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JUSTIÇA ELEITORAL 
 001ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO SP 

 
  
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0600025-31.2020.6.26.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO SP 
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE SAO PAULO 
  
REU: PAULO ANTONIO SKAF, JOSE EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONCA, FERNANDO MIGLIACCIO DA
SILVA, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, MARIA LUCIA
GUIMARAES TAVARES, ALVARO JOSE GALLIEZ NOVIS, PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI, ALEXANDRE
MARTINS DE MENDONCA 
  
  
  
  
  

DECISÃO
 
 

                  1 – Presentes indícios da ocorrência dos crimes de falsidade ideológica eleitoral (art.
350 do CE), corrupção passiva (art. 317, caput, do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei nº
9.613/98), bem como de autoria de cada um dos denunciados, e, ainda, porque devidamente
satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, RECEBO a DENÚNCIA contra PAULO
ANTÔNIO SKAF, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, ALEXANDRE MARTINS
DE MENDONÇA, PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI, MARCELO BAHIA ODEBRECHT,
HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA,
MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES E ALVARO JOSÉ GALLIES NOVIS, devidamente
qualificados nos autos, como incursos no art. 350 do Código Eleitoral, no art. 317, caput, do
Código Penal e no art. 1º da Lei nº 9.613/1998, c. c. os arts. 29 e 69, ambos do CP. Certifique-se
a data em que ocorrerá a prescrição em abstrato. 
           Considerando que a este momento processual se reserva, tão somente, um exercício de
cognição sumária em torno da viabilidade da acusação, verifico que a exordial acusatória
preenche adequadamente as coordenadas do art. 41 do CPP, ao contemplar a descrição de fatos
típicos e antijurídicos em suas circunstâncias, bem como indicar elementos de convicção que, por
ora, revelam-se aptos a demonstrar a presença de indícios suficientes de materialidade dos
delitos e de autoria dos indivíduos acusados, de modo a autorizar o início da ação penal. 
              Nesse passo, os indícios de materialidade e autoria com relação à falsidade ideológica
eleitoral, à corrupção passiva e à lavagem de dinheiro restaram demonstrados pela investigação
acostada aos autos, especialmente pelos depoimentos dos colaboradores (a título de exemplo,
ID: 969532, pág. 9; ID: 969882, pág. 25) e respectivos documentos de corroboração (planilhas, e-
mails, contratos, etc.), bem como pelos laudos periciais produzidos no curso do inquérito (ID:
969295, pág. 13; ID: 969891, pág. 53; ID: 970245, pág. 79, entre outros) e demais elementos de
informação acostados, os quais, em tese, confirmam os dados anteriormente apresentados e,
assim, constituem um conjunto de indícios, por ora, capaz de reforçar a convicção sobre o
envolvimento dos denunciados no complexo esquema de pagamento de propina, omissão de
dados à Justiça Eleitoral e lavagem de capitais, supostamente erigido para dissimular os fins
ilícitos dos grupos políticos e empresariais apontados.
                     Ressalvo, por oportuno, que a análise mais detida das teses acusatórias demanda a
formação completa da relação jurídico processual, com a citação dos acusados e apresentação
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de respostas à acusação, sob pena de se incorrer em insanável aferição antecipada de mérito.
                          2 – Lado outro, pugna o Ministério Público Eleitoral pelo arquivamento dos autos
em relação a NADJA NARA MORAES VILAS BOAS, MILTON LUIZ PIAZENTI SANTOS,
CRISTINA LAERT PASSOS, CLÁUDIO MELO FILHO, VINICIUS VEIGA BORIN, MARCO
PEREIRA DE SOUZA BILINSKI, RODRIGO TACLA DURAN, ANTÔNIO FERREIRA, MARCOS
DE QUEIROZ GRILLO, ISAÍAS UBIRACI CHAVES SANTOS, LUIZ EDUARDO DA ROCHA
SOARES, ÂNGELA PALMEIRA FERREIRA, OLIVIO RODRIGUES E LUIZ AUGUSTO
FRANÇA, haja vista a ausência de provas do efetivo envolvimento dos citados nos crimes que
constituem objeto da denúncia, seja pelo desconhecimento da finalidade eleitoral dos
pagamentos ou pela ausência de efetiva participação nos fatos apurados.
                       In casu, diante do pronunciamento do Ministério Público Eleitoral pelo
arquivamento do inquérito, entendo que a solicitação deve ser acolhida sem maiores
questionamentos quanto ao mérito da avaliação realizada pelo órgão ministerial, já que este
detém, de modo legítimo e exclusivo, a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não,
instrumentalizar a persecução criminal.
                       Ante o exposto, inexistindo aparentes ilegalidades e/ou irregularidades na
apreciação efetivada pelo titular da ação penal, acolho a manifestação do MPE para determinar o
ARQUIVAMENTO do presente inquérito em relação a NADJA NARA MORAES VILAS BOAS,
MILTON LUIZ PIAZENTI SANTOS, CRISTINA LAERT PASSOS, CLÁUDIO MELO FILHO,
VINICIUS VEIGA BORIN, MARCO PEREIRA DE SOUZA BILINSKI, RODRIGO TACLA DURAN,
ANTÔNIO FERREIRA, MARCOS DE QUEIROZ GRILLO, ISAÍAS UBIRACI CHAVES SANTOS,
LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, ÂNGELA PALMEIRA FERREIRA, OLIVIO
RODRIGUES E LUIZ AUGUSTO FRANÇA, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de
Processo Penal.
                       3 – Defiro o requerimento do item 1.3 da cota ministerial (ID: 957736), para
determinar a expedição de ofício ao Supremo Tribunal Federal, solicitando o termo do acordo de
colaboração premiada firmado com José Eduardo Cavalcanti Mendonça ("Duda Mendonça"), com
o objetivo de se garantir a observância dos limites do acordo e suas respectivas condições.
Defiro, ainda, o pedido de compartilhamento de cópia integral do presente feito com os autos do
IP de nº 14-88.2019.6.26.0000, em trâmite neste Juízo, no qual se investiga a relação de Paulo
Luciano Tenuto Rossi, ora denunciado, e a empresa "Ilha Produções" com o suposto recebimento
de valores do Grupo Odebrecht para a campanha de Luis Felipe Baleia Rossi ao cargo de
deputado federal em 2014, resguardado o devido sigilo.
           4 – Agora, considerando que o acusado Paulo Skaf não foi eleito ao cargo de Governador
do Estado de São Paulo, ao qual concorria à época dos fatos narrados na exordial acusatória,
afasto a adoção do rito processual especial destinado aos crimes de responsabilidade praticados
por funcionários públicos, por entender que o referido procedimento especial não é aplicável a
indivíduos que não estão mais instituídos no cargo público, bem como àqueles que deixaram de
exercer a função pública na qual estavam investidos, perfilhando-me à jurisprudência pacificada
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal[1]:
                        “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE
RESPONSABILIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (ART.
321 DO CP) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CP). DELITOS AFIANÇÁVEIS.
DENÚNCIA BASEADA EM INQUÉRITO POLICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DENUNCIADO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
(ART. 514 DO CPP). OBRIGATORIEDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE NÃO OCUPA MAIS
O CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
PREVISTO NO ART. 514 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus é inadmitido
contra o indeferimento de liminar em outro writ requerido a Tribunal Superior, sendo certo que no
julgamento do HC n. 85.185, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 1º.9.06, o Pleno desta Corte
rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 691, formulada pelo relator, e reconheceu a
possibilidade de atenuação do enunciado da Súmula 691 para a hipótese de flagrante
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constrangimento ilegal. Nesse sentido, o HC n. 86.864-MC, Pleno, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ de 16.12.05 e HC n. 90.746, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ de 11.5.07. 2. Ordem não conhecida” (STF - HC: 93444 SP, Relator: Min. LUIZ
FUX, Data de Julgamento: 31/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-122
DIVULG 27-06-2011 PUBLIC 28-06-2011 EMENT VOL-02552-01 PP-00055 - grifei).
                        “DENÚNCIA. CRIMES DE PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA: VÍCIOS NÃO
CARACTERIZADOS. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECEDENTES.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É
apta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma pormenorizada o fato
criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Basta que,
da leitura da peça acusatória, possam-se vislumbrar todos os elementos indispensáveis à
existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 2. O procedimento especial previsto no artigo
514 do Código de Processo Penal não é de ser aplicado ao funcionário público que deixou
de exercer a função na qual estava investido. Precedentes. 3. Não há cerceamento de defesa
pelo indeferimento de diligências requeridas pela defesa, mormente se foram elas consideradas
descabidas pelo órgão julgador a quem compete a avaliação da necessidade ou conveniência da
prova. Precedentes. 4. Preliminares rejeitadas. 5. Os depoimentos e laudos acostados aos autos
não apresentam elementos de convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a
responsabilização criminal do Réu pelos crimes de peculato, corrupção passiva e falsidade
ideológica. Falta nos autos prova irrefutável a demonstrar a materialidade e autoria dos crimes a
ele imputados. 6. A delação de corréu e o depoimento de informante não podem servir como
elemento decisivo para a condenação, notadamente porque não lhes são exigidos o compromisso
legal de falar a verdade. 7. Ação penal julgada improcedente” (STF - AP: 465 DF, Relator: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 - grifei)
                        “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIMES FUNCIONAIS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO À ÉPOCA DA DENÚNCIA.
INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 513 A
516 DO CPP. O procedimento especial estabelecido nos artigos 513 a 516 do Código de
Processo Penal não é aplicável ao servidor público aposentado. Circunstância omitida na
impetração, mas comprovada documentalmente pelo Ministério Público Federal. Embargos
declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de determinar o prosseguimento da ação
penal” (STF - HC: 96058 SP, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 15/12/2009,
Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010
EMENT VOL-02399-05 PP-00968 - grifei).
                        Salvaguarda-se, contudo, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme em considerar facultativa a apresentação da defesa preliminar prevista no art. 514 do CPP,
nas ações penais instruídas por inquérito policial, motivo pela qual a sua ausência configuraria
nulidade relativa, condicionada a demonstração concreta do cerceamento eventualmente imposto
à defesa, que não tenha sido posteriormente sanado por meio da apresentação de alegações
defensivas em resposta à acusação, como preconizado nos termos do enunciado 330 da Súmula
daquela Corte.
                            Isso porque o procedimento ordinário previsto nos art. 396 e 396-A do Código
de Processo Penal, adotado no presente caso, garante aos acusados a possibilidade de
levantarem questões formais e materiais, juntarem documentos, arrolarem testemunhas,
requererem a produção de provas, isto é, revela-se suficiente a garantia do pleno exercício da
ampla defesa, circunstâncias das quais não se verifica a ocorrência de qualquer prejuízo em
virtude da ausência da notificação para defesa preliminar.
                      “Penal e Processual. Peculato. Defesa preliminar. Ausência. Nulidade relativa.
Prejuízo. Não comprovação. Arguição a destempo. Preclusão. Inovação. Supressão de instância.
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Não conhecimento. Não se conhece de questão que não foi submetida à apreciação das
instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância e mal ferimento da repartição
constitucional de competências. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a defesa
preliminar, prevista no art. 514 do CPP é peça facultativa, cuja falta pode configurar nulidade
relativa e, como tal, suscetível de preclusão e dependente de comprovação de prejuízo,
sobretudo quando se trata de ação penal precedida de inquérito policial. Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo comprovado para a acusação ou para a
defesa. Habeas corpus não conhecido” (STJ - Habeas Corpus nº 28.814-SP. Rel. Min. Paulo
Medina. Julgado em 26 de maio de 2004).
                        “HC. Penal. Crime atribuído a funcionário público. Notificação. Inquérito policial ou
processo administrativo. Art. 514, do CPP. Dosimetria da pena. Pena base fixada acima do
mínimo. Fundamentação sufi ciente. Art. 59, CP. Alegação de que a condenação se baseou em
provas obtidas por meios ilícitos. Impossibilidade de apreciação na sede estreita do habeas
corpus. A notificação do acusado só é imprescindível se a denúncia não estiver instruída com
inquérito policial ou processo administrativo (arts. 513 e 514, do CPP). Denúncia que atende ao
disposto no art. 41, do CPP. Pena-base acima do mínimo legal. Fixação que se deu de forma
fundamentada, obedecidos os critérios estatuídos no art. 59 do Código Penal. A controvérsia em
torno da licitude ou não das provas que embasaram a condenação não pode ser dirimida em
sede de habeas corpus, por demandar um profundo reexame do acervo probatório. Sendo o
habeas corpus instrumento processual de rito especial e célere, de cognição sumária, não é a via
adequada para se pretender desconstituir sentença condenatória tida como desprovida de
suporte probatório. Ordem denegada” (Habeas Corpus nº 29.574-PB (2003/0134246-8). Rel.
Ministro José Arnaldo da Fonseca. Julgado em 17 de fevereiro de 2004).
                       No mesmo sentido, há entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal:
                       “(...) A reforma processual penal estabelecida por legislação editada em 2008
revelou-se mais consentânea com as novas exigências estabelecidas pelo moderno processo
penal de perfil democrático, cuja natureza põe em perspectiva a essencialidade do direito à
plenitude de defesa e ao efetivo respeito, pelo Estado, da prerrogativa ineliminável do
contraditório” (HC 115.753/SC, Rel. Min. Celso de Mello).
                  "HABEAS CORPUS" - PECULATO - ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL EM
FACE DA INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 514 DO CPP - ADOÇÃO, PELO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, DA FASE PRELIMINAR A QUE SE REFEREM OS
ARTS. 396 E 396-A DO CPP (NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.719/2008) - NOVO MODELO
RITUAL, QUE SE REVELOU MAIS CONSENTÂNEO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS
PELO MODERNO PROCESSO PENAL DE PERFIL DEMOCRÁTICO - INSTAURAÇÃO DE
CONTRADITÓRIO PRÉVIO, APTO A ENSEJAR AO RÉU A FORMULAÇÃO DE TODAS AS
RAZÕES, DE FATO OU DE DIREITO, INCLUSIVE AQUELAS PERTINENTES AO MÉRITO DA
CAUSA, REPUTADAS ESSENCIAIS AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O RÉU - "PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF" - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO”. (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 115.441/MT, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de
Mello. j. 07.10.2014, unânime, DJe 11.12.2014 – grifo nosso).
                       5 – Desta feita, decorrido o prazo instituído pelo art. 3º da Resolução TRE/SP nº
492/2020 em 04 de maio de 2020 e, assim, uma vez retomados os prazos processuais dos
processos judiciais e administrativos que tramitam em meio eletrônico, determino a citação
pessoal dos acusados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
quando poderão também arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, se
necessário, nos termos do art. 396-A do CPP, a teor do que dispõe a Lei nº 11.719, de 20 de
junho de 2008.
                       Na oportunidade de citação dos acusados, dever-lhes-á serem indagados se
possuem condições de constituir advogado ou se requerem a nomeação de um defensor dativo e,
ainda, serem devidamente informados pelo Sr. Oficial de Justiça que qualquer mudança de
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endereço deverá ser previamente comunicada a este Juízo, salvo se estiverem presos, sob pena
de reconhecimento da revelia, nos termos do art. 367 do CPP.
                  Caso a defesa requeira a oitiva de testemunhas, solicita-se que, a título de
colaboração com o Poder Judiciário, sejam informados os códigos postais (CEP) dos endereços
de eventuais testemunhas arroladas, atentando-se para os logradouros cuja diligências já
restaram negativas, a fim de se evitar (ou se repetir) diligências desnecessárias. Consigno que
não serão aceitas testemunhas de antecedentes, sendo facultado ao defensor declarações
escritas para este fim.
                       6 - Na hipótese do(s) acusado(s) não ser(em) localizado(s) pessoalmente no(s)
endereço(s) presente(s) nos autos, bem como não constituir(em) defensor(es), juntem-se
pesquisas de endereço realizadas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, além de
pesquisas sobre eventual(is) prisão(ões), tentando-se novamente a citação caso sobrevenha
informação nova.
                   Do contrário, certifique-se se o(s) acusado(s) fora(m) procurado(s) em todos os
endereços constantes dos autos e se proceda a citação por edital, com prazo de 15 (quinze) dias.
Neste caso, sem prejuízo da expedição do edital, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral para
que solicite novas pesquisas na tentativa de se localizar novos endereços do(s) acusado(s).
                     7 – Agora, uma vez regularmente e pessoalmente citados, se não for oferecida
resposta no prazo, nem constituído defensor pelo(s) acusado(s) ou alegada falta de condições
financeiras, nomeio, desde já, defensor dativo a ser indicado pela Defensoria Pública da União,
nos termos do art. 19 das Normas de Serviço da Corregedoria do TRE/SP, a fim de ofertá-la em
10 (dez) dias, consoante disposto no art. 396-A, § 2º, do CPP. Nesta hipótese, o patrono deverá
indicar a forma como deseja ser intimado, se por imprensa oficial ou intimação pessoal. Oficie a
serventia nesse sentido.
                        De outro turno, se for(em) constituído(s) defensor(es), intime(m)-se para
oferecimento de resposta(s) à acusação no prazo legal, bem como para regularização da situação
processual, se for o caso. Oportunamente, será designada data para realização de audiência una.
                            8 – Infere-se da cota ministerial e dos elementos de convicção amealhados aos
autos que Jose Eduardo Cavalcanti Mendonça, Marcelo Bahia Odebrecht, Hilberto Silva
Mascarenhas, Fernando Migliaccio, Maria Lucia Guimarães Tavares e Alvaro José Gallies
Novis celebraram acordos de delação premiada.
                       É de se salientar, neste contexto, que a determinação da ordem por meio qual as
partes devem se manifestar no processo, seja neste primeiro momento de contraditar a acusação,
seja após a instrução probatória, no âmbito das alegações finais, orienta-se pelo escopo de
buscar o equilíbrio de forças entre a acusação e a defesa e, assim, garantir a paridade de armas
entre as partes, como preconizado pelo princípio constitucional do devido processo legal e pelos
seus corolários, a ampla defesa e o contraditório.
                        Com efeito, garantir o devido processo legal implica em assegurar a plenitude de
defesa, equiparando o poder de atuação probatória das partes que compõe a relação processual
penal, a fim de que seja oportunizado a defesa de cada acusado o direito de contraditar qualquer
fato ou alegação de cunho acusatório a ele relacionada, criando, assim, oportunidades
processuais para que a defesa possa contribuir com a construção da verdade real na mesma
medida em que a acusação.
                           Em recente discussão sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já
reconheceu[2]a posição peculiar que o acusado colaborador ocupa na construção da relação
processual, em vista da existência concreta de uma relação conflitante entre os interesses
mobilizados por eles e pelos acusados delatados, com fundamento na qual firmou o entendimento
de que o exercício do direito de defesa, entre acusados colaboradores e não colaboradores, deve
observar a ordem constitucional sucessiva de manifestação nos autos.
                       Nesse sentido, faz-se oportuno destacar os seguintes trechos do entendimento
recentemente assentado pela Corte sobre o tema:
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                    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO.
POSSIBIL IDADE.  APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITOS POR RÉUS
COLABORADORES E DELATADOS. PRAZO COMUM. INADMISSIBILIDADE. OFENSA ÀS
REGRAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. EXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. EXEGESE IMEDIATA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS INDEPENDENTEMENTE
DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, LIV E LV, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, E 603, DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. I –
Possibilidade de impetração de habeas corpus nos casos em que, configurada flagrante
ilegalidade do provimento jurisdicional, descortina-se premente o risco atual ou iminente à
liberdade de locomoção, apta, pois, a gerar constrangimento ilegal. Precedentes desta Suprema
Corte (HC 87.926/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; HC 136.331, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). II -
Decisão de primeiro grau de jurisdição que indefere pedido para apresentação de memoriais
escritos após o prazo dos réus colaboradores. Prejuízo demonstrado. III – Memoriais escritos de
réus colaboradores, com nítida carga acusatória, deverão preceder aos dos réus
delatados, sob pena de nulidade do julgamento. Exegese imediata dos preceitos
fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) que prescindem da
previsão expressa de regras infraconstitucionais. IV – Agravo regimental provido, para
conhecer e conceder a ordem” (Ag HC nº157.627/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, voto
Relator do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Julg. em 27/08/2019, DJe em 05/09/2019).
                       Destaque-se o excerto do elucidativo voto do Min. Relator do Acórdão Alexandre
de Moraes:
                        “(...) O direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla defesa
englobando a possibilidade de refutar TODAS, absolutamente TODAS as informações,
alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou
indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as alegações
do delator. Repita-se que, o delator precisa que o Ministério Público obtenha a condenação para
ter sucesso em seu acordo, consequentemente, suas alegações finais, fornecendo ao processo e
ao juiz todos os argumentos que entender necessários para conseguir efetivar sua delação,
auxiliando o órgão acusador a obter uma sentença condenatória. Logo, o delatado tem o direito
de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. (...) Dessa
maneira, havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado para ter o
“último turno de intervenção argumentativa”, que foi negado inconstitucionalmente pelo juízo de
origem, há ferimento flagrante ao devido processo penal, à ampla defesa e ao contraditório,
motivo pelo que DEFIRO o presente habeas corpus, para anular a decisão do juízo de
primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual
deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o
delator e por fim o delatado” (Habeas Corpus nº 166.373/PR, Rel. Min. Edson Fachin, voto
Relator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julg. em 03/11/2019, DJe em 06//11/2019 –
grifo meu).
           Por tais razões, filio-me ao entendimento recentemente preconizado pelo Supremo
Tribunal Federal, a fim de recepcionar a ordem constitucional sucessiva de manifestação nos
autos e, assim, determino que o prazo de 10 (dez) dias para apresentação das respostas à
acusação deverá fluir de modo sucessivo, inicialmente, para Defesa dos acusados
delatores, Jose Eduardo Cavalcanti Mendonça, Marcelo Bahia Odebrecht, Hilberto Silva
Mascarenhas, Fernando Migliaccio, Maria Lucia Guimarães Tavares e Alvaro José Gallies
Novis, as quais serão, por fim, sucedidas pelas Defesas dos acusados delatados. 
                 9 - Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
 
 
 

[1] HC nº 95402 ED/SP, Rel. Min. Eros Grau. No mesmo sentido, o RHC nº 114.116/RJ, de

Num. 987579 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: MARCO ANTONIO MARTIN VARGAS - 05/05/2020 22:15:13
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050522150972500000000928765
Número do documento: 20050522150972500000000928765



Relatoria do Ministro Gilmar Mendes e o RHC nº 137455/SP, de Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
[2] Nesse sentido, HC nº 157.627 AgR/PR, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgamento em 27/08/2019; HC nº 166.373/PR, rel. Min Edson
Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, julgamento em 02/10/2019 e HC nº
177.112/MG, Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 03/11/2019.
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