
 

 

 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL  

DA 6ª VARA CRIMINAL FEDERAL EM SÃO PAULO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação 5003219-94.2020.4.03.6181 

 

 JOSÉ AMARO PINTO RAMOS, nos autos da representação em epí-

grafe, por seus advogados que esta subscrevem eletronicamente no final, vem expor 

e requerer o que segue. 

 

 Na última sexta-feira, logo às 6h20, o Peticionário foi acordado por 

equipe de policiais federais, acompanhados de Procuradora da República, que ali 

estavam para cumprir ordem de busca e apreensão de documentos, além de medida 

cautelar patrimonial, expedidas por esse D. Juízo no bojo da “operação revoada”, a 

mais nova iniciativa da “franquia” paulista da conhecida grife responsável por ata-

ques sistemáticos ao ordenamento jurídico, sob o pretexto de combate à corrupção, 

denominada “operação lavajato”.  
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 Quando o segundo subscritor chegou ao local, solicitou cópia do man-

dado e da decisão proferida por esse D. Juízo Federal, sendo certo que o Dr. Dele-

gado Federal, entregando cópia do primeiro (doc. 1), informou que não tinha em seu 

poder a decisão de V. Ex.ª que determinara a diligência. Para a surpresa do Defen-

sor, a Autoridade Policial disse que o ato fora deflagrado sem que S. S.ª tivesse tido 

acesso aos exatos termos da determinação de V. Ex.ª, o que acabou registrado no 

auto circunstanciado respectivo (doc. 2).  

 

 Diante dessa situação sui generis, o advogado lá presente apontou a 

inviabilidade de a diligência prosseguir, já que seria impossível definir os elementos 

que poderiam estar sujeitos às constrições determinadas, diante dos termos absolu-

tamente imprecisos do mandado, no qual não se encontra nenhuma indicação de 

quais seriam os fatos investigados, quando e onde eles teriam ocorrido, trazendo 

apenas o número desta representação, o nome e endereço do Peticionário como úni-

cos traços distintivos.  

 

 Em defesa da continuidade da diligência, a Dr.ª Procuradora da Repú-

blica sacou, então, a hipótese do encontro fortuito de provas, o que gerou constran-

gedora estupefação, já que restou confessado que o objetivo da diligência foi um 

aventado encontro “aleatório” de prova, contra o Peticionário, cuja extinção da 

punibilidade por eventuais fatos tidos por criminosos é afirmada na própria denún-

cia e na cota de seu oferecimento. Quando se imagina ter visto de tudo em termos 

de heterodoxias persecutórias, a “lavajato” bandeirante propõe a quadratura do cír-

culo do direito processual probatório: a fortuidade almejada desde logo, para, quem 

sabe, afastar a prescrição afirmada pelo próprio Parquet dos eventuais crimes que 

seriam imputados a José Amaro.  
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 Apesar dos pesares consubstanciados no mandado que nada de con-

creto mandava, da não apresentação de decisão a que nem mesmo a Autoridade 

Policial tivera acesso prévio e da quadratura do círculo da serendipidade objetivada, 

a busca levou à apreensão de diversos documentos, HD’s, pen-drives e obras de arte 

há muito adquiridas licitamente (docs. 2/3).  

 

 Dentre os documentos apreendidos com fundamento em mandado 

genérico, expedido por ordem cujos termos permaneciam secretos até para a Auto-

ridade Policial, na breve visualização que foi possível à Defesa, estavam diversos 

datados de 2002 até 2020, passando por anotações feitas à mão não se sabe quando, 

nem por quem, até cópias de reportagem vertida em alfabeto grego, chegando a 

mídias recheadas de filmes de Charles Chaplin e apreensão de cópias de quadros 

famosos comprados no século passado. Foram também levados, dentre os pen-

drives, alguns contendo elementos entregues ao Peticionário por seus defensores, os 

quais, portanto, estão protegidos pelo sigilo da comunicação entre cliente e 

advogado. 

 

 Foi assim que terminou a diligência escorchante: tudo muito caracte-

rístico de indevida e constrangedora devassa, ato próprio de Estados autoritários, 

inadmissível nos dias de hoje no Brasil da Constituição chamada de Cidadã por 

Ulisses Guimarães.  

 

 Logo após o término da busca, ainda na parte da manhã de sexta-feira 

passada, a Defesa apresentou procuração e pediu vista do feito em epígrafe. Teve 

início, então, a busca por ciência do que consta dos autos, o que até o presente 

momento, não foi franqueado por esse D. Juízo. 
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 Desde a deflagração e à moda “lavajato”, a imprensa já se dedicava ao 

enxovalho da reputação do Requerente, promovendo falsas conexões, ressuscitando 

acusações já arquivadas e fazendo ilações fantasiosas novas, quadro que só se agra-

va com a manutenção do sigilo dos autos também com relação à Defesa. 

 

 Aliás, no transcorrer de sexta-feira passada, a subscritora da presente 

manteve correspondência eletrônica com a Secretaria dessa Vara Federal, em busca 

de notícia a respeito do pedido de vista formulado e de cópia do decisum (doc. 4). 

Em mensagem encaminhada às 16h34, a Serventia sugeriu à Defesa que buscasse a 

decisão junto ao Ministério Público Federal. A afirmação é deveras escandalosa, até 

porque dar vista e fornecer cópias é tarefa que incumbe a quem preside o feito, ou 

seja, a esse D. Juízo Federal, já que os autos são judiciais e consubstanciam repre-

sentação para a decretação de medidas constritivas. 

 

 Registre-se que a concessão de vista dos autos deverá responder a 

questões que atormentam a Defesa, relacionadas à (in)competência desse D. Juízo, 

ao (des)respeito a decisão proferidas pelo E. Supremo Tribunal Federal no caso, ao 

eventual trânsito indevido de provas entre agentes públicos, à relação com o feito de 

denúncia apresentada antes do cantar do galo para a alvorada e os atos que a ela se 

seguiram, dentre outros pontos que se vislumbre. Oportunamente, José Amaro se 

ocupará disso tudo, relevando, nesta hora, sem mais demora, franquear logo acesso 

da Defesa aos autos, cujo pedido agora se reitera. 

 

 Para aumentar a extravagância da situação, a subscritora recebeu há 

pouco chamada telefônica da funcionária Aline, do Ministério Público Federal, a 

qual informou que, por determinação do Procurador da República responsável pela 

operação, Dr. Paulo Sérgio Ferreira Filho, até o final de hoje, a decisão judicial 
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                                       5. 

 

seria dada ao conhecimento da Defesa. Os léxicos não trazem palavras suficientes 

para qualificarem tamanho absurdo! Afinal de contas, não é possível crer na veraci-

dade do que se disse, porque, se assim fosse, então se estaria diante de hipótese em 

que V. Ex.ª teria delegado as funções jurisdicionais ao Ministério Público Federal. 

Não, isso, definitivamente, não pode ser verdade! 

 

 Ainda que na undécima hora, urge destacar que o Requerente tem 84 

anos, o que, diante do teto dos lapsos previstos no art. 109 do Código Penal, com a 

redução prevista no art. 115 do CP, lhe dá imunidade penal com relação a todo e 

qualquer fato que tenha ocorrido há mais de 10 anos, sendo certo que alegáveis cri-

mes de lavagem de capitais (seria esse o enquadramento penal do caso) havidos 

antes de 2014 também estariam, ab ovo, alcançados pela extinção da punibilidade. 

Conforme, aliás, repita-se, expressamente admitiu o Ministério Público Federal, 

que, porém, requereu, e obteve mercê! (para pasmo de quem cultua o ordenamento 

jurídico), medidas devassatórias contra quem tem sua punibilidade já extinta.  

 

 Apesar dessa circunstância jurídica, José Amaro Pinto Ramos registra 

peremptoriamente que, em sua já longa vida, não praticou nenhum crime, sendo 

certo que seus bens são fruto de trabalho honesto ao longo de sua extensa atividade 

profissional bem sucedida, nenhuma relação guardando com crimes contra a Admi-

nistração Pública, de branqueamento de capitais ou de outra natureza. Decorre daí 

que nenhum dos documentos que lhe foram subtraídos na sexta-feira pode ter rela-

ção com malfeito. 

 

 Diante do que se ponderou acima, José Amaro também requer que os 

bens tirados de sua residência, relacionados no doc. 2, sejam mantidos lacrados nas 

dependências da Polícia Federal, até que a (i)legalidade da diligência seja melhor 
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apurada, o que será possível tão logo V. Ex.ª cumpra o disposto na Súmula Vincu-

lante 14. 

 

 São Paulo, 6 de julho de 2020. 

 

EDUARDO PIZARRO CARNELÓS 

OAB/SP 78.154 

 

ROBERTO SOARES GARCIA 

OAB/SP 125.605 

 

 

FLÁVIA AMARANTE TEIXEIRA DUARTE 

OAB/SP 434.393 
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