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REF.: Ação Penal nº. 5003155-59.2019.4.04.7000   

Carlos Alberto Richa, já devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente a Vossa 

Excelência, por seus advogados que subscrevem a presente, com base 

nos arts. 395, 396 e 396-A, do Código de Processo Penal, apresentar: 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO  
 

    Termos em que, 

    e. deferimento. 

 

    Londrina, 27de fevereiro de 2019. 

 

Walter Barbosa Bittar    Rodrigo José Mendes Antunes 

OAB/PR nº. 20.774    OAB/PR nº. 36.897  

 

 

Rafael Junior Soares   Luiz Antonio Borri 

OAB/PR nº. 45.177    OAB/PR nº. 61.448 
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I 

FATOS 

1. 

Da denúncia 

 

 

 Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público Federal, o acusado Carlos Alberto Richa, em conjunto com os 

demais réus, teria integrado organização criminosa, entre os anos de 

2011 e 2018, período no qual exerceu o cargo de governador do Estado 

do Paraná, que objetivava a prática de crimes contra a administração 

pública, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de 

recursos financeiros, envolvendo a administração das seis 

concessionárias de pedágio do Anel de Integração do Paraná (ev. 01 – 

fl. 04). 

 

 Sustenta que a suposta organização criminosa 

era formada por um grupo empresarial (denunciado em autos 

específicos), grupo político, integrado pelo ora acusado Carlos Alberto 

Richa, além de um núcleo dos operadores financeiros (ev. 01 – fls. 

08/12). 

 

 Assevera a acusação que Luiz Abi Antoun era o 

caixa geral de recebimento de vantagem indevida em favor de Carlos 

Alberto Richa e, por isso, fazia posteriores repasses ao agente político 

(ev. 01 – fl. 12). 

 

 A exordial acusatória descreve ainda, no 

denominado fato 02, que entre os anos de 1999 até 2018, todos os 

meses, de forma contínua e sistêmica, nas sedes do DER/PR e da 

AGEPAR, os denunciados teriam solicitado, aceitado e recebido o 

montante aproximado de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de 

reais) a título de vantagem econômica indevida (ev. 01 – fl.12). 

 

 Assinala que o acusado Carlos Alberto Richa, 

por pelo menos 42 (quarenta e duas) vezes, no período de 2011 a 2018, 
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teria cometido o crime de corrupção passiva, para tanto, registra na 

nota de rodapé nº 4 que o número de imputações é decorrente do 

número de visitas realizada por João Chiminazzo Neto, entre 2011 e 

2015, no prédio da SEIL (Secretaria de Infraestrutura e Logística – ev. 01 – 

fls. 12/13). 

 

 Nesse contexto, sustenta o Parquet que Carlos 

Alberto Richa possivelmente foi beneficiado com pelo menos R$ 

2.742.000,85 (dois milhões, setecentos e quarenta e dois mil e oitenta e 

cinco centavos), entregues com dinheiro em espécie, a título de 

vantagem indevida (ev. 01 – fl. 14). 

 

 Prossegue afirmando que desse montante, R$ 

2.630.000,00 (dois milhões, seiscentos e trinta mil reais) foram 

empregados para aquisição de imóveis pela empresa Ocaporã 

Administradora de Bens S/A, da qual são sócios familiares do ex-

governador (ev. 01 – fl. 14). 

 

 Após tecer várias considerações sobre o 

suposto esquema de corrupção existente no âmbito das 

concessionárias de pedágio e indicar que ele teria se iniciado no ano 

de 1999, o Parquet assevera que no governo de Carlos Alberto Richa, o 

mencionado esquema iniciou-se em 2011, envolvendo funcionários do 

DER/PR e da AGEPAR (ev. 01 – fl. 38). 

 

 Por conseguinte, narra o Ministério Público 

Federal que, no âmbito do governo estadual, executivos do alto 

escalão das empresas corruptoras negociavam diretamente com 

políticos de alto escalão do governo, exemplificando que no caso da 

ECONORTE, Luiz Fernando Wolf de Carvalho, como dono da TRIUNFO, 

negociava diretamente com Carlos Alberto Richa, Deonilson Roldo e 

Ezequias Moreira(ev. 01 – fl. 39). 
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 Em seguida, acrescenta que segundo o 

colaborador Nelson Leal Junior, quando Carlos Alberto Richa assumiu o 

Governo do Estado do Paraná, em 2011, “já haviam ocorrido vários 

fatores que desequilibraram os contratos de concessão em favor das 

concessionárias.” (ev. 01 – fl. 40). 

 

 Descreve também que, segundo o mesmo 

delator premiado, teria ouvido de Pepe Richa que em razão das 

concessionárias terem apoiado Carlos Alberto Richa nas eleições de 

2010, o governo teria assumido o compromisso de celebrar aditivos 

contratuais, com a finalidade de atender interesses delas, quando 

então se iniciou o denominado “processo de revisão amigável” dos 

contratos (ev. 01 – fl. 40). 

 

 Ressalta que nos dados de prestação de 

contas eleitorais de 2010 identificou-se que a Construtora Triunfo doou 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o diretório estadual do PSDB, 

enquanto a Camargo Corrêa, acionista da Rodonorte, doou R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais – ev. 01 – fls. 40/41). 

 

 A partir daí, afirma que, em maio de 2011, logo 

após assumir o cargo de Governador do Estado do Paraná, Carlos 

Alberto Richa mandou suspender 140 ações judicias pela Procuradoria 

Geral do Estado contra as concessionárias, sob a justificativa de 

necessidade de negociar acordos e proceder uma revisão amigável 

dos contratos de concessão (ev. 01 – fl. 41). 

 

 Não obstante, destacam como motivo para a 

suspensão das ações judiciais o suposto recebimento de vantagem 

indevida via doações oficiais e não oficiais, que possivelmente ocorreu 

em 2010 e se protrairia pelos anos subsequentes (ev. 01 – fl. 41). 

 

 Com efeito, a exordial acusatória assinala que 

João Chiminazzo Neto, após arrecadar valores de proveniência ilícita 
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das concessionárias, realizava a distribuição a agentes públicos, dentre 

eles “Neco”, ex-diretor da Secretaria de Infraestrutura e Logística, o 

qual, por seu turno, realizava repasses aos funcionários do DER/PR, aos 

funcionários da própria secretaria em que trabalhava e a Luiz Abi 

Antoun, apontado como encarregado de arrecadar valores ilícitos a 

Carlos Alberto Richa (ev. 01 – fls. 51/53). 

 

 Acentua na nota de rodapé nº. 22 que a 

imputação de 42 crimes de corrupção passiva a Carlos Alberto Richa é 

consequência do número de visitas do operador João Chiminazzo Neto, 

entre 2011 e 2015, no prédio da Secretaria de Infraestrutura e Logística 

(ev. 01 – fl. 55). 

 

 Diante disso, o Parquet atribui ao acusado 

Carlos Alberto Richa a prática do crime de integrar organização 

criminosa (fato 01), conforme art. 2º, da Lei 12.850/13, com aumento de 

pena previsto no §4º, inc. II, assim como o crime de corrupção passiva, 

por 42 (quarenta e duas) vezes, nos termos do art. 317, §1º, combinado 

com art. 327, §1º, do Código Penal. 

 

 

II 

REJEIÇÃO DA DENÚNCIA 

1. 

Inépcia formal da denúncia. Ausência de delimitação das condutas do 

réu. Ampla defesa e contraditório. Processo penal que precisa de filtros. 

Persecução criminal que não pode ser a regra. Inexistência de 

presunção de prática de ilícito apenas pela posição exercida. Munus 

de ser político que não se transveste em vínculo com prática ilícita. 

Referencial mínimo ético do processo que precisa ser respeitado. 

 

 

 Como argumento inicial, destaque-se que o 

Ministério Público Federal formulou denúncia absurdamente genérica 

em detrimento de Carlos Alberto Richa, deixando de delimitar qual foi a 

contribuição do réu na prática criminosa, em descompasso com o 

direito à ampla defesa e ao contraditório, ante a absoluta 

impossibilidade de defesa de atuação da defesa técnica (salvo se o 
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nosso ordenamento jurídico admita que a defesa deva ser, via de 

regra, colaborativa). 

 

 Em amparo à argumentação deduzida vale 

destacar a lição de Vicente Greco Filho, explicitando que “não basta 

que se afirme: „o acusado é membro da máfia XYZ‟. É indispensável 

que haja demonstração de que integra a organização, como a integra, 

basicamente o tipo de atividade que nela exercia e que se trata de 

uma organização estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas 

etc. Não basta, para qualquer condenação, que haja uma 

notoriedade extraída dos jornais, sob pena de inépcia da denúncia e, 

consequentemente, nulidade de eventual condenação.”1 

 

 Em verdade, basta a leitura da exordial 

acusatória para verificar que a suposta organização criminosa é 

deficientemente descrita, uma vez que deixa de explicitar de que 

modo ocorreu a participação do acusado Carlos Alberto Richa na 

prática delituosa, valendo-se de afirmações genéricas e presunções 

indevidas para concluir que o denunciado figurou como sujeito ativo 

dos delitos. 

 

 Com efeito, segundo a ótica da acusação o 

simples exercício do cargo de Governador do Estado do Paraná, com a 

assinatura de documentos oficiais, seria suficiente para viabilizar a 

imputação da prática de todo e qualquer delito que eventualmente 

tenha ocorrido no âmbito da administração pública. 

 

 Nesse contexto, reforçando o argumento 

defensivo, observa-se que a peça acusatória delimita o período da 

prática dos possíveis delitos exatamente no lapso em que o acusado 

exerceu o cargo de Governador “BETO RICHA, durante o exercício do 

seu cargo de governador do Estado entre 2011 e 2018” (ev. 01 – fl. 04). 

 

                                                 
1
Comentários à Lei de Organização Criminosa – Lei nº 12.850/13. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 28. 
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 Trata-se de verdadeiro projeto de 

responsabilidade objetiva formulada pelo Ministério Público em 

detrimento do acusado, presumindo-se uma suposta contribuição de 

Carlos Alberto Richa na empreitada delituosa mediante o simplório 

fundamento de que: exerceu o cargo de Governador do Estado do 

Paraná(...)! 

 

 Aliás, a peça acusatória afirma que os supostos 

crimes tiveram início no ano de 1999, no entanto, causa espécie a 

circunstância das imputações serem formuladas, na grande maioria, 

em relação a fatos ocorridos apenas durante a administração de 

Carlos Alberto Richa. 

 

 Não se olvida que o Ministério Público Federal 

fez constar na denúncia a continuidade e aprofundamento das 

investigações, contudo, sobretudo diante das entrevistas concedidas à 

imprensa, o mais razoável seria a atuação do órgão para denunciar os 

supostos delitos mais distantes no tempo2, exceto se objetivo for 

justamente viabilizar a prescrição. 

 

 Ora a conclusão inarredável da leitura atenta 

da denúncia é no sentido de que sequer o Parquet conseguiu elucidar 

quando, onde, de que forma e quem seriam os responsáveis pela 

prática possivelmente delituosa, oferecendo a peça acusatória sem a 

necessária apuração e individualização dos comportamentos tidos 

como delituosos. 

 

Note-se que sequer a quantificação do 

montante obtido – em tese – ilicitamente na empreitada criminosa foi 

possível definir, especialmente porque a denúncia assinala que Carlos 

                                                 
2
 “O MPF informou que crimes possivelmente cometidos em gestões anteriores já estariam prescritos. 

Por isso, nenhum membro do governo Lerner (1995 a 2003) ou de Roberto Requião (2004 a 2010) foi 

denunciado pelo órgão. Lerner e Requião afirmam que não houve pagamento de propinas por empresas 

durante seus governos.” Disponível em https://www.bol.uol.com.br/noticias/2019/02/18/empresas-

pagavam-propina-em-predio-ocupado-por-lava-jato-segundo-mp.htm. Acesso em 20 de fevereiro de 

2019. 
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Alberto Richa teria sido beneficiado e recebeu pelo menos R$ 

2.742.085,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e dois mil e oitenta e 

cinco reais) pela prática dos crimes de corrupção envolvendo as 

empresas concessionárias do pedágio do Paraná (ev. 01 – fls. 12/14), no 

entanto, descreve que “estes valores são provenientes deste e de 

outros esquemas criminosos que ocorreram ao longo de seu governo, 

tendo o dinheiro em espécie deste esquema se misturado ao 

proveniente de diversas outras fontes ilícitas” (ev. 01 – fl. 14). 

 

 Aliás, as Cortes Superiores têm reconhecido 

que a deficiência técnica da peça acusatória, em virtude da 

insuficiente narrativa fática e mínima descrição da contribuição do 

acusado na empreita criminosa conduz ao trancamento da ação 

penal (Inq 3752, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 

julgado em 26/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 21-10-

2014 PUBLIC 22-10-2014). 

 

 Da mesma forma, o Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região possui precedente rechaçando a possibilidade da 

persecução penal quando amparada apenas no domínio de 

determinada posição: 

 

PROCESSO PENAL. DENÚNCIA CONTRA PESSOA 

JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO PELOS SÓCIOS SEM 

ESPECIFICAÇÃO DA CONDUTA DE CADA QUAL. 

DOMÍNIO DO FATO. DOMÍNIO DA POSIÇÃO. 

INÉPCIA. ARTIGO 580 DO CPP. EXTENSÃO DOS 

EFEITOS. 1. Autor é quem tem o domínio do fato, ou 

seja, que realiza o tipo penal (autoria direta), que 

manda fazer (autoria mediata) ou que tem o 

domínio da organização, mantendo em 

funcionamento estrutura voltada ao crime. 2. 

Responsabilização criminal com base exclusiva no 

domínio da posição (condição de presidente, 

diretor, sócio) é descabida. 3. Reconhecida, em 

outro feito, a inépcia da denúncia que apontou 

como réu o sócio de pessoa jurídica sem a ele 

atribuir nenhuma conduta. 4. Tratando-se de razões 

objetivas, estende-se a decisão aos demais sócios. 

(TRF4 - Acórdão Hc - Habeas Corpus 5026450-

13.2018.4.04.0000, Relator(a): Des. Leandro Paulsen, 
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data de julgamento: 09/08/2018, data de 

publicação: 09/08/2018, 8ª Turma). 

 

 Em verdade, incumbe à acusação delimitar, 

ainda que superficialmente, de que modo poderia o denunciado 

contribuir para a prática criminosa no exercício do cargo público, do 

contrário inexistiria nexo causal entre o ato criminoso e a conduta do 

acusado, ensejando o reconhecimento da inépcia da exordial 

acusatória. 

 

 Nessa linha de raciocínio, confirmando a 

patente inépcia da abusiva peça acusatória proposta pelo Ministério 

Público, recordem-se os ensinamentos de Adauto Suannes afirmando 

que “deve a denúncia indicar precisamente a conduta que atribui ao 

denunciado, sob pena restar caracterizado abuso do poder de 

denunciar”3, postura sobejamente delineada na peça formulada pela 

acusação. 

 

Com efeito, não há que se confundir denúncia 

extensa e prolixa com peça acusatória apta a inaugurar a ação penal, 

mormente quando as imputações formuladas em detrimento de Carlos 

Alberto Richa constituem imputação de responsabilidade objetiva, sem 

que subsista qualquer descrição de mínimo liame do acusado em 

relação aos fatos mencionados, mas apenas um exercício de 

imaginação dos acusadores. 

 

 Nesse contexto, vale destacar a lição do 

Promotor de Justiça Renato Brasileiro de Lima tratando dos requisitos 

formais da peça acusatória, expondo que “na hipótese de infrações 

penais cometidas por mais de um agente, há necessidade de a peça 

acusatória descrever o quanto possível as ações delituosas atribuídas a 

coautores e partícipes, evitando-se acusações genéricas ou 

afirmações como, por exemplo, que ‘os dois acusados, de comum 

                                                 
3
A necessária rejeição da denúncia inepta. In: Doutrinas essenciais – Processo Penal. Org. NUCCI, 

Guilherme de Souza; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. São Paulo: RT. 2012, p. 42. 
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acordo, praticaram o crime’”4, situação claramente evidenciada no 

caso em exame. 

 

Portanto, indubitável – salvo melhor juízo – a 

patente inépcia formal da denúncia quanto aos crimes imputados a 

Carlos Alberto Richa, pois a acusação imputa de forma genérica e 

abstrata a conduta supostamente criminosa, o que inviabiliza de forma 

flagrante a defesa. 

 

 

2. 

Ausência de justa causa 

2.1. 

Peça acusatória lastreada exclusivamente em delações premiadas. 

Inexistência de suporte fático a ensejar o início da persecução penal. 

Jurisprudência do país que rechaça tal possibilidade. 

 

 

Na sequência, cumpre esclarecer que a 

exordial acusatória não apresenta indícios mínimos de autoria e 

materialidade em relação ao acusado, não se revestindo dos requisitos 

legais para o recebimento da denúncia e deflagração do processo 

criminal. 

  

Para que não subsistam dúvidas quanto à 

argumentação deduzida, percebe-se que Nelson Leal Junior, 

colaborador premiado, em depoimento prestado no dia 07 de maio de 

2018, ao Ministério Público Federal, afirmou que, inicialmente, soube da 

possível participação do Governador do Estado do Paraná no suposto 

recebimento da vantagem econômica indevida, porque ouviu5 de 

terceira pessoa (cf. termo de depoimento nº 2 – fl. 13 e fl. 14): 

 

                                                 
4
Manual de Processo Penal. 2ª. ed. Salvador: JusPODIVM, 2014, p. 278. 

5
 A norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per proprium sensum et non per 

sensum alterius impede, em alguns sistemas - como o norte-americano - o depoimento da testemunha 

indireta, por ouvir dizer (hearsay rule). No Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de 

depoimento, "não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que 

depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser 

levada em conta." (Helio Tornaghi). REsp 1444372/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016. 
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De outro lado, no dia 21 de março de 2018, 

Paulo Montes Luz, funcionário do DER/PR, prestou depoimento ao 

Ministério Público Federal, quando salientou a presença de servidor do 

Tribunal de Contas da União no órgão estadual, sem que tenha sido 

identificada qualquer irregularidade (anexo 446 – fl. 03): 

 

 

  

 É interessante acentuar também que para 

imputar possível cometimento de crimes pelos funcionários do DER/PR o 

Ministério Público Federal acentua que houve recebimento de ingresso 

de jogos de futebol da Copa do Mundo de 2014, admitindo que “no 

estado do Paraná, embora não existisse uma orientação específica 

para a Copa do Mundo, o Código de Ética da Alta Administração 

Estadual estabelece expressamente a vedação quanto ao 

recebimento de vantagem dessa natureza” (ev. 01 – fl. 112). 

 

 Esse argumento é relevante porque embora o 

Ministério Público Federal transcreva o art. 6º do Código de Ética da 

Alta Administração Estadual, olvidou-se de esclarecer que a instituição 
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da normativa foi feita pelo Decreto nº 38, de 01 de janeiro de 2015, 

assinado pelo Governador Carlos Alberto Richa6. 

 

 Noutras palavras, pretende-se demonstrar não 

só a inexistência de substrato empírico idôneo a ensejar a inauguração 

da persecução penal, mas também que os atos praticados no 

exercício do mandato de governador, pelo ora acusado Carlos Alberto 

Richa, contribuíram para fixar um padrão de conduta ética e de 

transparência na administração pública, facilitando, inclusive, 

identificação de irregularidades pelas autoridades legais, tal como o fez 

o próprio Ministério Público Federal. 

 

Em verdade, tamanha a fragilidade dos 

elementos angariados pelo Parquet na fase inquisitorial em relação ao 

acusado Carlos Alberto Richa que, a despeito de citar na peça 

acusatória que “há diversas evidências que demonstram a forte 

atuação da organização criminosa no esquema dos pedágios” (ev. 01 

– fl. 17), quando se trata especificamente do acusado, tem-se que a 

acusação carece de lastro probatório mínimo. 

 

Nesse contexto, é emblemático constatar que o 

Ministério Público Federal menciona como evidência com relação à 

participação de Carlos Alberto Richa o rascunho de e-mail de 

Fernanda Richa, do dia 20 de maio de 2014, em que se refere a 

“pedágio 3milhões BETO” (ev. 01 – fl. 20). Acresce ainda que aludido e-

mail “vincula o recebimento valores dos „pedágios‟, investigados na 

mencionada operação, ao então governador.” (ev. 01 – fl. 20): 

 

                                                 
6
 Disponível em: 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibirImpressao&codAto=135185. 

Acesso em: 20 de fevereiro de 2019. 
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 O rascunho de e-mail supramencionado foi 

devidamente esclarecido por Fernanda Bernardi Vieira Richa (autos nº 

5000726-22.2019.4.04.7000 - ev. 22), quando justificou que se tratava de 

anotação pessoal (de fato, verificou-se que não houve 

encaminhamento do e-mail) contendo fatos explorados pela imprensa 

entre março e junho de 2014, relacionando Carlos Alberto Richa a 

possíveis fatos desairosos. 

 

 Na oportunidade, elencou diversas matérias, 

uma delas do dia 28 de março de 2014, reproduzidas na época, 

contendo manifestação do Ministério Público Federal na imprensa, que 

retratava: “passado um ano e meio da revelação do parlamentar, eis 

que o Ministério Público Federal (MPF) trouxe à luz informação da máfia 

do pedágio. Segundo promotores, o governador Beto Richa (PSDB) 

recebeu R$ 3 milhões em doações das concessionárias para a sua 

campanha.”.7 

 

 Mas não é só. Como o rascunho versava sobre 

diversos temas: (i) Pedágios 3 milhões Beto; (ii) SANEPAR Ag reguladora; 

(iii) Copel; (iv) Compromisso com as empreiteiras financiam o Beto; (v) 

                                                 
7
 Disponível em https://www.brasil247.com/pt/247/parana247/134835/MPF-dinheiro-de-

ped%C3%A1gio-financiou-campanhas-no-PR. Acesso em 20 de fevereiro de 2019. 
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Pacto de acionistas Sanepar; (vi) Copel está sendo vendida pelo Beto, 

foram elencadas diversas notícias contendo narrativas sobre os tópicos 

anotados, demonstrando que houve simples anotação de manchetes 

veiculadas pelos meios de comunicação ao tempo dos fatos. 

 

 Acresça-se que, tamanha a insuficiência de 

elementos probatórios mínimos, o rascunho de e-mail é citado duas 

vezes pela acusação (ev. 01 – fl. 20 e fl. 42). Tal proceder justifica-se, 

única e exclusivamente, porque não há outros elementos que 

permitam vincular, ainda que indiretamente, a participação de Carlos 

Alberto Richa na empreitada criminosa 

 

 Outro dado suscitado pelo Parquet para 

amparar a imputação de 42 atos de corrupção pelo acusado Carlos 

Alberto Richa afirma-se, em duas oportunidades (vide nota de rodapé 4 

– fl. 12 e nota de rodapé 22 – fl. 55), que o número de crimes decorre 

“número de visitas do operador JOÃO CHIMINAZZO NETO registradas, 

entre 2011 e 2015, no prédio da SEIL, constando como "funcionário 

visitado" ALDAIR WANDERLEI PETRY "NECO" (25 vezes) ou sem 

detalhamento do funcionário visitado.” 

 

 Trata-se de dado absurdamente genérico e 

sem qualquer vínculo com o acusado Carlos Alberto Richa, 

demonstrando que o Ministério Público Federal não logrou reunir 

elementos mínimos justificadores da persecução criminal. 

  

Segundo o magistério da Ministra Maria Thereza 

Rocha de Assis Moura, o ordenamento jurídico processual penal “não 

suporta que a acusação se faça sem que encontre lastro na prova 

colhida no inquérito policial ou nas peças de informação. Tanto faz a 

denúncia narrar fato em tese atípico, como descrever fato que não 

guarde ressonância para com a prova colhida. Em ambos os casos, 

haverá ilicitude e, mais do que isso, imoralidade. E tanto a doutrina 
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como a jurisprudência entendem que faltará, na hipótese, justa causa 

para a ação penal”.8 

     

Ademais, para que se analise a justa causa, 

vale dizer, a justa razão ou aquela suficiente para a instauração da 

ação penal, não se poderá fazer apenas uma análise abstrata, mas, 

sim, em elementos que demonstrem a existência de fato e de Direito, a 

partir do caso concreto9. 

 

 É certo que o conceito de justa causa não é 

imune a divergências no âmbito doutrinário e jurisprudencial, mas é 

evidente que relatos de colaborados premiados, por si sós, não 

legitimam a inauguração do processo penal em desfavor do acusado, 

especialmente quando se considera a inegável existência de penas 

processuais10. 

 

 Neste sentido, inclusive, já se posicionou o 

Supremo Tribunal Federal:  

 

Inquérito. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro 

(art. 317, § 1º, e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, c/c 

os arts. 29 e 69 do CP). Denúncia. Parlamentares 

federais. Suposto envolvimento em esquema de 

corrupção de agentes públicos relacionado à 

Diretoria de Abastecimento da Petrobras. 

Vantagens indevidas. Supostos recebimentos na 

forma de doações eleitorais oficiais, por intermédio 

de empresas de fachada e também em espécie. 

IMPUTAÇÕES CALCADAS EM DEPOIMENTOS DE RÉUS 

COLABORADORES. AUSÊNCIA DE PROVAS 

MINIMAMENTE CONSISTENTES DE CORROBORAÇÃO. 

FUMUS COMMISSI DELICTI NÃO DEMONSTRADO. 

INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO 

PENAL. DENÚNCIA REJEITADA (art. 395, III, CPP) com 

relação aos parlamentares federais, com 

                                                 
8
Justa causa para a ação penal: Doutrina e jurisprudência. São Paulo: RT, 2001, p. 222. 

9
Idem, p. 223. 

10
“o desencadear do caso penal deve ser permeado por um grau de responsabilidade de seu prolator, a 

refletir a serenidade do Estado ao qual se encontra vinculado. A dignidade da opnio delicti ou o púlpito 

ministerial não devem ser palco de vinditas ou perseguições pessoais. Ou submissão de pessoas aos 

vexames de uma apuração quando não haja uma garantia verossímil e racional de que haverá, ao 

menos, uma perspectiva razoável de procedência do pedido.” (OLIVEIRA, André Luis Tabosa de. A 

acusação responsável como direito fundamental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 182) 
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determinação de baixa dos autos ao primeiro grau 

quanto ao não detentor de prerrogativa de foro. 1. 

A justa causa para a ação penal consiste na 

exigência de suporte probatório mínimo a indicar a 

legitimidade da imputação e se traduz na 

existência, no inquérito policial ou nas peças de 

informação que instruem a denúncia, de elementos 

sérios e idôneos que demonstrem a materialidade 

do crime e de indícios razoáveis de autoria (Inq nº 

3.719/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 

de 29/10/14). 2. Na espécie, encontra-se ausente 

esse substrato probatório mínimo que autoriza a 

deflagração da ação penal. 3. Se os depoimentos 

do réu colaborador, sem outras provas 

minimamente consistentes de corroboração, não 

podem conduzir à condenação, também não 

podem autorizar a instauração da ação penal, por 

padecerem da presunção relativa de falta de 

fidedignidade. 4. A colaboração premiada, como 

meio de obtenção de prova, tem aptidão para 

autorizar a deflagração da investigação preliminar, 

visando adquirir coisas materiais, traços ou 

declarações dotadas de força probatória. Essa, em 

verdade, constitui sua verdadeira vocação 

probatória. 5. Todavia, os depoimentos do 

colaborador premiado, sem outras provas idôneas 

de corroboração, não se revestem de densidade 

suficiente para lastrear um juízo positivo de 

admissibilidade da acusação, o qual exige a 

presença do fumus commissi delicti. 6. O fumus 

commissi delicti, que se funda em um juízo de 

probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso 

ordenamento, na prova da existência do crime e 

na presença de indícios suficientes de autoria. 7. Se 

“nenhuma sentença condenatória será proferida 

com fundamento apenas nas declarações de 

agente colaborador” (art. 4º, § 16, da Lei nº 

12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, 

por si sós, não autorizam a formulação de um juízo 

de probabilidade de condenação e, por via de 

consequência, não permitem um juízo positivo de 

admissibilidade da acusação. 8. Como não há 

prova do conhecimento da suposta origem ilícita 

dos valores, não subsiste a imputação de 

corrupção passiva e fenece, por arrastamento, a 

de lavagem de capitais. 9. Não obstante, em sua 

contabilidade paralela, os colaboradores 

premiados tenham feito anotações pessoais que 

supostamente traduziriam pagamentos indevidos 

aos parlamentares federais, uma anotação 

unilateralmente feita em manuscrito particular não 

tem o condão de corroborar, por si só, o 

depoimento do colaborador, ainda que para fins 

de recebimento da denúncia. 10. Se o depoimento 

do colaborador necessita ser corroborado por 
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fontes diversas de prova, evidente que uma 

anotação particular dele próprio emanada não 

pode servir, por si só, de instrumento de validação. 

11. Denúncia rejeitada quanto aos parlamentares 

federais, nos termos do art. 395, III, do Código de 

Processo Penal, com determinação de baixa dos 

autos ao primeiro grau para as providências que se 

reputarem pertinentes em relação ao denunciado 

sem prerrogativa de foro. (Inq 3994, Relator(a):  Min. 

EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS 

TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 05-04-2018 

PUBLIC 06-04-2018). 

 

 Insta salientar que a Suprema Corte proferiu 

recente decisão reforçando que, se nos termos do art. 4º, §16, da Lei 

12.850/13 as declarações prestadas por colaborador premiado não 

podem subsidiar decreto condenatório, mostra-se possível a 

antecipação dessa análise para a fase do recebimento da denúncia, 

admitindo a imediata rejeição da exordial acusatória (Inq 4074, 

Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS 

TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018). 

 

 Com efeito, consoante o Procurador da 

República Andrey Borges de Mendonça “em princípio não deve o 

membro do Ministério Público oferecer denúncia com base apenas nas 

palavras de colaborador, sem elementos de corroboração”11, até 

porque, se a investigação não logrou angariar elementos de 

corroboração é certo que a ação penal será incapaz de suprir a 

carência de elementos probatórios. 

 

 Logo, a denúncia se baseia - exclusivamente -

em delação premiada, sem qualquer outra prova que corrobore os 

depoimentos dos colaboradores, restando induvidosa a inexistência dos 

indícios de autoria e materialidade delitiva a viabilizar o 

                                                 
11

 A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do 

colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO, Daniel R; QUEIROZ, Ronaldo P [Orgs]. A prova 

no enfrentamento à macrocriminalidade. 2ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 274. 
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desencadeamento da ação penal, ou seja, falta justa causa ao início 

da persecução penal (art. 395, III, CPP). 

 

 

3. 

Nulidade. Violação ao princípio da indisponibilidade e da 

indivisibilidade da ação penal. Supostas fraudes e corrupções iniciadas 

em 1999 e que teriam se protraído até 2018. Denúncia que exclui 

funcionários que não trabalharam na gestão de Carlos Alberto Richa. 

 

 

Em seguida, observa-se que, a despeito das 

inúmeras referências do Parquet, a continuidade das investigações 

para aprofundamento dos fatos, não passa despercebido que a 

exordial acusatória, em diversos trechos, destaca a ocorrência de 

crimes desde 1999, citando-se, a título ilustrativo, os seguintes excertos: 

 

No início, essas reuniões eram técnico-jurídicas, 

sendo que, em um determinado momento, em 

meados de 1999, enquanto ocorriam essas 

negociações, GUSTAVO MUSNICH afirmou a HELIO 

OGAMA que seria necessário iniciar o pagamento 

de vantagens indevidas a alguns agentes públicos 

do DER/PR para conseguir uma “boa vontade” do 

órgão estatal na análise da celebração de aditivos 

e outros atos que atendessem aos interesses das 

concessionárias (ev. 01 – fl. 32). 

 

(...) 

 

Como contrapartida dos pagamentos de propina 

iniciados em 1999, AO LONGO DO TEMPO, INCLUSIVE 

NOS SUCESSIVOS GOVERNOS QUE ANTECEDERAM O 

DO DENUNCIADO BETO RICHA, foram praticados 

diversos atos administrativos que desfiguraram 

completamente o objeto inicial da concessão que 

resultou em suprimir obras e elevar as tarifas, como 

a seguir se passa a explicar (ev. 01 – fl. 56). 

 

 

É imprescindível rememorar que o modelo 

processual brasileiro ainda é regido pelo princípio da obrigatoriedade e 

indisponibilidade da ação penal, sendo certo que as hipóteses de 

mitigação de tais princípios são exclusivamente decorrentes de 

previsão legal, tratando-se de discricionariedade regrada. 
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Além disso, a ação penal pública é regida pelo 

princípio da indivisibilidade, vale dizer, não pode o órgão acusador 

escolher os indivíduos que serão denunciados, transformando o 

processo penal em instrumento de perseguições e vinganças, sob pena 

de nulidade do feito12.  

 

Destarte, considerando que não houve pedido 

expresso de reconhecimento da prescrição de quaisquer outros 

envolvidos (ao menos de forma acessível à defesa), a única justificativa 

para tal omissão do Parquet seria o oferecimento de acordos de 

colaboração premiada com a concessão de prêmios de imunidade 

(art. 4º, § 4º, da Lei 12.850/13). 

 

Finalmente, caso não exista decisão 

declarando a prescrição da pretensão punitiva ou a formalização de 

acordo de colaboração premiada, necessário registrar que não cabe 

ao Parquet realizar juízo de conveniência e oportunidade em relação 

ao dever de oferecer a peça acusatória, e tampouco poderá 

selecionar o rol de indivíduos a serem perseguidos pelo ius puniendi, 

situação claramente desrespeitada no caso vertente, que enseja o 

reconhecimento da nulidade suscitada. 

 

 

III 

ROL DE TESTEMUNHAS 

 

 

Com o objetivo de esclarecer os fatos narrados 

pelo Ministério Público Federal, bem como demonstrar a inocência do 

réu em relação à conduta imputada na denúncia, com supedâneo no 

artigo 396-A do Código de Processo Penal, requer-se a intimação das 

testemunhas abaixo nominadas, via oficial de justiça, por serem 

imprescindíveis à defesa: 

                                                 
12

 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. O princípio da indivisibilidade da ação penal pública. In: 

NUCCI, Guilherme de Souza; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Doutrinas Essenciais – Processo 

Penal. v. I. São Paulo: RT, 2012, p. 1059/1061. 
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01) Edson Luiz Amaral, brasileiro, casado, funcionário público 

aposentado, rg 1835278-8, res. Rua Abel Scuissiato 113, Bairro Guaira, 

Curitiba-PR; 

 

02) Isabel Mendes, brasileira, advogado inscrita na OAB/PR sob o nº 

7.631, com endereço residencial na Rua Alameda Augusto Stellfeld, 

2161, casa, Bigorrilho, Curitiba - PR; 

 

03) José Luiz Favoreto Pereira, brasileiro, R.G. nº. 5.347.020/SSP-PR, CPF 

nº. 857.130.589-72, residente e domiciliado na Rua Rubens Carlos de 

Jesus, nº. 111, casa 37, Terras de Santana II, Londrina-PR; 

 

04) Luiz Claudio Romanelli, brasileiro, deputado estadual, com 

endereço na Rua Paulo Gorski, 2165, torre C, apto 201, Curitiba-PR; 

 

05) Gilberto Pereira Loyola, brasileiro, casado, engenheiro civil, 

portador do Rg n.° 97077-1/PR, inscrito no CPF sob n.° 323.081.329-49, 

residente e domiciliado na Rua João Ribeiro Lemos, 88, Curitiba-PR; 

 

06) Paulo Dalmaz, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG 

n.° 877.637-7/PR, inscrito no CPF sob n.° 243.798.169-15, residente e 

domiciliado na Rua Acyr Guimarães, 389 Ap. 801, Curitiba-PR; 

 

07) Venilton Pacheco Mucillo, engenheiro agrônomo, brasileiro, 

portador do CPF nº 341.695.989-20, nascido em 18.3.1956, servidor 

público, com endereço profissional na Rua Engenheiro Rebouças nº 

1206, Rebouças, Curitiba-PR e endereço residencial na rua Brasílio 

Itiberê, nº 376, apto, 102, bairro Jardim Botânico, CEP: 80.210-060, 

Curitiba-PR; 

 

08) Luiz Abi Antoun, brasileiro, portador do RG nº. 1.206.914-6, inscrito 

no CPF sob o nº. 329.998.109-97, com endereço na Rua Piauí, nº. 835, 

apartamento 02, Centro, em Londrina-PR. 
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IV 

DILIGÊNCIAS 

1. 

Acordos de colaboração premiada 

 

 

 A fim de preservar a possibilidade de 

contraditório e ampla defesa durante a instrução processual, mas 

sobretudo para viabilizar a aplicação do art. 7º, §3º, da Lei 12.850/13, 

requer-se que seja o Ministério Público Federal intimado para acostar os 

acordos de colaboração premiada firmados com os delatores, 

esclarecendo ainda se houve celebração de acordo com alguma das 

testemunhas arroladas pela acusação. 

 

 Outrossim, postula-se que o Juízo disponibilize as 

decisões judiciais que homologaram os referidos acordos de 

colaboração premiada, uma vez que o acusado não possui acesso, 

por exemplo, aos autos nº 5024540-97.2018.404.7000 (colaboração de 

Nelson Leal Junior), nº 5027905-62.2018.404.7000 (colaboração de Helio 

Ogama); nº 50033390-56.2018.404.7000 (colaboração de Hugo Ono).  

 

 Por seu turno, considerando a juntada apenas 

de declarações escritas dos colaboradores, postula-se à 

disponibilização de eventuais áudios e vídeos dos depoimentos 

prestados pelos colaboradores, consoante prevê o art. 4º, §13, da Lei 

12.850/13, restituindo-se o prazo para apresentação de resposta à 

acusação. 

 

 

2. 

Autos mencionados na denúncia. Súmula Vinculante 14 

 

 

 Na mesma linha da argumentação anterior, 

assinale-se que existem autos citados ao longo da peça acusatória em 

relação as quais a defesa permanece sem acesso. 
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 Com efeito, na nota de rodapé nº 8 menciona-

se o processo nº autos 5025637-35.2018.404.7000, no entanto, em 

consulta aos autos verifica-se que está com segredo de justiça (nível 1), 

sendo que idêntica constatação pode ser registrada no tocante aos 

autos nº 5025881-61.2018.4.04.7000 (mencionada à fl. 23 da denúncia). 

 

 Em síntese, observa-se que apesar de citados 

expressamente para embasar a denúncia, a defesa permanece sem 

acesso a alguns procedimentos relacionados à presente investigação, 

o que se postula, nos termos do enunciado vinculante 14 do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

 

3. 

Processo contendo réus delatores. Necessidade de readequação do 

procedimento 

 

 

Considerando que o presente feito contém 

diversos colaboradores, sendo que em relação ao acusado a 

imputação funda-se exclusivamente no relato do colaborador Nelson 

Leal Junior, postula-se a readequação do rito processual (p. ex. ordem 

de oitiva de testemunhas, interrogatórios, apresentação de memoriais), 

determinando-se que o Ministério Público e os delatores se manifestem 

sempre em precedência aos que optaram por não entabular 

colaboração premiada, a fim de preservar o exercício do direito de 

defesa e contraditório13 (art. 5º, LV, CF,  art. 8.2, alínea f, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e art. 14.3, alínea e, do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Político). 

 

A pretensão sustenta-se, guardadas a devidas 

proporções, na orientação doutrinária de Andrey Borges de Mendonça, 

o qual assevera que “como o colaborador irá imputar os demais, deve 

ser interrogado antes dos demais acusados, inclusive admitindo-se, 
                                                 
13

 No HC 127.483/PR a Suprema Corte estabeleceu que o delatado tem direito a contraditar as 

declarações do réu colaborador, o que inegavelmente se estende as manifestações do seu respectivo 

defensor (HC 127483, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2016 PUBLIC 04-02-2016). 
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excepcionalmente o direito de presença dos demais imputados, para 

que possam ter oportunidade de falar ao final e contrariar as 

declarações do colaborador”14. 

 

Por seu turno, “as testemunhas eventualmente 

indicadas pela defesa do réu colaborador devem ser ouvidas em 

momento anterior aos demais depoimentos solicitados pelos corréus 

delatados”15, propiciando, assim, o exercício do contraditório e da 

ampla defesa em relação aos elementos eventualmente aportados aos 

autos pelo delator. 

 

Portanto, objetiva-se a readequação do rito 

processual com o fito de possibilitar aos delatados o direito de falar por 

último, seja durante a instrução processual, na fase de interrogatório ou 

ainda por ocasião dos memorais finais. 

 

 

V 

PEDIDO 

 

 

 Ante o exposto, com base nos fatos e 

fundamentos jurídicos trazidos acima, serve a presente para requerer: 

 

a) A REJEIÇÃO da peça acusatória, nos 

moldes do art. 395, I, da legislação processual 

penal, uma vez que a denúncia é inepta por 

descrever genericamente o comportamento 

delituoso, sem a necessária indicação do modo 

ou forma pela qual o acusado participou das 

práticas supostamente delituosas (art. 41, CPP); 

 

b) A REJEIÇÃO da peça acusatória, nos 

moldes do art. 395, III, da legislação processual 

                                                 
14

 In: \GOMES FILHO, Antonio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo [coord.] 

Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: RT, 2018, p. 765. 
15

 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada no processo penal. São Paulo: RT, 

2017, p. 197. 
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penal, uma vez que a denúncia está lastreada 

de forma exclusiva em delações premiadas, 

que não consubstanciam indícios mínimos de 

autoria e materialidade a viabilizar a 

inauguração do processo criminal; 

 

c) A NULIDADE do processo, a partir do 

oferecimento da denúncia, ante o flagrante 

descumprimento do princípio da 

obrigatoriedade que rege a ação pública 

incondicionada, especialmente em 

decorrência do não oferecimento de denúncia 

em face de envolvidos nas práticas 

possivelmente criminosas anterior ao período 

de exercício do cargo de Governador por 

Carlos Alberto Richa; 

 

d) A IMEDIATA PUBLICIDADE do acordo de 

delação premiada entabulado com todos os 

colaboradores, assim como, as respectivas 

decisões que homologaram o termo de 

colaboração, facultando-se integral acesso à 

defesa às declarações prestados 

pelo(s)colaborador(es), com a consequente 

RESTITUIÇÃO do prazo para oferecimento da 

resposta à acusação, a fim de possibilitar o 

efetivo exercício da ampla defesa e do 

contraditório; 

 

e) A INTIMAÇÃO do Ministério Público 

Federal para que informe se alguma das 

pessoas arroladas como testemunhas na peça 

acusatória entabulou acordo de colaboração 

premiada; 
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f) A disponibilização à defesa dos áudios e 

vídeos de todas as declarações fornecidas 

pelos réus colaboradores, nos termos do que 

dispõe o art. 4º, §13, da Lei 12.850/13, a fim de 

viabilizar o exercício do direito de defesa e 

contraditório, assim como, para verificar a 

legalidade dos acordos de colaboração; 

 

g) O deferimento da produção das provas e 

diligências indicadas. 

 

 Finalmente, pleiteia-se que a resposta à 

acusação seja examinada independentemente da manifestação do 

Ministério Público, vez que inexiste no ordenamento jurídico a 

possibilidade de contraditório nesta fase processual, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça.16 

 

Termos em que, 

    e. deferimento. 

 

    Londrina, 27 de fevereiro de 2019. 

 

Walter Barbosa Bittar    Rodrigo José Mendes Antunes  

OAB/PR nº. 20.774    OAB/PR nº. 36.897  

 

 

Rafael Junior Soares   Luiz Antonio Borri 

OAB/PR nº. 45.177    OAB/PR nº. 61.448 

                                                 
16

 “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E QUADRILHA OU BANDO. 

DEFESA PRELIMINAR. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL SOBRE MÉRITO.VIOLAÇÃO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.1. A não-observância ao devido 

processo legal, na forma como previsto em lei, constitui ofensa a preceito que veicula norma de direito 

fundamental, e, portanto, a nulidade que daí decorre jamais pode ser tida como meramente relativa. O 

desrespeito a direito fundamental tem por nota prejuízo ínsito e impossibilidade de convalidação. 2. 

Ordem parcialmente concedida para determinar o desentranhamento da manifestação ministerial, 

permanecendo válidos os requerimentos a respeito dos bens e valores depositados.” (HC 128591/DF, 

Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 

01/03/2010). 


