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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13^  VARA FEDERAL DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR. 

Autos n. 5033771-51.2018.4.04.7000 

"Operação Carbonara Chimica" 

REVOGAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA 

NILTON SERSON, qualificado no incluso 

instrumento de mandato (anexo - doc.01), por sua Advogada que esta 

subscreve, nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, tomando ciência 

do decreto de prisão temporária e busca e apreensão proferidos por este 

respeitável Juizo, vem, por meio desta expor o que segue. 

1.- Não obstante haver ponderáveis razões 

para o afastamento de qualquer medida atentatória ao seu constitucional 

direito de liberdade, pautado pela presunção de inocência e evidente 

distanciamento temporal dos fatos narrados na respeitável decisão 

referida (2005-2013), o averiguado informa a este nobre Juízo que 

comparecerá para o cumprimento do referido mandado de prisão temporária. 



Hartmalintberg 

2.- Segundo versado no pleito de prisão 

emanado do Ministério Público Federal, com base em investigações 

internas, a Braskem teria identificado contratos celebrados pela 

Braskem com o escritório de advocacia Nilton Serson Advogados 

Associados, no período de 2005 a 2013, para a prestação de serviços 

advocaticios. 

3.- Ainda, conforme parte das conclusões do 

relatório de auditoria (evento 1, anexo 45, f1.56) reproduzidos na 

decisão judicial em pauta, às fls.27, "não há evidência de que Nilton 

Serson Advogados tenha celebrado contratos com a Braskem posteriormente 

a 2013" e, ainda, "não houve pagamentos a Nilton Serson Advogados 

posteriormente a 2013". 

4.- Passados mais de 6 (seis) anos dos fatos 

relatados, o averiguado é surpreendido com o extremado decreto de prisão 

temporária (Lei n°.7960/90, artigo 1°, inciso III), cujo objetivo 

apresentado é o esclarecimento sobre os fatos narrados, as supostas 

contas no exterior e os respectivos saldos. Tais informações poderiam 

ser colhidas com a simples intimação do mesmo para prestar os 

pretendidos esclarecimentos à Autoridade Policial, não se justificando, 

com todo o devido respeito, o cerceamento de sua liberdade com a 

consequente exposição midiática vexatória que a presente medida lhe 

impingiu. 
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5.- Apesar deste nobre Juízo ter fundamentado 

a prisão temporária do ora averiguado na suposta prática do crime 

previsto no artigo 22, parágrafo único, da Lei 7.492/84, os oportunos 

esclarecimentos prestados pelo mesmo,' bem como os próprios documentos 

apreendidos na busca e apreensão em seu escritório de advocacia, situado 

na Rua da Consolação, 3741, São Paulo/SP, confirmarão justamente o 

contrário, revelando não ter havido saída ilegal de divisas para o 

exterior. 

6.- O averiguado está residindo nos Estados 

Unidos da América há mais de três anos com endereço na "37 Miguel St, 

apt. 8, São Francisco/California". Naquele país tem se qualificado para 

trabalhar com transferência de tecnologia e busca parcerias com empresas 

brasileiras que têm interesse no Vale do Silício (docs. anexos) 

Todavia, pior laços familiares e afetivos, 

mantém residência em São Paulo, Capital, na Rua da Consolação 2934, ap. 

83, conforme faz prova o documento anexo. 

7.- Tão logo soube da presente medida, passou 

a providenciar seu retorno ao pais, a fim de prestar todos os 

esclarecimentos necessários a este Juízo, colocando-se a inteira 

disposição para quaisquer informações e cumprimentos de atos 

processuais que se fizerem necessários. Esta defesa compromete-se a 

informar a este Juízo com a máxima brevidade os dados do vôo, companhia 

aérea, local e data da chegada do averiguado ao país. 
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8.- Requer-se, pois, tão logo sejam prestadas 

as informações desejadas e necessárias, tendo já havido o cumprimento 

das medidas cautelares de Busca e Apreensão, seja revogada a presente 

prisão temporária. 

Termos em que, 

pede deferimento. 

São Paulo, 2 de/agosto de 2019. 

LIA F LBERG 
OAB/SP 96.157 
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