação 

objetiva da ocultação ou dissimulação. É necessário demonstrar que o 

agente conhecia a procedência criminosa dos bens e agiu com consciência 

e vontade de encobri-los. 

Além de conferir lógica e sistematicidade à teoria do delito, a exigência da 

constatação do dolo na lavagem de dinheiro constitui importante garantia 

de imputação subjetiva, que afasta qualquer hipótese de responsabilidade 

objetiva na seara penal. Por mais que uma pessoa tenha atribuições sobre 

determinada esfera de organização, somente será responsável pelos crimes 

de lavagem de dinheiro cometidos nesta seara se for demonstrada sua 

relação psíquica com aqueles fatos, o conhecimento dos elementos típicos e 

a vontade de executar ou colaborar com sua realização” (“ Lavagem de 

dinheiro”; 3. edição.; São Paulo; Revistas dos Tribunais; 2016; p. 138) 

(g.n.).  

 

531.     Mas à frente, completaram:  

 

“No âmbito da tipicidade subjetiva, é necessário o dolo e o elemento 

subjetivo especial da reciclagem. O dolo diz respeito ao conhecimento da 
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proveniência dos bens e à vontade de mascará-los por meio dos 

instrumentos indicados nos incisos. (Ob. cit; p. 157) 

 

532.     Não há dúvidas, Nobre Magistrado: A ciência do 

crime antecedente, concomitantemente à realização dos atos que teriam lavado 

dinheiro sujo, é elementar do crime em questão. Sua ausência afasta o dolo.  

 

533.     E a prova dos autos, em que pesem os esforços da 

parte autora, não tem o condão de indicar a ciência por parte do advogado 

ROBERTO TEIXEIRA.   

 

 

DOLO: ELEMENTO VOLITIVO + COGNOSCITIVO 

 

534.     Nobre Magistrado,  

 

 Se as obras no sítio eram realmente uma forma oculta da ODEBRECHT 

“remunerar” o Ex-Presidente, como propina oriunda de crime de corrupção 

ou cartel – o que aqui se aceita apenas para prosseguir com o raciocínio – o 

advogado ROBERTO TEIXEIRA nunca soube disso. Jamais teve motivos 

para suspeitar. E não há nenhum indício, por mais frágil que seja, que aponte 

para o sentido contrário;  

 

 Se a ODEBRECHT foi realmente beneficiada em licitações fraudulentas 

junto a Petrobras, auferindo vantagens indevidas nos contratos narrados na 

inicial, com a participação de funcionários públicos e do Ex-Presidente, por 

meio das quais lucrou uma grande quantidade de dinheiro sujo, que constitui 

o chamado “caixa geral” - o que aqui se aceita apenas para prosseguir com o 
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raciocínio – o advogado ROBERTO TEIXEIRA nunca soube disso. Jamais 

teve motivos para suspeitar. E não há nenhum indício, por mais frágil que 

seja, que aponte para o sentido contrário;  

 

 Se o Requerente praticou alguma ação que se inseriu na cadeia causal do 

delito imputado – e não praticou, como visto fartamente! –agiu de extrema 

boa fé, sem nem sequer imaginar ser um parafuso na complexa engrenagem.  

E não há nenhum indício, por mais frágil que seja, que aponte para o sentido 

contrário.  

 

535.     Não bastava à parte autora provar uma participação 

material do advogado ROBERTO TEIXEIRA na sofisticada estrutura apontada
44

. 

Era necessário apontar evidências, também, do liame psicológico do Requerente ao 

resultado que ofende o bem penalmente protegido. Ou seja, que ele tivesse 

participado dolosamente.   

 

536.     Neste passo é importante não confundir dolo com 

vontade. É preciso distingui-los.  

 

537.     A vontade é característica de toda a conduta 

humana. Já o dolo não o é. Toda conduta é voluntária. Por sua vez, toda vontade é 

final. Ou seja, todo agente pratica determinada conduta visando atingir um fim 

específico. 

 

538.     O dolo, de outra banda, é um conceito que só existe 

no mundo jurídico. A conduta só será dolosa quando o agente objetivar uma 

finalidade legalmente prevista como ilícita. A ação dolosa é aquela que visa ferir o 

                                                 
44

 E nem isso fez, como já demonstrado à exaustão!  
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bem protegido pela norma penal. É por isto que, no expressivo dizer do mestre 

argentino Eugênio Raul Zaffaroni, dolo é a “finalidade tipificada”. 

 

539.     O atirador que acertou a vítima escondida atrás do 

alvo agiu voluntariamente, não há dúvida. O apertar do gatilho foi um ato 

voluntário. Mas não agiu dolosamente. Sua intenção não era ferir o bem vida. 

Faltava-lhe informação essencial.  

 

540.     Na hipótese dos autos, ao participar da reunião com 

ALEXANDRINO ALENCAR e EMYR COSTA, o advogado ROBERTO 

TEIXEIRA agiu voluntariamente, sem dúvidas.  

 

541.     Mas não agiu dolosamente. Jamais teve a intenção 

de lavar dinheiro sujo. Até porque nunca teve a menor consciência da alegada trama 

narrada na inicial. Faltavam-lhe informações essenciais.   

 

542.     O que o Requerente pretendeu; o que ele 

objetivava; a finalidade buscada quando atendeu, em reunião, os acusados 

ALEXANDRINO ALENCAR e EMYR COSTA; era apenas e tão somente bem 

cumprir suas atividades de advogado, proferindo uma banal, rotineira, simples 

opinião jurídica.  

 

543.        Se em 2018, após todo o trabalho de apuração, ainda 

é nebuloso o estratagema delituoso aduzido pela parte autora, como acusar a ciência 

e anuência do Requerente no ano de 2011?  

 

544.      Não por acaso, Nobre Magistrado, não foi imputada 

ao advogado ROBERTO TEIXEIRA qualquer mínima participação em crime 
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antecedente! A própria parte autora reconheceu, dessa vez com acerto, que o 

Requerente não tem a menor ligação com os alegados delitos antecedentes. Sempre 

esteve distante, alheado, afastado. Contraditória e equivocadamente, porém, 

presume o conhecimento da sua ocorrência!  

 

545.     Na verdade, como é fácil concluir e já foi visto no 

tópico anterior, em lições específicas sobre o crime de lavagem de dinheiro, além do 

aspecto volitivo, falta à conduta do Requerente até mesmo o aspecto cognoscitivo a 

caracterizar o dolo.  

 

546.     O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tratando 

justamente da prestação de serviços de um advogado, em precedente no qual o então 

profissional teve uma participação muito mais ativa do que esta aqui tratada, já 

decidiu em situação equivalente:  

 

“1. Os artigos 9º e 10 da Lei 9.613/98 não incluem o contador e o advogado 

entre os profissionais que possuem dever de colaboração (compliance) com 

a repressão à lavagem de dinheiro (identificação de clientes, manutenção de 

registros e comunicação de operações financeiras com sérios indícios de 

lavagem de dinheiro). 2. O próprio Conselho Federal de Contabilidade não 

exige do contador a obrigação de fiscalizar a veracidade das informações 

que lhe são repassadas pelos seus clientes, conforme muito bem observou o 

ilustre Juiz Federal Eduardo Gomes Philippsen na sentença proferida na 

AP nº 2007.71.04.004606-0/RS. Evidentemente, isso não significa que um 

profissional da contabilidade jamais poderá ser responsabilizado 

criminalmente. Por ocasião do julgamento da ACR nº 2004.04.01.025529-6, 

Rel. Juíza Federal ELOY BERNST JUSTO, D.E. 28-06-2007, a Oitava 

Turma da Corte teve a oportunidade de manter a condenação por 
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sonegação fiscal de um contador que trabalhava em um departamento de 

contabilidade exclusivo da aludida escola de informática, o qual controlava 

diretamente todas as falsidades fiscais que propiciaram vultoso crime 

contra a ordem tributária. 3. Ademais, a simples prestação de serviços 

advocatícios pelo acusado (contador e advogado) por ocasião da 

constituição da empresa utilizada para a ocultação de capital proveniente 

de tráfico internacional de drogas não é, por si só, suficiente para 

justificar a sua condenação, porque a acusação não logrou êxito em 

indicar na denúncia e comprovar ao longo da instrução que o réu teria 

incorrido no tipo penal do artigo 1º, inciso I, § 2º, I e II da Lei 9.613/98, 

isto é, que sabia dos propósitos obscuros da aludida pessoa jurídica. 4. 

Portanto, se é verdade que advogados e contadores também podem 

praticar o branqueamento de capitais quando as circunstâncias factuais 

objetivas preconizadas pelo artigo 6º, item 2, "f", da Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (v.g. 

pagamento de honorários em espécie, valores fracionados, em joias) 

demonstrarem que houve subversão da sua atuação profissional, 

orientando e auxiliando, direta ou indiretamente, seus clientes no 

desiderato de ocultar ou dissimular valores provenientes dos delitos 

precedentes, também é certo que esses profissionais liberais não 

podem ser incriminados pelo simples contato que tiverem com os 

autores dos crimes antecedentes quando o órgão acusatório 

deixar de demonstrar, com segurança, como no caso em tela, os 

aspectos que denotam a ciência dos fins ilícitos da assessoria 

prestada. 5.Embargos infringentes providos.”(TRF4,  200770000265650, 

Relator Des. Paulo Afonso Brum Vaz; 24/06/2011)(g.n.).  
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547.     Assim, pelo fato de o Requerente não ter 

conhecimento efetivo do curso causal e da produção do resultado; como não tinha 

consciência da totalidade das circunstâncias de fato, da dimensão essencial do 

alegado ilícito penal praticado por terceiros, não há como admitir tenha ele aderido 

dolosamente ao crime.  

 

 

DOLO EVENTUAL É DOLO ANTES QUE EVENTUAL 

 

548.     Tem se tornado comum em acusações por crimes de 

lavagem de dinheiro, e até mesmo em decisões judiciais correlatas, a adoção do 

chamado dolo eventual.  

 

549.     No caso em tela, a parte autora fez expressa 

referência à possibilidade de dolo eventual em crime de lavagem de dinheiro às fls. 

202/204 de suas alegações finais.  

 

550.     Parece que o pensamento é o de que a utilização do 

instituto do dolo eventual - previsto no artigo 18, I, segunda parte do Código Penal - 

que se manifesta quando o agente “assumiu o risco de produzir o resultado” exigiria 

menos evidências para comprovação. Os signatários não entendem a lógica. E se 

realmente for esse o pensamento, trata-se de um equívoco, claro.  

 

 551.     Ora, ora! Dolo eventual é dolo e, como tal, exige 

conhecimento e vontade.  

 

552.        Ocorre que, ao contrário do dolo direto, o ilícito não 

é o fim que move o agente, mas sua ocorrência é por ele antevista e, mais ainda, 
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aceita. No homicídio cometido por dolo eventual, por exemplo, não é a morte da 

vítima o fim que move a conduta do agente, mas esta possibilidade, a morte, é por 

ele positivamente prevista e, mesmo assim, ele a aceita. O que importa é o 

sucesso na obtenção do fim almejado, ainda que, para isso, algum resultado ilícito, 

previamente antevisto, seja colateralmente causado pela conduta.  

 

553.      Desta feita, o dolo eventual pressupõe a realização 

de uma conduta que busca um determinado fim - ilícito ou não -, e em função da 

qual outra consequência, esta sim obrigatoriamente ilícita, diversa do fim 

objetivado, seja objetivamente previsível (culpa inconsciente). Mais que isso, este 

resultado diverso tem que ser subjetivamente previsto, representado mentalmente, 

no caso concreto (culpa consciente). E, mais ainda, o resultado ilícito efetivamente 

previsto deve ser aceito pelo agente, que prefere persistir na execução da conduta a 

evitar a possível ocorrência do resultado ilícito. 

 

554.     O agente prevê o resultado, mas diante da 

necessidade de deixar de praticar sua conduta ou praticar outra ação para 

evitá-lo, recusa-se a fazê-lo e, mesmo não o querendo, acaba por aceitá-lo. É o 

popular “tanto faz”. 

 

555.     Segundo escólio de Wessels, em sua festejada obra 

"Direito Penal - Parte Geral", citado por Alberto Silva Franco: 

 

“... existe dolo eventual quando o autor não se tenha deixado dissuadir da 

execução do fato pela proximidade próxima da ocorrência do resultado, e 

sua conduta justifique a assertiva de que ele, por causa do fim pretendido, 

se tenha conformado com o risco da realização do tipo, antes até 

concordado com a ocorrência do evento do que renunciado à prática da 
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ação” (Código Penal e sua Interpretação Jurisdicional; Editora Revista dos 

Tribunais; 5ª edição.; p. 205) (g.n.).   

          

556.     Assinala André Luís Callegari que “a conjugação 

da consciência e da vontade representa o cerne do dolo e esses dois momentos 

definidores não são estranhos ao dolo eventual que, como observa Díaz Palos, ´es 

dolo antes que eventual´ (Dolo Penal, Barcelona, p. 97)”. 

 

557.     Assim, completa o professor gaúcho: 

 

“Tolerar o resultado, consentir com sua provocação, estar a ele conforme, 

assumir o risco de produzi-lo não passam de formas diversas de expressar 

um único momento, o de aprovar o resultado alcançado, enfim, o de 

querê-lo” (“Dolo Eventual, Culpa Consciente e Acidentes de Trânsito”; 

artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, 13 – 

janeiro/março de 1996; Editora Revista dos Tribunais; p. 195/196) (g.n.).  

      

558.     O professor Sérgio Salomão Shecaira trouxe à tona 

elucidativa jurisprudência do Tribunal Superior italiano a respeito do assunto: 

 

“O dolo eventual não é uma ficção jurídica, mas corresponde a uma 

realidade psicológica que assimila o dolo direto ou intencional a 

vinculação de que, sendo representadas as possíveis e ulteriores 

conseqüências da própria ação criminosa, continua a agir a custo de 

provoca-lo, aceitando o risco e transferindo à razão da vontade o que era 

só uma previsão” (“Dolo Eventual e Culpa Consciente”; artigo publicado na 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, 38 – abril/junho de 2002; p. 

144/145) (g.n.).           
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559.     Pois bem. De todas as lições acima transcritas fica 

claro que o agente, para atuar com dolo eventual, tem que projetar concretamente o 

resultado delituoso, não inicialmente querido. E, depois dessa efetiva projeção, o 

resultado passa a ser aceito, posto que o agente não irá desistir de sua conduta.  

 

560.     Transportando o raciocínio para o caso presente, a 

parte autora, antes de tudo, deveria provar que o advogado ROBERTO TEIXEIRA 

efetivamente projetou a “sujeira” do dinheiro. E, depois dessa concreta antevisão, 

assentiu com o resultado da sua conduta: a lavagem de dinheiro. Decidiu, 

conscientemente, continuar a prática dos atos, dando de ombros para a prevista 

consequência criminosa.  

 

561.     Ora, a prova a ser produzida era a mesma: O 

Requerente tinha ciência do crime antecedente. E isso, não há como negar, não se 

fez. No caso concreto, paramos já no primeiro estágio: O Requerente não projetou 

o resultado criminoso e nem teria motivos para antevê-lo.  

   

562.     Dadas as características peculiares do caso concreto, 

não havia nem a potencialidade de conhecer a alegada origem criminosa do dinheiro 

dito lavado – o que indicaria a culpa consciente, não dolo eventual. Afinal, repita-se 

sempre: Não se tinha sequer notícias dando conta do esquema da ODEBRECHT na 

Petrobras! 

 

 

563.       O Requerente não assumiu o risco de produzir o 

resultado, porque nem sequer anteviu o apontado resultado. Faltavam-lhe 
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informações essenciais.   Além da imprevisibilidade, que é objetiva, nunca existiu a 

efetiva previsão, que é subjetiva, de qualquer resultado ilícito.  

 

564.     E afirmar o inverso seria afirmar por querer afirmar. 

Seria simplesmente presumir, por querer presumir.  

 

565.     Definitivamente, a opção por imputar o delito a 

título de dolo eventual em nada ajuda a pretensão ministerial. A ausência de prova 

persiste... 

 

 

TEORIAS MITIGADORAS DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS  

 

566.     Consoante já adiantado, em nome de um 

questionável combate à impunidade, tem se tornado comum a utilização de teorias, 

no mais das vezes estrangeiras, que pregam, em maior ou menos escala, uma 

espécie de mitigação da necessidade de se provar o elemento subjetivo do tipo.  

 

567.     Normalmente apoiadas na conclusão de que seria 

muito difícil provar o dolo, o que levaria a um vácuo, as teorias tentam criar 

alternativas para facilitar a punição.   

 

568.      Aqui, no Brasil, tem sido mais comum a utilização 

da chamada teoria da “Cegueira Deliberada”, inclusive em precedente do próprio 

Juízo.  

 

569.     Registre-se que há autores que repudiam por 

completo a aplicação da teoria no nosso ordenamento. Entre eles, destaca-se o 
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membro do Ministério Público de São Paulo e Doutor em Processo Penal pela 

Universidade de São Paulo, Marco Antônio de Barros. O professor dedicou todo um 

capítulo (“1.14.3”; fls. 67/74) na sua obra “Lavagem de Capitais – Crimes, 

Investigação, Procedimento Penal e Medidas Preventivas” (Juruá Editora, Curitiba, 

2017) a justificar, motivadamente, seu entendimento. Recomenda-se a leitura.  

 

570.     Há também aqueles que entendem ser desnecessária 

recorrer a teorias estrangeiras, aceitando como suficiente a normatização pátria.  

 

571.        Entre esses, destaca-se o Desembargador do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Victor Luiz dos Santos Laus, que, no já 

citado julgamento da Apelação Criminal Nº 5012331-04.2015.4.04.7000/PR, fez 

constar de seu voto ser suficiente a doutrina nacional acerca do dolo eventual:  

  

“Nessa perspectiva, creio que se revela absolutamente prescindível a 

importação da referida doutrina estrangeira, revelando-se bastante em si o 

sistema legislativo-penal brasileiro.  

A propósito do tema, já afirmou o Ministro Gilmar Mendes:  

'Ad argumentandum tantum, deve-se admitir com cautela a tese aqui 

também já referida acerca da cegueira deliberda (willful blindness). Tese 

essa que encontra limitações teóricas e práticas na common law e não pode 

ser importada sem suas adequadas implicações, por exemplo, a exigência 

de 'criação consciente e voluntária de barreiras que evitem o 

conhecimento' (Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, 

Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e processuais penais, RT, p. 99). Por 

outro lado, a exigência de um conhecimento pleno da proveniência ilícita do 

bem, dinheiro ou valor contrasta com a própria norma penal que se utiliza, 
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no caput, da expressão indiretamente e da regra constante no inciso II e § 1º 

do art. 2º da Lei 9.613/98.  

A autonomia do crime de lavagem, explicitada no §1º do artigo 2º da Lei nº 

9.613/98 - reconhecida em precedente desta Corte (HC 93.368/PR, rel. Min. 

Luiz Fux) -, revela ser despiciendo o conhecimento da autoria do crime 

antecedente. E assim o é porque 'tanto a receptação como a lavagem e a 

ocultação caracterizam modalidades autônomas de aproveitamento de um 

delito anterior, cuja reação penal deve ser, por isso mesmo, independente 

do resultado do outro processo' (Exposição de Motivos do PL que deu 

origem à Lei 9.613/98).  

Com efeito, o que se exige para a consumação do tipo penal não é o 

domínio de toda extensão do crime antecedente (autor, circunstâncias 

etc.), mas o conhecimento da procedência ilícita do bem, direito ou valor. 

Não obstante, assistindo à sessão anterior em que se deliberou sobre o 

crime de lavagem de dinheiro imputado aos integrantes do Partido dos 

Trabalhadores e ao ex-Ministro dos Transportes, a percepção que tive foi a 

de que se incorreu em equívocos conceituais, inclusive quanto à questão da 

prova do dolo. Como adverte a doutrina, 'em relação especificamente à 

prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do 

injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é 

preciso boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no 

mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. 

Por isso, a prova do dolo (também chamado dolo genérico) e dos elementos 

subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via 

do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já 

devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras 

de experiência comum do que ordinariamente acontece'. (Eugênio Pacelli de 

Oliveira, Curso de Processo Penal, Lúmen Juris, p.295). (Grifei).  
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Nesse sentido, inclusive, a já citada Convenção de Palermo, art. 6º, alínea f, 

prescreve que: 'O conhecimento, a intenção ou a motivação, enquanto 

elementos constitutivos de uma infração enunciada no parágrafo 1 do 

presente artigo, poderão inferir-se de circunstâncias factuais objetivas'. 

Insta destacar que a prova do dolo, abandonando-se a possibilidade de 

inferi-lo a partir das circunstâncias factuais objetivas, somente será possível 

pela via da confissão. (...)' (STF, AP 470, Tribunal Pleno, Rel. Ministro 

Joaquim Barbosa, DJe 22-4-2013 - destaquei)´ 

 (...) 

 Por essas razões, em suma, como afirmado anteriormente, acompanho o 

eminente Relator, no ponto; porém, com divergência no tocante à aplicação 

da teoria da 'cegueira deliberada'” (g.n.).  

 

572.     No final do seu voto, para absolver o então 

denunciado João Vaccari, decidiu: 

 

“Com efeito, conforme ressaltado por Sua Excelência, o órgão de 

acusação não se desincumbiu do ônus de produzir prova de corroboração 

das declarações prestadas pelos colaboradores. Não se ignora o fato de que 

os colaboradores PEDRO BARUSCO e EDUARDO HERMELINO LEITE 

afirmaram expressamente que JOÃO VACCARI teria ciência acerca do 

esquema criminoso; nada obstante, como destacado pelo Desembargador 

Leandro Paulsen, não foram apresentados pelo Ministério Público Federal 

elementos materiais que pudessem corroborar aquelas declarações, assim 

como não foram arroladas testemunhas que poderiam fortalecer a prova, 

como a apontada cunhada de JOÃO VACCARI. Ressalto, quanto às 

mensagens trocadas entre ALBERTO YOUSSEF e JOSÉ RICARDO 

BERGHIROLLI, que, embora haja referência à entrega de valores à 
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indigitada cunhada do réu JOÃO VACCARI, não se cuidam de elementos 

de prova que deem segurança suficiente acerca do conhecimento do 

acusado sobre o acerto. Finalmente, comungo do entendimento do Revisor 

também quanto à impossibilidade de configuração sequer de dolo eventual, 

haja vista que as doações foram divididas ao longo de quase 02 anos, em 

valores entre R$ 50.000 (cinqüenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), ou seja, que não seriam suficientes, por si sós, considerando o porte 

das empresas doadoras, para levantar suspeitas sobre a ilicitude das 

operações. Assim, não vejo como se possa manter a condenação do 

acusado, sob pena de violação ao já mencionado artigo 4º, § 16, da Lei 

12.850/2013” (g.n.).   

 

573.     Também acredita ser desnecessária a teoria 

estrangeira o professor Pedro Jorge Costa, procurador da República em Pernambuco 

e doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Em alentado 

trabalho acerca do “Dolo Penal e sua Prova”, discorreu, fazendo importantíssimo 

alerta para quem usar a doutrina alienígena: 

 

“Nesse sentido, entende-se certo setor da doutrina de países de direito 

continental, inclusive do Brasil, que equipara a ignorância deliberada aos 

casos de dolo eventual. Adotado o conceito de dolo eventual como agir ou 

omitir apesar da alta probabilidade de realização do tipo, a maioria dos 

casos de ignorância deliberada são mesmo de dolo eventual, já no 

ordenamento pátrio vigente. 

Nada obstante, é importante trazer outra advertência de Ramon Ragués i 

Valleès, esta sobre o perigo de que os tribunais lancem mão da ignorância 

deliberada para se furtarem aos deveres de motivar a existência de provas 

da representação do dolo e não propriamente como instituto autônomo” 
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(“Dolo Penal e sua Prova”; Coleção Ciência Criminal Contemporânea, 

volume 3; Editora Atlas, São Paulo; p. 267/268). (g.n).  

 

574.      Esse é o ponto: A utilização da teoria não pode ser 

um pretexto para se ignorar a ausência de provas acerca da ciência quanto a 

“elevada probabilidade” da origem suja do dinheiro, à luz do contexto vivido pelo 

agente.   

 

575.     Evoluindo na citação que o Desembargador Santos 

Laus fez de voto do Ministro Gilmar Mendes que, por sua vez, citou doutrina dos 

professores Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, vale beber 

diretamente na fonte, a obra já tantas vezes citadas:  

 

“A cegueira deliberada equiparada ao dolo eventual exige, em primeiro 

lugar, que o agente crie consciente e voluntariamente barreiras ao seu 

conhecimento, com a intenção expressa de deixar de tomar contato com a 

atividade ilícita, caso ela ocorra. A desídia ou a negligência na criação de 

mecanismos de controle de atos de lavagem de dinheiro não é suficiente ao 

dolo eventual, caracterizando apenas a cegueira imprudente. 

(...) 

Em síntese, a cegueira deliberada somente é equiparada ao dolo eventual 

nos casos de criação consciente e voluntária de barreiras que evitem o 

conhecimento de indícios sobre a proveniência ilícita de bens”(Ob. cit;  p. 

140 e 145) (g.n.).  
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576.     No mesmo sentido, é o escólio de Spencer Toth 

Sydow que, em monografia específica sobre a teoria, diferencia a ignorância da 

cegueira deliberada
45

:  

 

“Relembremos que a teoria comporta duas situações: a primeira em que 

alguém suspeita que alguma condição componente de sua conduta presente 

poderia fazer com que seu ato se tornasse um injusto, mas não investiga tal 

suspeita – que chamamos de ignorância deliberada. A segunda em que 

alguém prevê possíveis envolvimentos em situações (ilícitas ou não) 

futuras e cria meios de evitar obter conhecimento sobre dados relativos a 

tais circunstâncias – que denominamos cegueira deliberada.” (“A teoria 

da cegueira deliberada”; Belo Horizonte. D´Plácido, 2017; p. 86/87) (g.n.).  

 

577.     Ou seja, para aplicação da teoria da “Cegueira 

Deliberada”, imperioso se faria apontar os obstáculos criados pelo agente para se 

proteger da ciência de circunstâncias que imaginava serem ilícitas.  

 

578.     Em relação ao Requerente isso não existe. Não 

criou qualquer barreira para manter-se na ignorância. Até porque nunca suspeitou de 

nada. E nada havia mesmo a suspeitar!  

 

     Nobre Magistrado,  

 

579.     A conclusão é a de que, independentemente da teoria 

adotada, o dolo exige os elementos cognoscitivo e volitivo. E, por mais que se 

                                                 
45

 Deixando bem claro que em relação ao Requerente não se pode falar nem em “ignorância 

deliberada”. No caso dele, a ignorância era genuína, totalmente involuntária, motivada por um 

contexto que não era mesmo apto a despertar desconfianças.  
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flexibilize o critério de apuração desses elementos, contentando-se com a “elevada 

probabilidade”, continua a não bastar o arbítrio ou a discricionariedade. 

 

580.     O anterior Juiz Federal titular dessa 13ª Vara 

Criminal, recém nomeado Ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro, lecionou:  

 

“Desde que presentes os requisitos exigidos pela doutrina da ‘ignorância 

deliberada’, ou seja, a prova de que o agente tinha conhecimento da 

elevada probabilidade da natureza e origem criminosas dos bens, direitos e 

valores envolvidos e quiçá de que ele escolheu agir e permanecer alheio ao 

conhecimento pleno desses fatos, ou seja, desde que presentes os elementos 

cognoscitivo e volitivo, não se vislumbra objeção jurídica ou moral para 

reputá-lo responsável pelo resultado delitivo e, portanto, para condená-lo 

por lavagem de dinheiro, dada a reprovabilidade de sua conduta.”(“Crime 

de lavagem de dinheiro”; São Paulo; Saraiva; 2010; p. 69) (g.n.).  

 

581.     No caso dos autos, na posição específica do 

advogado ROBERTO TEIXEIRA, com os elementos que conhecia, não existia 

“elevada - nem pequena! – probabilidade” de conhecer a natureza criminosa dos 

valores
46

 utilizados para reformar o imóvel. E, portanto, não escolheu permanecer 

alheio a nada.  

    

 

 

 

  

                                                 
46

 Valores, aliás, que o Requerente nunca soube sequer a quantidade!  
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TEORIAS DAS “AÇÕES NEUTRAS” E DA “CONFIANÇA” - IMPORTANTES 

INDICADORES DA AUSÊNCIA DE DOLO 

 

     Culto Julgador,  

 

582.       A corroborar tudo o que já foi alegado - reforçando 

que o advogado ROBERTO TEIXEIRA não assumiu qualquer risco, até por 

jamais ter representado uma eventual ilicitude na linhagem dos valores utilizados 

para reformar um sítio – vale jungir, ainda que brevemente, lições sobre as “ações 

neutras” e o “princípio da confiança”.   

 

 

583.       A ação do Requerente – reunir-se com 

ALEXANDRINO ALENCAR e EMYR COSTA, para uma consulta jurídica -, em 

verdade, inserem-se perfeitamente no que a moderna doutrina tem denominado de 

“ações neutras”. A rigor, as ações neutras aparecem, justamente, em contextos 

delimitados de atuação profissional, cotidiana, rotineira, habitual. Nessa esfera, o 

autor da ação neutra realiza os comportamentos ordinários de sua profissão ainda 

que, involuntariamente, contribuam à ação delitiva alheia
47

.  

 

 

584.     O professor Luís Greco conceitua com precisão as 

ações neutras:  

 

“Aquelas contribuições a fato ilícito alheio que, à primeira vista, parecem 

completamente normais. Tudo aquilo que, num primeiro contato, 

superficial, é verdade, parece irrelevante para o direito penal, tenha um 

                                                 
47

 O que aqui, por tudo que já se viu, nem foi o caso!  
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aspecto inocente, inofensivo, seja dotado daquela aura angelical do que é 

socialmente adequado, tudo isso será uma ação neutra (...) ações neutras 

seriam todas as contribuições a fato ilícito alheio não manifestamente 

puníveis.”(“Cumplicidade através de ações neutras: a imputação objetiva 

na participação”; Rio de Janeiro; Renovar; 2004; p. 110). 

 

 

585.     A fungibilidade da conduta do advogado no plano 

das ações neutras é outro elemento que serve de importante guia a rechaçar a sua 

responsabilização criminal. Desse modo, deve ser questionado se a consulta jurídica 

era manifestamente ilegal ou se aparentava – como ainda aparenta no caso concreto! 

- ser absolutamente lícita.  

 

586.     Ora, ora, Culto Julgador! O advogado ROBERTO 

TEIXEIRA não era mais do que um simples, inocente e facilmente substituível 

parafuso na complexa engrenagem vislumbrada pela parte autora. Parafuso este 

que, se fosse retirado, trocado, substituído, não impediria o funcionamento da 

máquina.  

  

587.     Seguindo sempre na mesma linha de raciocínio – 

com a finalidade última de evidenciar a inexistência do elemento subjetivo na 

conduta do Requerente – vale agregar ao debate o chamado “princípio da 

confiança”. André Luís Callegari define com clareza o referido princípio: 

 

“De acordo com este princípio, o sujeito que realiza uma atividade 

arriscada, em princípio lícita, pode confiar que quem participa junto com 

ele na mesma atividade se comportará corretamente - de acordo com as 

regras existentes - enquanto não existam indícios de que isto não será 
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assim. Stratenwerth afirma que, por regra geral, não se responde pela falta 

de cuidado alheia, senão que se pode confiar que todos cumprirão com seus 

deveres de cuidado”(“Princípio da Confiança no Direito Penal”, Link: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/10442-10442-1-

PB.htm.”) (g.n.). 

 

 

588.     A relevância da confiança nas relações 

intersubjetivas é valorizada por Nereu Giacomolli:  

 

“Quebrada a confiança que nutre um ser humano pelo outro, vulnera-se 

um dos propósitos do direito, ou seja, a paz jurídica e social; afasta-se a 

simbiose relacional com o outro, com o ser humano, com suas referências 

ética e morais; suprime-se o exercício do reconhecimento, da compreensão 

e do inter-relacionamento humanos”.(Parecer Jurídico juntado aos autos do 

Inq. 4170, STF) (g.n.).  

 

 

589.     O Tribunal Constitucional Alemão já concluiu que: 

 

“A relação de confiança entre o advogado e seu cliente é pressuposto da 

possibilidade do cumprimento de sua tarefa e condição fundamental para 

que gere tal relação, como também a integridade, autenticidade do 

profissional, o direito e o dever de confidencialidade. A relação de 

confiança constitui condição irrenunciável do exercício da profissão 

(...)”(Tribunal Constitucional Alemão, Bundesverfassungsgericht – BverfG 

– 30.03.2004).  

 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/10442-10442-1-PB.htm
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/10442-10442-1-PB.htm
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590.     No caso específico dos autos, lá no distante ano de 

2011, o Requerente não teria mesmo porque suspeitar de que orientação prestada a 

ALEXANDRINO ALENCAR e EMYR COSTA serviria ao propósito de lavar 

dinheiro!  

 

591.      Por qualquer prisma que se veja; por qualquer 

enfoque que se encare; por qualquer teoria que se aplique; a conclusão definitiva a 

que se chega é que o advogado ROBERTO TEIXEIRA, agindo com a confiança 

inerente à profissão que abraçou por toda uma vida, por meio de uma ação neutra, 

típica do seu dia a dia, não aderiu dolosamente ao indigitado esquema criminoso, 

cuja ocorrência nem sequer imaginou e nem teria porque imaginar! 

 

592.     Não havia, no contexto histórico, com ter ciência 

de “elevada probabilidade” de que o capital empregado na reforma do imóvel 

possuiria origem ilícita.  

 

593.     A parte autora não se desincumbiu da obrigação 

de afastar a boa fé do Requerente para além de “dúvida razoável”.  

 

 

594.      Essas são constatações inelutáveis.  
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PARTE VIII  – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     Culto Juiz Federal,  

 

595.     Com o máximo respeito aos representantes da parte 

autora
48

 - a quem os signatários renovam suas homenagens pelos bons trabalhos 

executados de uma maneira geral -, o pedido de condenação, em relação 

especificamente ao ora Requerente, não resiste, como visto à exaustão, a uma 

imparcial análise do processo!   

 

 

A MELHOR VERSÃO DA HISTÓRIA NÃO IGNORA PROVAS 

 

     Nobre Julgador,  

 

596.     O aforismo do genial Nelson Rodrigues, “se os fatos 

são contra mim, pior para os fatos”, em que pese seu talentoso sarcasmo, não tem 

espaço em um processo penal. Evidentemente não tem! 

 

597.     A parte autora esforçou-se ao extremo. Pinçou cada 

mínimo detalhe que pudesse ser útil na construção de uma narrativa que fosse 

negativa ao advogado ROBERTO TEIXEIRA. Externou o enredo que melhor lhe 

interessou.  

 

598.     Porém, como é de sabença geral - e como muito bem 

exemplificou o professor Lênio Streck, em artigo publicado no portal Consultor 

                                                 
48

 Renovam os signatários nada ter contra as pessoas dos Procuradores da República, a quem nem 

conhecem. Muito pelo contrário. As divergências são apenas inerentes à dialética processual.  
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Jurídico e citado pelo Ministro Gilmar Mendes -, há várias maneiras de contar uma 

história:  

 

“Há vários modos de contar as coisas. Uma ilha pode ser um pedaço de 

terra cercado por água ou um pedaço de terra que luta bravamente contra 

o assédio das águas.  

Ou, como o caso — que aqui já contei — da entrevista do presidente 

Lincoln de um pretendente a emprego, cujo pai havia sido morto 

enforcado por ser ladrão de cavalos. Claro que o candidato ao emprego 

não poderia contar sua origem nesses termos. E escreveu: meu pai estava 

em uma cerimônia pública e a plataforma cedeu” (Voto no Ministro 

Gilmar Mendes na QO na AP 937/RJ).  

 

599.     Na hipótese dos autos, a parte autora erigiu sua 

versão valorizando pontos irrelevantes. Apegando-se em ficções. E, principalmente, 

ignorando pontos essenciais. São ótimos exemplos desse ignorar: 

 

 Ignorou o exemplar histórico de vida do Requerente, importante bússola a 

apontar o melhor caminho. 

 

 Ignorou o contexto histórico de 2011, a afastar da cogitação mental do 

advogado ROBERTO TEIXEIRA – e de qualquer outra pessoa - qualquer 

necessidade de a pujante ODEBRECHT esconder-se da reforma de um 

imóvel.  

 

 Ignorou as funções e responsabilidades de um advogado. Advogado que não 

investiga, não julga, nem duvida aprioristicamente.  
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 Ignorou que palavra de corréu confesso premiado não basta para um juízo 

condenatório e precisa ser roborada por outros meios de convicção, no caso, 

inexistentes.   

 

 Ignorou a atipicidade das condutas efetivamente atribuídas ao Requerente.  

 

 Ignorou que a prova dos autos aponta para o cabal distanciamento do 

Requerente aos indigitados atos de lavagem de dinheiro.  

 

 Ignorou que não há nos autos contrato com a Construtora Rodrigues do 

Prado. 

 

 Ignorou que os próprios réus confessos se contradizem acerca do teor da 

reunião mantida no escritório do Requerente.  

 

 Ignorou que a nota fiscal emitida pela Construtora Rodrigues do Prado só traz 

informações verdadeiras.  

 

 Ignorou que todos os documentos relativos à obra – com exceção da nota 

fiscal da Construtora Rodrigues do Prado – são anteriores à reunião realizada 

no escritório do Requerente.  

 

 Ignorou que a prova dos autos não autorização estabelecer correlação entre 

recibos e pedidos formulados em nome de Igenes Neto com a ODEBRECHT. 

 

 Ignorou que toda a prova dos autos leva à conclusão de que foi ROGÉRIO 

AURÉLIO PIMENTEL o responsável por encaminhar documentos ao Ex-

Presidente.  
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 Ignorou, enfim, entre muitas outras coisas, que não fez prova suficiente a 

espancar “dúvida razoável” de que o Requerente nunca teve conhecimento 

nem sequer de  “elevada probabilidade” da origem suja do capital utilizado 

para reforma do sítio de FERNANDO BITTAR.  

 

600.     A defesa confia que o Juízo saberá dar a todos os 

elementos de convicção seus merecidos valores.  

 

PROBABILIDADE ≠ CERTEZA  

     

601.      Como encerramento, a defesa deseja trazer à colação 

os irrefutáveis ensinamentos dos maiores mestres mundiais da doutrina sobre a 

prova no processo penal, acerca da distinção entre probabilidade e certeza, no 

momento de prolação da sentença.  

 

602.      O mestre alemão Mittermaier avisou com 

propriedade: 

 

“É preciso distinguir bem a probabilidade da certeza. Dá-se probabilidade 

quando a razão, apoiando-se em graves motivos, considera um fato 

verdadeiro, sem que, entretanto os motivos sérios em contrário estejam 

completamente aniquilados. 

Resulta ela de que as provas, que deveriam por si mesmas estabelecer a 

verdade, se não apresentam na espécie com todas as condições requeridas, 

ou que, em face dos motivos que fornece, outros se erguem em sentido 

inverso e também muito fundados, ou, enfim, de que a convicção repousa 

apenas sobre dados, que, apesar de sua reunião, não são ainda bastante 

poderosos para gerar a certeza. Em todos estes casos a probabilidade não 
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pode servir de base para a condenação, pois que há sempre ensejo para a 

dúvida, e a consciência só ficaria satisfeita quando desaparecesse a 

possibilidade do contrário” (C.J.A. Mittermaier; “Tratado da Prova em 

Matéria Criminal”; Tradução da 3ª edição - 1.848; Bookseller Editora Ltda. 

- Campinas - 1.996; p. 66/67) (g.n.). 

 

603.     Tal qual a lição de Mittermaier acima transcrita, 

aplica-se aqui, com perfeição, o precioso magistério de Nicola Framarino Dei 

Malatesta: 

 

“Convém observar que muitas vezes, pela imperfeição do espírito humano, 

não se levam em conta os motivos que o mereciam; e então julga-se estar 

na certeza, quando se está, ao contrário, na probabilidade. Assim, do ponto 

de vista da possibilidade objetiva, ao contrário do que se crê, aquilo que 

julgamos certeza não é senão probabilidade. Mas nem por isso, repetimos, 

isto autoriza a concluir pela identidade entre certo e provável. A 

possibilidade objetiva do contrário não está na natureza da certeza; está, ao 

invés, na natureza da probabilidade. A possibilidade objetiva do contrário 

não é uma parte da natureza da certeza, mas sim sua imperfeição; e a 

imperfeição nunca pode ser considerada, em boa lógica, como elemento 

constitutivo da natureza de um ser; é, ao contrário, uma negação parcial. 

Portanto, sob nenhum aspecto se pode afirmar que a probabilidade seja o 

mesmo que a certeza; e para pronunciar uma condenação, nós já o 

demonstramos, ocorre sempre a certeza” (“A lógica das provas em Matéria 

Criminal”; Editora Saraiva; 1.960; V.I. p. 65/66) (g.n.). 

 

 

604.     Acredita-se ser o suficiente, Nobre Magistrado.  
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PARTE IX - PEDIDOS 

 

605.     Por todo exposto, requer-se, 

PRELIMINARMENTE:  

 

 A remessa dos autos para o Juízo territorialmente competente;  

 

 A conversão do julgamento em diligência para realização da perícia 

requerida.  

 

606.     No MÉRITO, requer-se o decreto de 

IMPROCEDÊNCIA da ação penal em relação ao Requerente, ABSOLVENDO-

O da imputação inserta na inicial, em face dos argumentos minuciosamente 

desenvolvidos ao longo desta inevitavelmente longa peça.  

 

607.     Assim agindo, Vossa Excelência estará praticando 

JUSTIÇA!   

       Termos em que, 

     p. deferimento.  

     De São Paulo para Curitiba, 07 de janeiro de 2019.  

 

 

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 

assinado eletronicamente 

 

 

SÉRGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA 


