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O que há de terrível no erro é que tem seus heróis 

sinceros. Os inquisidores acreditavam ir para o céu 

mandando para as fogueiras suas vítimas.” 

Chesterton 

 

 

 

 

 

EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA, já qualificado 

nos autos epigrafados, à presença de Vossa Excelência comparece para expor 

e requerer o que segue: 

 

 

I - BREVE HISTÓRICO PROCESSUAL 

 

1. Houve por bem o Ministério Público Federal de requerer a 

aplicação de medida cautelar em face do Réu ao fundamento de que teria 

arrolado testemunhas pagas para prestar seus depoimentos. 

 

2. Em face deste entendimento, requer o MPF que o Réu seja 

recolhido domiciliarmente no período noturno, após o encerramento das 

sessões legislativas e nos dias de folga, mediante monitoração eletrônica, e 

seja proibido de manter contato com as testemunhas de defesa ainda não 

ouvidas nos presentes autos. 

 



 

3. Com todo o respeito devido, a peça apresentada pelo 

Ministério Público trata-se de verdadeira afronta não apenas à liberdade do 

Réu, mas ao direito de defesa e ao contraditório. 

 
 

II - DA VERDADE DOS FATOS 

 

4. Toda a prova da acusação encontra-se alicerçada sobre o 

depoimento de uma única testemunha (Senhora MARIA DE BROTAS NEVES) 

e no fato da UTC ter feito doações oficiais para o Partido Progressista de 

Pernambuco. 

 
5. O depoimento da testemunha MARIA DE BROTAS NEVES, 

desde a fase policial, mostra-se completamente inverossímil. 

 
6. Isto porque a mencionada testemunha foi ouvida em 2015 

quando afirmou se recordar que cinco anos antes teria recebido o Acusado, 

acompanhado do corréu DJALMA, na garagem do prédio da UTC, 

acompanhando-os até a sala de reunião da empresa. 

 
7. Não é preciso ser perito ou especialista para saber que, pelas 

regras de experiência, ninguém se lembraria, com tamanha precisão, de um 

fato corriqueiro, banal no dia a dia de uma secretária, ocorrido brevemente, 

cinco anos após o fato!!!!! 

 
8. Para não ficar na superficialidade da coisa, o que nunca foi o 

estilo deste subscritor, esta defesa procurou especialista que pudesse ajudar 

na compreensão dos fenômenos da memória a fim de provar, não por regras 

de experiência, mas tecnicamente, que não seria possível que uma 

testemunha gravasse a fisionomia de pessoas e se lembrasse de fato 

corriqueiro em sua vida profissional cinco anos após sua ocorrência. 

 
9. Da mesma forma, é também intuitivo que, se um recurso foi 

transferido de uma conta em data anterior a um determinado depósito, não é 

possível dizer que este tenha qualquer relação com a transferência. 

 



 

10. Como esta defesa nunca se fiou em convicções, mas em 

provas, também buscou perito contábil que pudesse analisar os depósitos 

realizados na conta do Partido Progressista de Pernambuco e os repasses que 

foram feitos para a conta do Réu e desta para candidatos a deputados 

estaduais coligados. 

 
11. Estes profissionais foram contratados para elaborar laudos 

ainda não juntados aos autos por conveniência e estratégia técnica. 

 
12. Estes são os profissionais que foram ouvidos na audiência 

ocorrida no dia 10 de abril de 2019. 

 
13. Quer a acusação dizer, no entanto, que, por haverem sido 

contratados para elaboração de laudo pericial particular, as testemunhas 

ouvidas pela defesa seriam suspeitas ou pior, teria o Réu praticado ato ilícito a 

ponto de justificar a imposição de Medida Cautelar diversa da prisão. 

 

14. O absurdo é evidente e decorre da ausência de diferenciação 

pelo Ministério Público entre a figura da testemunha e do expert1. 

 

15. Testemunha é toda pessoa que, tendo presenciado os fatos, 

pode atestá-los como o viu, dando o seu “testemunho” do quanto teve ciência. 

 

16. Nesse caso, é evidente que não seria lícito, seja à defesa, seja 

à acusação, pagar para que a testemunha modifique ou altere a verdade sobre 

os fatos, narrando coisa diversa do que deveria falar perante o juízo. 

 

17. Tal procedimento, de fato, conspiraria contra a Justiça e 

prejudicaria a busca da verdade real, objetivada no processo penal. 

 

18. Figura muito diversa é a do expert, que, não tendo nenhum 

contato pessoal com fatos narrados na denúncia, é consultado sobre uma 

questão específica, a respeito da qual possui habilitação técnica reconhecida. 

                                            
1
 A figura do Expert Witness é muito comum no direito norte americano, sendo usada com 

frequência em casos cíveis ou penais. 



 

 

19. Com efeito, o expert  é alguém que não sabe nada sobre os 

fatos imputados na denúncia, e, portanto, não pode falar sobre eles em si. No 

entanto, por sua profissão e qualificação especializada, pode dar um 

“testemunho” técnico sobre algum aspecto que seja do interesse da defesa. 

 

20. À defesa é absolutamente lícito procurar profissional que tenha 

a aptidão científica para ser ouvido sobre um aspecto técnico para a 

demonstração da tese processual que procura confirmar, e indicá-lo, para 

tanto, no rol de testemunhas, para que seja perguntado e confrontado sobre a 

matéria de seu conhecimento. 

 

21. A sua indicação no rol de testemunhas é, à toda a evidência, o 

único meio formal possível para a produção desse tipo de prova já que 

este profissional, não tendo sido nomeado como perito judicial, não pode ser 

ouvido como tal. 

 

22. Aliás, mesmo que fosse caracterizado como assistente técnico, 

o que não é o caso, é importante ressaltar que a forma processual para que a 

prova venha a integrar o processo seria exatamente a mesma: pela sua oitiva 

em audiência, nos exatos termos do disposto no artigo 159, §5º2, que admite 

não só a indicação de assistente técnico pela defesa como a sua oitiva em 

audiência, seguindo os exatos termos da oitiva de testemunhas. 

 

23. A sua remuneração, em razão e como contrapartida pelo seu 

trabalho técnico, portanto, é não só um dever ético como uma imposição do 

próprio Direito, pois ninguém pode ser constrangido a trabalhar de graça. 

 

24. A menos que a acusação lograsse produzir a prova de que o 

expert ouvido adulterou a sua opinião técnica em razão de sua remuneração, 

                                            
2
 § 5

o 
Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:  

(...) 
II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo 
juiz ou ser inquiridos em audiência. 
 



 

manipulou dados científicos ou coisa que o valha, não é possível chegar à 

conclusão do Ministério Público, pois ela pressupõe a ilicitude de um ato lícito. 

 

25. Foi após constatar a opinião do profissional consultado e a sua 

relevância para a defesa que se optou por arrolar referido profissional no rol de 

testemunhas. 

 

26. E isto se fez com lealdade processual absoluta, pois assim 

fazendo, deu espaço à confrontação do referido profissional pela acusação, em 

pleno exercício do contraditório. 

 

27. É de se pontuar, ainda, que o informante jamais escondeu sua 

condição de perito aposentado, sua habilitação técnica, e, ainda, o fato de ter 

sido consultado previamente pela defesa. 

 

28. Tudo seguindo o exato roteiro preconizado no artigo 203 do 

Código de Processo Penal: 

 
Art. 203.  A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa 
de dizer a verdade do que souber e Ihe for perguntado, 
devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua 
residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é 
parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas 
relações com qualquer delas, e relatar o que souber, 
explicando sempre as razões de sua ciência ou as 
circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua 
credibilidade. 

 

29. Tanto que, ato contínuo, o expert foi ouvido como informante, 

sem o compromisso de dizer a verdade, o que é juridicamente questionável, 

porque não havia qualquer razão para que se suspeitasse de sua credibilidade, 

a não ser que fosse contestada a sua própria atuação profissional. 

 

30. Nenhum prejuízo processual adveio daí, portanto. 

 
31. Assim, não é verdade que a testemunha EMANUEL RENAN 

CUNHA COELHO teria recebido dinheiro para depor, como se houvesse 



 

sido contratado para mentir em Juízo, não havendo qualquer fundamento na 

afirmação de que a testemunha teria “confessado” haver recebido dinheiro para 

“se preparar” e participar do depoimento, como afirma a acusação. 

 
32. Não é verdade, também, a afirmação de que “a audiência teria 

seguimento. Porém, a terceira pessoa arrolada como testemunha pela defesa 

do Requerido, JOÃO PINTO ROSA, também perito criminal federal 

(aposentado em 20 de abril de 2017), foi dispensada pela defesa (...) depois de 

descoberto pelo juízo que as testemunhas que arrolou foram remuneradas 

para o ato”. 

 
33. O próprio Juiz Instrutor e mesmo o honrado e diligente 

subprocurador que participou do ato3 pode confirmar que este subscritor, 

logo no início da audiência, anunciou que pretendia desistir da 

testemunha JOÃO PINTO ROSA, sugerindo, inclusive, a ordem de oitiva 

das testemunhas. 

 
34. Impossível, portanto, atender à pretensão do Ministério Público 

que se vale do presente pedido para constranger o livre exercício da defesa. 

 
 

III - DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO FORMULADO PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

35. Sabe o Ministério Público, por dever de ofício, que as Medidas 

Cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal só podem ser 

determinadas em substituição à prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6º 

do Código de Processo Penal4. 

 

36. Em outras palavras, somente teria cabimento a pretensão 

ministerial caso estivessem presentes os requisitos da própria prisão 

                                            
3
 Os servidores que participaram do ato ou mesmo o estagiário deste advogado também 

podem confirmar a afirmação. 
4
 Art. 282 (...) 

§ 6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra 
medida cautelar (art. 319).  
 



 

preventiva. No caso, afirma a manifestação parquetária que o monitoramento 

do Réu deveria ser deferido para evitar o embaraço à instrução probatória. 

 
37. O argumento não se sustenta. Em primeiro lugar porque o Réu 

não praticou qualquer ato ilegal, tanto mais que causasse embaraço à 

instrução do processo. 

 
38. Em segundo lugar porque, havendo a opção de arrolar 

testemunha de natureza pericial partido também desta defesa técnica, não se 

pode imputar ao Réu responsabilidade e não se acredita que o Ministério 

Público chegasse à audácia de pedir a prisão ou monitoramento de advogado 

pelo livre exercício profissional. 

 
39. Como se não bastasse, as testemunhas que restam ser 

ouvidas são testemunhas de fatos e não técnicas, sendo ultrajante imaginar 

que iriam depor mediante paga! 

 
40. Por fim, a imposição de que o Réu não tenha contato com as 

testemunhas por si arroladas é não só absurda como desequilibra o jogo 

processual. As testemunhas ouvidas em sede de inquérito são conhecidas do 

Ministério Público que, não raras vezes, preside o próprio ato investigatório. 

 
41. A defesa tem todo o direito de contatar suas testemunhas, 

obviamente não para comprá-las ou induzi-las, mas para saber o que estas 

podem depor sobre os fatos para melhor aproveitar a prova. 

 
42. Vive-se no País, no entanto, clima de verdadeiro terror entre 

advogados, que muitas vezes se vêm tolhidos de bem exercer seu mister com 

o receio de serem mal interpretados por um Ministério Público para quem todo 

ato de defesa é chicaneiro ou encerra alguma ilegalidade. 

 
43. Existe decência, no entanto, deste lado da trincheira! 

 
 

 

 



 

 

 

IV - DO PEDIDO 

 

44. Pelo exposto, requer seja indeferido o pedido formulado pelo 

Ministério Público de recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica do Réu, 

que nada tem a ver com o trabalho de sua defesa técnica. 

 

45. Requer, por fim, que a qualidade de informante de EMANUEL 

RENAN CUNHA COELHO seja revista, conferindo a ele o status de 

testemunha para fins de valoração de prova.  

 

 P. deferimento. 

 Brasília, 16 de abril de 2019. 

 
 Marcelo Leal de Lima Oliveira 
       OAB/DF 21.932 
 

 


