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EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
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Processo nº 5035263-15.2017.4.04.7000/PR 

 

  ALDEMIR BENDINE, por seus advogados, nos autos do processo acima 

identificado, respeitosamente vem à presença de Vossa Excelência requerer a 

reconsideração da decisão que fixou prazo comum para a apresentação dos memoriais 

de todos os Acusados. 

 

  Este pedido se prende ao fato que os corréus MARCELO, FERNANDO e 

ÁLVARO são colaboradores. Suas manifestações têm, em maior ou menor grau, claro 

teor acusatório, como já se viu no desenrolar da presente ação penal.  

 

  Assim, mesmo que formalmente inseridos no polo passivo da ação penal, 

sua atuação na ação penal, substantivamente considerada é de acusador e se 

assemelha ao papel de um assistente do Ministério Público. Os corréus 

colaboradores devem, pois, oferecer seus memoriais antes do Peticionário, a fim de 

que este possa contrapor-se à toda carga acusatória que pesa contra si.  

 

  Como é cediço, as manifestações de cunho acusatório devem sempre 

preceder as de caráter defensivo. Do contrário, com todo o respeito, haverá verdadeira 

burla de etiquetas, em detrimento do contraditório e da ampla defesa. 
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  Vale notar que Vossa Excelência observou essa lógica ao designar os 

interrogatórios nesta ação penal. Os acusados colaboradores foram interrogados antes 

dos demais. 

 

  De fato, o contraditório, como princípio constitucional, há de ser efetivo e 

isso só se dá, com a devida venia, quando o acusado puder se contrapor a todas as 

cargas acumuláveis contra si. Eis, no ponto, a lição do saudoso, CANUTO MENDES DE 

ALMEIDA: 

 

Praticamente o princípio do contraditório se manifesta na ação penal pela 

ciência tempestiva dada ao imputado de todas as cargas judicialmente 

contra ele acumuláveis (In: “Princípios fundamentais do processo 

penal”, SP, ed. Rev. dos Tribunais, 1973, pg. 107). 

 

  Ora, podendo, remarque-se, a manifestação derradeira do MPF, ser “carga 

contra o demandado”, já que pode se colocar ao lado da pretensão do Requerente, é 

evidente, por força do contraditório e do princípio da ampla defesa, que não pode ser 

a última. 

 

  Para se fazer um paralelo, antigamente, mesmo nas apelações do Ministério 

Público contra sentenças absolutórias, o seu representante de segundo grau tinha a 

primazia de falar por último. Dizia-se, para se legitimar a ofensa ao contraditório, que 

ele funcionava como “fiscal da lei”, não era parte acusatória. Até que o então jovem 

Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal, hoje Ministro do STJ, ROGÉRIO 

SCHIETTI MACHADO CRUZ, pioneiramente, apontou que a situação existente ensejava 

uma espécie de burla de etiquetas. Assinalou que o atuar como fiscal da lei não retira 

a eventual carga acusatória do representante do Ministério Público. Nas suas palavras, 

“assim como a forma não desnatura a matéria, mas apenas modifica sua aparência, o parecer do 

Procurador de Justiça não elimina, mas tão-somente esconde a sua função acusatória que, nas 

alegações finais ou na denúncia do Promotor de Justiça, se revela bem mais nítida. Ou será ___ 

indaga o ensaísta ___ “que estas últimas peças processuais retiram do Ministério Público 

atuante no primeiro grau a sua função fiscalizadora?” (Atuação do Ministério Público no 
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processamento dos recursos dos recursos criminais face aos princípios do contraditório e da 

isonomia, RT 737/495). 

 

  É precisamente a situação dos autos: embora arrolados como acusados, os 

colaboradores, ainda que integrantes do polo passivo da ação penal, atuam com carga 

acusatória. Daí porque, com a devida venia, devem se manifestar antes do acusado. 

 

  A propósito, tudo o quanto se afirmou relativamente aos réus 

colaboradores também vale, com redobrada razão, para o corréu ANDRÉ GUSTAVO. Ele 

adotou clara postura de acusador, aliás, ainda mais incisiva que a dos acusados 

colaboradores, certamente para convencer o MPF que merece o acordo de colaboração 

que ele confessadamente almeja. O teor de seu interrogatório e das manifestações de 

sua i. Defesa não deixam margem à dúvida. 

 

  Ante o exposto, requer-se seja garantido ao Peticionário o direito de 

apresentar seus memoriais após a apresentação dos memoriais pelos acusados 

MARCELO, FERNANDO, ÁLVARO e ANDRÉ GUSTAVO.   

 

 Termos em que,  

 Pede deferimento 

 São Paulo, 19 de janeiro de 2018. 

 

ALBERTO ZACHARIAS TORON 

OAB/SP nº 65.371 

 

FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA 

OAB/SP nº 183.378 

 

 


