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Ref.: Inquérito n. 2245 

SILVIO JOSE PEREIRA, já qualificado nos autos do inquérito 

em epigrafe, em trâmite perante esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, vem, por seus 

defensores in fine assinados, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, nos 

termos do disposto no art. 4', caput, da Lei n. 8,038190, apresentar sua RESPOSTA, 

conforme passa a deduzir: 
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NAHY BADARÓ ADVOGADOS ASSOCIADOS 

1. S~NTESE DA DENÚNCIA 

A presente denúncia envolve 40 acusados 

Na peça acusatória são imputados os seguintes crimes: 

A primeira imvutacão é pelo crime de quadrilha (fls. 10139) - 

CP, art. 288, caput - em relação ao qual figuram como denunciados: JOSE DIRCEU, 

a DELÚBIO SOARES, JOSÉ GENO~NO, S ~ L V I O  PEREIRA, MARCOS VALÉRIO, RAMON 

HOLLERBACH, CRISTIANO DE MELLO PAZ, ROGERIO TOLLENTINO, SIMONE 

.T , 
VASCONCELOS, GEIZA DIAS, JOSÉ ROBERTO SALGADO, AYANNA TENÓRIO, V~NICIUS 

ii 
SAMARANE e KÁTIA RABELLO. Além deste crime, MARCOS VALÉRIO tambémyfoi - 
denunciado mais duas vezes por falsidade ideológica (CP, art. 299). 

A segunda im~utacão tem relação aos denominados "desvios de 

recursos públicos'' (fls. 39/75). Vários fatos foram articulados como geradoresjdos 

11 referidos desvios. O primeiro deles, relacionado com o contrato firmado pela SMP&B 

e a Câmara dos Deputados (fls. 47/57). Por tais fatos, de um lado, JoÃo PAULO 

CUNHA foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP), peculato 

(art. 312 do CP) e "lavagem de dinheiro" (art. 1°, incs. V, VI e VII, da Lei n. 9.613198); 

I de outro, MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ e ROGÉRIO 

I 
TOLENTINO foram denunciados por compção ativa (CP, art. 333) e peculato (CP, art. 

312). 

! 
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IVAHY BADARÓ ADVOGADOS ASSOCIADOS 

I Outro fato inserido no mesmo contexto é o contrato firmado 

entre a DNA Propaganda e o Banco do Brasil (fls. 57/61), que redundou em 

denúncias contra HENRIQUE PIZOLATO e MARCOS VALÉRIO, por peculato (CP, art. 3 12). 

O terceiro fato relacionado com o denominado "desvio de 

recursos públicos" diz respeito a transferência de recursos do Banco do Brasil para a 

DNA Propaganda, por meio da VISANET (fls. 61/69). Com relação a tais fatos 

houve denúncia contra HENRIQUE PIZZOLATO (art. 317 e art. 312, por quatro vezes, do 

a CP e art. 1°, inc. V, VI e VII, da Lei n. 9.613/98), Lurz GUSHIKEN (art. 312 do CP, por 

quatro vezes), MARCOS VALÉRIO, UMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ e ROGÉRIO 

TOLENTINO (art. 333 e art. 312, por quatro vezes, do CP), bem como JosÉ DIRCEU, JOSE 

GENO~NO, S~LVIO PEREIRA e DELÚBIO SOARES (art. 3 12 do CP, por quatro vezes). 

O quarto subgrupo diz respeito a três contratos: o primeiro 

celebrado pela SMP&B e o Ministério dos Esportes; o segundo, firmado pela 

SMP&B e a ECT; finalmente, o terceiro, tendo por partes contratantes a DNA 

Propaganda e a ELETRONORTE (fls. 69/75), que não gerou nenhuma acusaçZo 

formal, mas, segundo a exordial, "teve por objetivo ilustrar uma das formas com que o 

e núcleo Marcos Valério abastecia o esquema descrito ao longo da denúncia". 

A terceira imvutacão tem por objeto o crime de lavagem de 

dinheiro (fls. 75/85), mais especificamente, condutas que teriam sido praticadas por 

dirigentes do BANCO RURAL e o LLnúcleo Marcos Valério". Foram denunciados: 

MARCOS VALÉRIO, U M O N  HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, ROGÉRIO TOLLENTINO, 

SIMONE VASCONCELOS, GEIZA DIAS, JOSÉ ROBERTO SALGADO, AYANNA TEN~RIO,  

Vmicrus SA~MARANE e KÁTIA RABELLO, pela prática do crime do art. 1°, inc. V, VI e 

VII, da Lei n. 9.613198, por 65 vezes. 
I 
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IVAHY BADARO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Segue a denúncia, em sua auarta acusacão, imputando o crime de 

Gestão Fraudulenta de Instituição Financeira (fls. 85/94) a dirigentes do Banco 

Rural: JosÉ ROBERTO SALGADO, AYANNA TEN~RIO,  VINÍCIUS SAMARANE e UTIA 

RABELLO (Lei n. 7.492186, art. 44. 

Em seu quinto vasso, a denúncia descreve os crimes de 

corrupção ativa, corrupção passiva, quadrilha e lavagem de dinheiro, relacionados 

com os "Partidos da base aliada do Governo" (fls. 941121). Em suma, consta da 

e denúncia crimes relacionados com o repasse de dinheiro para "angariar ilicitamente o 

apoio de outros partidos políticos para formar a base de sustentação do Governo 

Federal''. Ainda segundo a denúncia, "algumas das agremiações políticas corrompidas 

... chegaram a estruturar quadrilhas autônomas para viabilizar o cometimento dos 

crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais". 

Assim, no primeiro subitem, relativo ao "Partido Progressista" 

(fls. 96/104), JosÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES, JOSÉ GENO~NO, S~LVIO PEREIRA, 

MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, ROGERIO TOLLENTINO, 

SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS foram denunciados pelo crime de corrupção ativa 

(CP, art. 333), por 3 vezes. 

Além disso, JosÉ JANENE, PEDRO CORREIA, PEDRO HENRY e JOÃO 

CLAUDIO GENU foram denunciados por quadrilha (CP, art. 288), corrupção passiva (CP, 

art. 317) e lavagem de dinheiro (art. 1°, inc. V, VI e VII, da Lei n. 9.613/98), por 15 

vezes. Finalmente, ENIVALDO QUADRADO, BRENO FISCHERBERG e CARLOS ALBERTO 

QUAGLIA foram denunciados por formação de quadrilha (CP, art. 288) e lavagem de 

dinheiro (art. 1°, inc. V, VI e VII, da Lei n. 9,613198). 



NAHY BADARQ ADVOGADOS ASSOCIADOS ? 
No segundo subitem, relativo ao "Partido Liberal" (fls. 

VASCONCELOS e GEIZA DIAS foram denunciados, por 2 vezes, pelo crime de conupção 

ativa (CP, art. 333). 

Além destes, VALDEMAR COSTA NETO e JACINTO LAMAS foram 

denunciados por quadrilha (CP, art. 288), corrupção passiva (CP, art. 31 7) e lavagem de 

10 dinheiro (art. 1°, inc. V, VI e VII, da Lei n. 9.613198). Ao mais, ANTONIO LAMAS foi 

denunciado por formação de quadrilha (CP, art. 288) e lavagem de dinheiro (art. 1°, inc. 
I 

V, VI e VII, da Lei n. 9,613198). Finalmente, BISPO RODRIGUES foi denunciado por 

conupção passiva (CP, art. 317) e lavagem de dinheiro (art. 1°, inc. V, VI e VII, da Lei 

n. 9.613198). 

No terceiro subitem, relativo ao "Partido Trabalhista 

Brasileiro" (fls. 114/118), JosÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES, JOSÉ GENOÍNO, 

PEREIRA, MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, ROGERIO 

a TOLLENTINO, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS foram denunciados, por 3 vezes, 

pelo crime de conupção ativa (CP, art. 333). 

Além destes, ANDERSON ADAUTO foi denunciado por conupção 

passiva (CP, art. 3 17), enquanto que ROBERTO JEFFERSON, ROMEU QUEIROZ e EMERSON 

PALMIERI foram denunciados por compção passiva (CP, art.3 17) e lavagem de dinheiro 

(art. 1°, inc. V, VI e VII, da Lei n. 9.613198). 
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I V M Y  BADARO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

No auarto subitem, relativo ao "Partido do Movimento 

Democraitico Brasileiro - PMDB (fls. 118/121), JOSE DIRCEU, DELUBIO SOARES, JOSÉ 

GENO~NO, S~LVIO PEREIRA, MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, 

ROGERIO TOLLENTINO, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS foram denunciados pelo 

crime de corrupção ativa (CP, art. 333). Também foi denunciado JosÉ BORBA, pelos 

crimes de por corrupção passiva (CP, art. 317) e lavagem de dinheiro (art. 1°, inc. V, VI 

e VII, da Lei n. 9.613198). 

e A sexta imputacão é, novamente, pelo crime de lavagem de 

dinheiro (fls. 1211127). Mais especificamente, atos que teriam sido praticados por 

integrantes do Partido dos Trabalhadores e pelo Ex-Ministro dos Transportes 

Anderson Adauto. Foram denunciados: PAULO ROCHA, ANITA LEOCÁDIA, JOÃO 

MAGNO, LUIZ CARLOS DA SILVA, ANDERSON ADAUTO e JOSÉ LUIZ ALVES. 

Finalmente, a sétima imputação diz respeito aos crimes de 

evasão de divisas e lavagem de dinheiro (fls. 1271134), relacionados com os acusados 

DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES. Foram denunciados por evasão de divisas 

e (Lei n. 7,492196, art. 22, parágrafo Único): MARCOS VALERIO, JOSE ROBERTO SALGADO, 

AYANNA TENÓRIO, VINÍCIUS SAMARANE e KÁTIA RABELLO (Lei n. 7,492186, art. 4'). 

Além do delito de evasão, DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES também foram 

denunciados por lavagem de dinheiro. 

Em suma, de todo o longo rol de crimes mencionados na 

denúncia, S~LVIO PEREIRA foi acusado de 3 tipos ~ e n a i s  distintos: quadrilha (CP, 

art. 288, caput). peculato (CP. art. 312) e corruncão ativa (CP, art. 333). 
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2. DA ATUACÃO DE SÍLVIO NO PARTIDO DOS TRABALHADORES 

Inicialmente, é de se destacar qual o papel que o denunciado 

S~LVIO PEREIRA exerceu, ao longo dos anos, no Partido dos Trabalhadores. 

Destaque-se, desde já, que S~LVIO PEREIRA nunca exerceu e nunca 

sequer concorreu a cargo eletivo, nos planos municipal, estadual ou federal. 

Por outro lado, mesmo com a eleição de Lu12 INÁCIO LULA DA 

SILVA para Presidente da República, o denunciado S i ~ v r o  PEREIRA jamais exerceu 

qualquer cargo de confiança, seja de primeiro, segundo ou terceiro escalão, em 

ministério ou empresas estatais da União. 

Bastariam tais fatos para que se pudesse concluir que o 

denunciado S i ~ v r o  PEREIRA nunca exerceu um papel central ou proeminente no 

Partido dos Trabalhadores. Mais do que isso, nunca participou de qualquer "núcleo 

central" do Partido dos Trabalhadores ou do Governo Federal. Nunca foi responsável • por qualquer decisão do partido ou no Governo em nível nacional. 

No período de 2000 a abril de 2004, o denunciado S i ~ v r o  

PEREIRA era Secretário Nacional de Organização do Partido dos Trabalhadores, cuja 

função era apenas de organização interna do partido. Trabalhava com dados sobre os 

diretórios municipais e estaduais. Era o responsável pela análise estatística do número 

de cargos eletivos que o Partido dos Trabalhadores tinha nos Poderes Executivo e 

Legislativo, nos níveis municipal, estadual e nacional. 0 
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O denunciado S~LVIO PEREIRA, em abril de 2004 assumiu o 

cargo de Secretário Geral num "mandato tampão". Não foi eleito pelo partido 

para o cargo de Secretário Geral. No ano de 2004, o cargo de Secretário Geral do 

Partido dos Trabalhadores era exercido por JORGE BITTAR. Todavia, como este 

decidiu se candidatar ao cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, JORGE 

BITTAR afastou-se temporariamente do cargo de Secretário Geral do Partido. Nesse 

penodo, o denunciado S i ~ v i o  PEREIRA, que era Secretário de Organização do Partido 

dos Trabalhadores acabou assumindo, provisoriamente, o cargo de Secretario Geral do 

'@ Partido. Ou seja, S~LVIO PEREIRA apenas formalmente passou a exercer as funções 

de  Secretário Geral do Partido dos Trabalhadores naquilo que se costuma 

denominar "mandato tampáo". 

E, mesmo após assumir, apenas formalmente, o cargo de 

Secretario Geral do Partido dos Trabalhadores, o denunciado S~LVIO PEREIRA, na 
I 

realidade continuou a exercer, de fato, as funções que já exercia quando era Secretário 
I 

de Organização. Como tal, cuidava de dados e estatísticas sobre candidatos e eleições, 

não só no âmbito nacional, com nos planos estadual e municipal. Tinha, pois, funções I 

meramente administrativas e burocráticas, não possuindo qualquer ingerência e, muito 
I 

I 

9 menos, qualquer poder de decisão em assuntos do Governo Federal. 

Alias, como a denúncia narra que os fatos se iniciaram logo após 

a eleição de Lurz i~áclo LULA DA SILVA para Presidente da República, é de se destacar 

que o denunciado S i ~ v r o  PEREIRA não integrava o Comitê Eleitoral que fazia a 

Coordenadona da Campanha para Presidente da República. Esse Comitê Eleitoral era 

composto por pelo 13 membros indicados pelo Diretório Nacional do Partido dos 

Trabalhadores e pelo candidato à Presidência da República. 



De outro lado, S~LVIO PEREIRA também não integrou o Conselho 

Político da Campanha para Presidente da República, integrado por outros membros do 

Partido dos Trabalhadores e representantes de todos os demais partidos políticos que 

integravam a coligação para a eleição presidencial de 2002. 

Vê-se, claramente, pois, que Sílvio Pereira não teve participação 

de destaque no Partido dos Trabalhadores, como sugere a denúncia ao inclui-lo no 

"núcleo político". 

O Próprio MARCOS VALERIO, em seu depoimento prestado na 

Polícia Federal (apenso "Juntado por linha 001, p. 56) informou "que conhece SILVIO 

PEREIRA da mesma época em que foi apresentado para DELUBIO SOARES; Que 

mantém uma amizade superficial com SÍLVIO PEREIRA, se encontrando com o mesmo 

para discutir assuntos relacionados a prestação de serviços de marketing para 

candidatos a prefeitos pelo Partido dos Trabalhadores". 

A denúncia, no que tange às imputações formuladas contra o 

denunciado S i ~ v i o  PEREIRA - quadrilha ou bando (CP, art. 288, caput), peculato (CP, 

art. 312) e compção ativa (CP, art. 333) -não pode ser recebida, por ser, com a devida 

vênia, ABSOLUTAMENTE INEPTA. n 
/ .  

/ I  
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Nobres Ministros: a denúncia não descreve, em concreto e de 

forma individualizada, as condutas que caracterizariam a prática dos delitos de 

quadrilha, peculato e corrupção ativa. 

Antes de analisarmos, especificamente a imputação de cada um 

desses crimes, é de se fixar algumas premissas. 

Para que um crime possa ser objeto de julgamento, deverá estar 

descrito na denúncia, explicitamente, em todos os seus elementos típicos, quer em 

e atenção a regra da correlação entre acusação e sentença, quer em atenção aos princípios 

do contraditório e da ampla defesa, que são constitucionalmente assegurados aos 

acusados (art. 5", inc. LV, da CF). 

Não é por outra razão que, ao relacionar os requisitos da 

denúncia, o art. 41, do Código de Processo Penal determina que: 

"a dentincia ou queixa contera a exposição do fato criminoso, com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possam identifica-lo, a classificação do 

crime e, quando necessario, o rol de testemunhas". 

Para esclarecer o que deve ser descrito na denúncia, em 

cumprimento a exigência legal da narrativa dos fatos com todas as circunstâncias, 

valemo-nos da lição sempre precisa do Douto HÉLIO TORNAGHI (Curso de processo 

penal. 4 .  ed. São Paulo: Saraiva, 1987. v. 1. p. 43): 



IVAHY BADARÓ ADVOGADOS ASSOCIADOS 1" 4 
"Refere-se o Código i exposição minuciosa, não 

somente do fato infringente da lei, como também de todos os 

acontecimentos que o cercam; não apenas de  seus acidentes, 

mais ainda das causas, efeitos, condiçúes, ocasião, 

antecedentes e conseqüentes. A narrativa circunstanciada 

ministra ao juiz elementos que o habilitam a formar um 

juizo de valor. Para que o ato humano seja considerado 

bom, força 6 que o seja tanto no essencial quanto no 

acidental". 

E, JoÁo MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR (O processo criminal 

brasileiro. 4 .  ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1959. v. 11. p. 183), em antiga, 

mas insuperável lição, ao descrever os elementos e características da narrativa da 

denúncia, asseverava: 

"...deve revelar o fato com todas as suas circunstâncias, 

isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou 

(quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício 

que produziu (quid), os motivos que o determinaram a isso 

(cur), a maneira porque praticou (quomodo), o lugar onde a 

praticou (ubi), o tempo (quando)". 

Neste sentido vem decidindo a jurisprudência desse Egrkgio 

Supremo Tribunal Federal que, em antigo julgado da lavra do Eminente Ministro 

SOARES M ~ o z ,  já destacava: 
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"Não satisfaz, de conseguinte, a peça inicial acusat6ria 

as formalidades exigidas no art. 41 do Código de Processo 

Penal. O acusado defende-se da imputaçao concretizada em 

fatos. tais como sáo narrados na denúncia. Cerceada 6 a 

defesa, se a acusação e vaga e imprecisa. Dai salientar. com 

acerto, Borges da Rosa: 'a denúncia 6 uma exposição 

narrativa e demonstrativa. E narrativa, porque deve revelar 

o fato com todas as suas circunstâncias, isto 6, náo só a 

ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os 

meios que empregou (quibus auxiliis), o mal que produziu 

(quid), os motivos que o determinaram a isso (cur), a 

maneira por que o praticou (quomodo), o lugar onde o 

praticou (ubi), e o tempo (quando). E demonstrativa, porque 

deve dar as razoes de convicçao ou presunção da 

criminalidade do fato praticado e fazer a indicação de provas"' 

(Comentários ao C6digo de Processo Penal, pags. 128129, 3" 

edição atualizada por Angelito A. Aiquel).(STF, RHC n. 

61.2081RJ, 1 T., Rel. Min. Soarez Munoz, j. 04.10.1983, v.u., 

RTJ 1101107). 

O mesmo posicionamento se mantém até os dias atuais: 

"Atipicidade de condutas, dada a falta de descriçâo 

objetiva das circunstâncias elementares dos tipos penais" 

(STF, HC 84.388/SP, 2 T., Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA. j. 

26.10.2004. v.u., DJ 19.05.2006). 



"A tbcnica da denúncia (art. 41 do Código de Processo 

Penal) tem merecido reflexão no plano da dogmhtica 

constitucional. associada especialmente ao direito de defesa. 

Precedentes. 2 - Denúncias genéricas, que não descrevem 

os fatos na sua devida conformaçao, nao se coadunam 

com os postulados básicos do Estado de Direito. 3 - 
Violação ao principio da dignidade da pessoa humana. Não é 

diflcil perceber os danos que a mera existência de uma ação 

penal impõe ao individuo. Necessidade de rigor e prudéncia 

daqueles que têm o poder de iniciativa nas açdes penais e 

daqueles que podem decidir sobre o seu curso. 4 - Ordem 

deferida, por maioria, para trancar a ação penal" (HC 84.409, 2 

T., Rel. orig. Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. para o Ac. GILMAR 

MENDES, j. 14.12.2004, rn.v., DJ 19.08.2005). 

Merece destaque, também, o voto do Eminente Ministro CELSO I I 
I 

DE MELLO, no julgamento do writ acima citado: 

"A análise de qualquer peça acusatória impõe que nela 

se identifique, desde logo, a narração objetiva, individuada 

e precisa do fato delituoso, que, al6m de estar vinculado 

concretamente ao comportamento de cada agente, deve 

ser especificado e descrito, em todos os seus elementos 

estruturais e circunstanciais, pelo órgão estatal da acusação 

penal" (HC 84.409). 

Noutro julgado, essa Corte Suprema decidiu que: n 

. . ~.. ~ 
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"O processo penal de tipo acusatório repele, por 

ofensivas a garantia da plenitude de defesa, quaisquer 

imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, 

contraditórias, omissas ou ambiguas. Existe, na perspectiva 

dos princlpios constitucionais que regem o processo penal, um 

nexo de indiscutível vinculação entre a obrigação estatal de 

i oferecer acusação formalmente precisa e juridicamente 1 
apta e o direito individual de que dispõe o acusado a ampla i 

I 

defesa. A im~utacao ~ e n a l  omissa ou deficiente, alem de 

constituir transaressão do dever iuridico aue se impõe ao 

Estado. qualifica-se como causa de nulidade ~rocessual  I 

absoluta. A denúncia - enquanto instrumento formalmente I 
! 

consubstanciador da acusação penal - constitui peça 
! 
I 

processual de indiscutlvel relevo jurídico. Ela. ao delimitar o 
! 

ambito temático da imputação penal. define a própria res in 

judicio deducta. A peça acusatória deve conter a exposiçklo do 

fato delituoso, em toda a sua essencia e com todas as suas ~ 
circunst~ncias. Essa narração, ainda que sucinta, impde-se ao 

acusador como exigbncia derivada do postulado constitucional I 
I 

que assegura ao reu o exerclcio, em plenitude, do direito de 

defesa. Denúncia que náo descreve adequadamente o fato 

criminoso e denúncia inepta (RTJ 571389)" (HC 70.763/DF, 1 
I 

T., Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.06.1994, v.u., RTJ 1651877 ). 

Citem-se, ainda: STF, RHC n. 85.658/ES, 1 T., Rel. Min. Cezar 

Peluso, j. 21.06.2005, DJ 12.08.205, p. 12; STF, HC n. 83.3011'RS, 1 T., Rel. para ac. 

Min. CEZAR PELUSO, j. 16.03.2004, m.v., DJ 06.08.2004, p. 41; STF, HC n. 80.549/SP, 

2 T., Rel. Min. NELSON JOBIM, j. 20.03.2001, DJ 24.08.2001, p. 44; STF, HC n. 

72.101/DF, 2 T., Rel. para ac. Min. ~ ~ A U R ~ C I O  CORREA, j. 

11.04.1997, p. 12.180. 
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Ora, no caso em tela, como já dito, a denúncia, embora longa e 

com inúmeras referências ao "núcleo central" ou a "organização criminosa", permanece 

no campo abstrato dos preceitos penais incriminadores, esquecendo-se que o fato 

processual penal é um fato concreto, um acontecimento histórico, e não um tipo penal 

ideal. 

Por tudo isto, com se verá a seguir, na análise específica de cada 

um dos tipos penais imputados ao denunciado SÍLVIO PEREIRA, é perfeitamente possível 

e afirmar que a denúncia é inepta, por não conter a descrição dos fatos concretos que se 

subsumiriam aos tipos penais dos crimes de quadrilha, peculato e conupção ativa. Em 

outras palavras, a denúncia não narra, concretamente, os elementos dos referidos tipos 

penais, nem suas circunstâncias, em especial de tempo e de modo de execução. 

Denúncia sem imputaçáo é denúncia inepta, e o processo que com ela se origina 

estará irremediavelmente nulo. 

A conseqüência de tais omissões da denúncia, com total 

comprometimento da imputação, é descrita por ADA PELLEGRINI GRMOVER, ANTONIO 

e MAGALHÃES GOMES FILHO & ANTONIO SCARANCE FERNANDES (AS nulidades no 

processo penal. 8 ed. São Paulo: RT, 2005, p. 114-1 15): 

"A narração deficiente ou omissa, que impeça ou dificulte o I I 

exercício do direito de defesa, é causa de nulidade absoluta, não 

podendo ser sanada porque infringe os princípios constitucionais. A 1 
I 

sentença que vier a ser prolatada em processo iniciado por I 

denuncia ou queixa inepta será afetada porque assentada em 0/ 
procedimento viciado desde a origem". 
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IVAHY BADARO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Assim, Culto Ministro, não havendo descrição de em que I 

I 

consistiu, em concreto, os delitos imputados ao denunciado S i ~ v i o  PEREIRA, há falta de 

requisito exigido pela lei para o exercício da ação penal, nos termos do art. 41, do 

Código de Processo Penal. 

3.1 DO CRIME DE QUADILHA 

A definição típica da quadrilha, no art. 288 do Código Penal é 

singela: 

"Art. 288 - Associarem-se mais de tr&s pessoas. em quadrilha ou 

bando, para o fim de cometer crimes". 

Diante de tal definição típica, o Eminente Professor PAULO JOSÉ 

DA COSTA JR. (Comentários ao Código Penal, 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1990, v. 3, p. 

323) leciona que: 

"Os nossos Tribunais decidiram, com muita propriedade: 'não 

basta para configurar o delito de quadrilha ou bando a reunião de mais 

de três pessoas para a execução de um ou mais crimes. É necessario 

que, além dessa reunião, haja um vínculo associativo permanente, para 

fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a prática de 

uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os n 

associados para a concretização de um programa deliquencial"'. 

/A 
Y 
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Ou, como sintetiza, com precisão, EDGARD MAGALHÃES 

NORONHA (Curso de direito penal. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 1986, v. 4, p. 92): 

"Podemos concluir que o bando ou quadrilha apresenta como 

caracteristicos: a)  quatro ou mais pessoas; b)  reunião estável ou 

permanente; c) o fim de cometer delitos". 

Conseqüentemente, se a denúncia não contiver a narrativa dos 

fatos concretos dos quais se extraem tais elementos integrantes do delito, será, 

a irremediavelmente, inepta. 

E, nesse ponto, sob o aspecto da estabilidade e permanência da 

quadrilha, bem como do vinculo subjetivo dos seus agentes, não basta que a denúncia 

permaneça no campo abstrato, asseverando que se associaram "de forma estável e 

permanente", como feito no presente caso. 

A narrativa da denúncia há de trazer elementos objetivos que 

permitam inferir a estabilidade e permanência do grupo, o que não se verificou no 

a presente caso. 

É o posicionamento desse Egrégio Supremo Tribunal Federal: 

"Recurso de 'habeas corpus'. Concurso de diversas 

pessoas na pratica do delito. Para configurá-lo, a denúncia 

há de caracterizar o acordo de vontade dos acusados e a 

participacão efetiva de cada um dos aqentes. Se não ficou 

devidamente esclarecida a participação do recorrente na 

ação criminosa, em ordem a lhe conferir valor juridfi 
U 
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penal em face das outras condutas convergentes, a 

denúncia é inepta em relação a ele. Provimento parcial do 

recurso. para anular a denúncia relativamente ao recorrente, 

por inepcia. estendida a decisão ao co-reu Jose Alves dos 

santos, por aplicação do artigo 580 do C.P. Penal, sem prejuizo 

de que, contra eles, venha a ser outra oferecida. com 

obsen/%ncia do artigo 41 do mesmo diploma" (STF, RHC n. 

66.020, 2 T., Rel. Min. CARLOS MADEIRA, j. 06.12.1988, DJ 

17.02.1989). 

@ "Penal. Processual penal. Habeas corpus. Frustração de 

direitos assegurados por lei trabalhista. Estelionato. Formação I 
I 

de quadrilha. Inépcia da denúncia. I. - É inepta a denúncla 

aue não estabelece o vínculo entre as condutas atribuidas i 
I 

aos acusados e os atos ilícitos supostamente praticados. 

II. - H.C. deferido". (STF, HC n. 83.948, 2 T., Rei. Min. CARLOS 

VELLOSO. j. 20.04.2004, DJ 07.05.2004). 

A narrativa da denúncia, no  que toca ao crime de quadrilha, é 
I 

longa, mas não chega a descrever, concretamente, os elementos do tipo penal do  art. 

288. Consta da denúncia que: 

"O conjunto probatório produzido no âmbito do presente inquérito 

demonstra a existência de uma sofisticada organização criminosa, dividida 

em setores de atuação, que se estruturou profissionalmente para a prática 

de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão 

fraudulenta além das mais diversas formas defraude. 

A organização ora denunciada era estruturada em núcleos 

específicos, cada um colaborando com o todo criminoso em busca de uma 

forma individualizada de contraprestação. 
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I V M  BADARÓ ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Pelo que já foi apurado até o momento, o núcleo principal da 

quadrilha era composto pelo ex Ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do 

Partido dos Trabalhadores, Delríbio Soares, o ex Secretário Geral do 

Partido dos Traballradores, Silvio Pereira, e o ex Presidente do Partido dos 

Trabalhadores, José Genoino. 

Como dirigentes máximos, tanto do ponto de vista formal quanto 

material, do Partido dos Trabalhadores, os denunciados, em conluio com 

outros integrantes do Partido, estabeleceram um enpenhoso esauema de 

desvio de recursos de órpüos ~úblicos e de emaresas estatais e também de 

concessões de beneficias diretos ou indiretos a  articulares em troca de 

ajuda financeira. 

O objetivo desse núcleo principal era negociar apoio politico, pagar 

dívidas pretéritas do Partido e também custear gastos de campanha e 

outras despesas do PT e dos seus aliados. 

Com efeito, todos os graves delitos que serão imputados aos 

denunciados ao longo da presente peça têm inicio com a vitória eleitoral de 

2002 do Partido dos Traballradores no plano nacional e tiveram por 

objetivo principal, no que concerne ao núcleo integrado por José Dirceu, 

Delúbio Soares, Silvio Pereira e José Genoíno, garantir a continuidade do 

projeto de poder do Partido dos Trabalhadores, mediante a compra de 

suporte político de outros Partidos Políticos e do financiamento futuro e 

pretérito (pagamento de dívidas) das suas próprias campanhas eleitorais" 

(p. 11/12). 

Ainda segundo a denúncia, embora se afirme tratar-se de uma 

única quadrilha, há descrição de três "núcleos" distintos: 

"As provas colhidas no curso do Inquérito demonstram exatamente a 

existência de uma complexa organizaçüo criminosa, dividida em três partes 

distintas, embora interligadas em sucessivas operações: a) núcleo central: 

José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno e Silvio Pereira; b) núcleo 

operacional e financeiro, a cargo do esquema publicitário: Marcos Valério, 

Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e 

Geiza Dias; e c) núcleo operacional e financeiro: José Atrgusto Dumont A 



(jalecido), a cargo da alta direção do Banco Rural: Vice-presidente, José 

Roberto Salgado, Vice-presidente Operacional, Aynna Tenório, Vice- 

Presidente, Vinícius Samarane, Diretor Estatutário e Kátia Rabello, 

Presidente. 

Ante o teor dos elementos de convicção angariados na fase pré- 

processual, não remanesce qualquer dúvida de que os denunciados José 

Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno e Silvio Pereira, obietivando a 

compra de apoio político de outros Partidos Políticos e o financiamento 

futuro e pretérito (papamento de dívidas) das suas próprias campanhas 

eleitorais, associaram-se de forma estável e permanente aos denunciados 

Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, 

Simone Vasconcelos, Geiza Dias (núcleo publicitário), e a José Augusto 

Dumont (jalecido), José Roberto Salgado, Aynna Tenório, Vinicius 

Samarane e Kátia Rabello (núcleo Banco Rural), para o cometimento 

reiterado dos graves crimes descritos na presente denúncia. 

. . . 
"O primeiro núcleo imprimia as diretrizes da atuaçüo da quadrilha, 

valendo-se da experiência e conhecimento dos dois outros núcleos na 

prática reiterada de crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a 

administração pública e de lavagem de capitais. Em contrapartida, os 

executores dos comandos oriundos do núcleo central recebiam benefícios 

indevidos desse núcleo central" ( p .  1511 6). 

Especificamente sobre o que se infere que poderia ser a 

participação do denunciado Si~vro  PEREIRA, na alegada quadrilha, consta da denúncia: 

"Roberto Jefferson, com o conhecimento de quem vendia apoio 

politico a organizaçüo delitiva ora denunciada, em todos os depoimentos 

prestados, apontou José Dirceu como o criador do esquema do 'mensalão '. 

Segundo ele, José Dirceu reunia-se com o principal operador do 

esquema, Marcos Valério, para tratar dos repasses de dinheiro e acordos 

políticos ou, quando não se encontrava presente, era areviamente 

consiiltado por José Genoíno. Delúbio Soares ou Silvio Pereira sobre as 

deliberaçóes estabelecidas nesses encontros" ( p .  22). A 
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IVAHY BADARO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
aL  

Não há menção, porém, de como, quando, em que lugar, em quais 

circunstâncias ocomam tais reuniões. Como se defender sem tais dados? Mais do que 

isso, na denúncia, ao final da narrativa, h& indicação de uma nota de rodapé n. 18. Pois I 
bem, sem seu texto, o nome de S i~vro  PEREIRA sequer é mencionado: 

"Nota 18: Vide, entre outros, depoimento de Roberto Jefferson @S. 

4219/4227, especialmente: 'QUE JOSE GENOÍNO não fsic) possuía 

autonomia para 'bater o martelo' nos acordos. aue deveriam ser ratificados 

na Casa Civil pelo Ministro JOSE DIRCEU')" ( p .  22). 

A atuação de SÍLVIO PEREIRA foi descrita na denúncia como 

sendo relacionada com a indicação de pessoas para os cargos no Governo Federal, como I 
se vê do seguinte tópico da denúncia: I 

"José Dirceu comandava indicação uara o preenchimento de carros 

na administração pública federal. contando com o assessoramento de Silvio 

Pereira. como representante do PT, Marcelo Sereno e de Sandra Cabral, 

ambos Assessores Especiais da Casa Civil que tinha função de acompanhar 

essas nomeações" (p. 23). 

E, noutra passagem, de forma detalhada, asseverou o Parquet: 

"Deltibio Soares, José Genoino e Silvio Pereira, dirigentes do Partido 

dos Trabalhadores, atuavam no esquema como se fossem representantes do 

governo. Silvio Pereira, em diversos de~oimentos. foi aoontado como um I 
dos resoonsáveis pelas indicncües para o oreenchimento de caraos e 

funções oúblicas no Governo Federal, fato oelo mesmo confirmado @S. 

25U2.55). Ou seja, não obstante tratar-se apenas de um integrante da cúpula 

do Partido dos Trabalhadores, Secretário do Partido, atuava nos bastidores 

do Govertzo, negociando as indicações políticas espúrias que, em última 

análke, proporcionavam o desvio de recursos e m  prol de parlamet~tares, 

partido políticos e particulares" (p. 25). 
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... 
"Com a base probatória colhida, pode-se afirmar que José Genoíno, 

até pelo cargo partidário ocupado, era o interlocutor político visível da 

organização criminosa, contando com o auxílio direto de Silvio Pereira, 

cuia funcão orimordial na quadrillta era tratar de cargos a serem 

ocu~ados no Governo Federal. Delúbio Soares, por sua vez, era o principal 

elo com as demais romificaçóes operacionais da quadrilha (Marcos Valério 

e Rurai), repassando as decisões adotadas pelo núcleo central. Tudo sob as 

ordens do denunciado José Dirceu, que tinha o domínio funcional de lodos 

os crimes perpefrados, caracterizando-se, em arremate, como o chefe do 

organograma delituoso" ( p .  24 e 25). 

A denúncia não descreve, porém, concretamente, no que teria 

consistido a participação do denunciado S~LVIO PEREIRA na indicação ou nomeação de 

cargos no Governo Federal. 

A denúncia não esclarece qual papel incumbiria a S~LVIO PEREIRA 

nos crimes que seriam cometidos pela quadrilha. Não narra se S i ~ v i o  PEREIRA teria 

conhecimento das atividades dos demais núcleos da quadrilha. Não narra quem faria a 

interligação e quem comandava os três núcleos. Não explica qual seria o "auxilio 

0 direto" que S~LVIO PEREIRA prestaria a JosÉ GENOÍNO. 

Há, ainda, mais a ser considerado. Especificamente em relação a 

S~LVIO PEREIRA, como já esclarecido, fica claro que sena sua "fùnçüo primordial na 

quadrilha" a de "tratar de cargos a serem ocupados no Governo Federal" (p. 25). 

Apenas e tão-somente isso. Ora, o simples fato de "tratar" de cargos no Governo 

Federal caracterizaria e configuraria sua participação na quadrilha? Tais tratativas, ou 
n 

como pejorativamente asseverado na denúncia, essas "indicações políticas espúrias" @. 
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I V A m  B A D A R Ó  ADVOGADOS ASSOC1ADOS 

25) consistiam na atuação criminosa de denunciado S i ~ v r o  PEREIRA na quadrilha? 

Finalmente, consta da denúncia que tais tratativas, indicações ou nomeações 

"proporcionavam o desvio de recursos em prol de parlamentares, partidos políticos e 

particulares" @. 25). Ora, proporciona desvio de recursos como? Adviria de corrupção 

praticada pelos funcionários nomeados? Seria fruto do salário dos funcionários 

nomeados? Corresponderia a gratificações ou recompensas dos funcionários pelas 

nomeações? Não é tudo: a denúncia não afirma que S i ~ v r o  PEREIRA, ao participar de 

tais tratativas, tinha conhecimento de que as mesmas redundariam em fonte de recurso. 

Não narra que S~LVIO PEREIRA teria conhecimento do destino desses recursos. Não 

explicita que S í ~ v i o  PEREIRA sabia por quais meios os referidos recursos chegariam ao 

seu destino final. Nada disso consta da denúncia, impossibilitando a defesa do 

denunciado. 

Aliás, em várias passagens, a denúncia narra que a fonte dos 

recursos adviria dos contratos das agências de publicidade SMP&B e DNA Propaganda, 

que integrariam o "segundo núcleo", que seria capitaneado por Marcos Valério. É da i ~ 
denúncia: 1 

"o pivó de toda essa estrutura de corrupção e lavagem de dinheiro, o 

publicitário Marcos Valério. beneficiário de importantes contas de 

publicidade no Governo Federal, em sua manifestação de pseudo-interesse 

em colaborar com as investigações, apresentou uma relação de valores que 

teriam sido repassados diretamente a parlamentares e a outras pessoas 

físicas e jurídicas indicadas por Delúbio Soares" ( p .  9). 

Em outras, o dinheiro adviria de empréstimos contraídos junto ao 

Banco Rural e o BMG: n 
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"Os dados coligidos pela CPMI 'dos Correios' e no presente 

inquérito, inclusive com base em declarações espontâneas do próprio 

Marcos Valério, demonstram que, no mínimo, R$ 55 milhões, repassados 

pelos Bancos Rural e BMG, foram enfregues à administração do grupo de 

Marcos Valério, sob o fundamento de pseudos empréstimos ao publicitário, 

empresas e sócios e foram efetivamente utilizados nessa engrenagem de 

pagamento de dívidas de partido, compra de apoio político e enriquecimento 

de agentes. 

Também foram repassados diretamente pelos Bancos Rural e BMG 

vultosas quantias ao Partido dos Trabalhadores, comandado formal e 

materialmente pelo núcleo central da quadrilha, sob o falso manto de 

empréstimos bancários" (p .  17). 

Indaga-se: os recursos desviados em prol dos parlamentares e 

partidos políticos advinham de empréstimos contraídos pelo Partido dos Trabalhadores, 

ou de verbas de publicidade fmto de licitações vencidas junto ao Governo Federal, ou I 
dos titulares de cargos no Governo Federal, que teriam sido nomeados com a I 
concorrência do denunciado S ~ L V I ~  PEREIRA? 

Alias, nesse ponto, cabe transcrever outro passo da denúncia, 

que narra como funcionaria o "esquema" da quadrilha, inclusive explicitando a 
ll 
I !I • fonte dos recursos, não sendo mencionado o nome de SÍLVIO PEREIRA e, muito 

menos, que os recursos adviriam das nomeações para os cargos do Governo: I 
"O esauema criminoso em tela consistia na transferência ~eriódica de 

vultuosas auantias das contas titularizadas pelo denunciado Marcos Valério 

e por seus sócios Ramon, Cristiano e Rogério, e principalmente pelas ! 
empresas DNA Propaganda Ltda e SMP&B Comunicação Ltda, 1 

I 

parlamentares, diretamente ou por interpostas pessoas, e pessoas físicas e ~ 
jurídicas indicadas velo Tesoureiro do PT. Delubio Soares, sem qualquer 

contabilização por parte dos responsáveis pelo repasse ou pelos 

benejiciários" (p. 17). 
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Ou seja, o denunciado S i ~ v i o  PEREIRA nem sequer é mencionado! 

Evidente, pois, com a devida vênia, a inépcia da denúncia. E, o 

que 6 pior: não bastasse a inépcia da denúncia quanto o ao crime de quadrilha, tal vicio 

se projeta sobre os demais delitos - peculato e corrupção ativa - como se fossem 

conseqüências necessárias e automáticas da denúncia pelo crime de quadrilha. 

Em outras palavras, seria como se os crimes fins da quadrilha 

e tivessem que, necessária e automaticamente ser praticados e, mais que isso, 

obrigatoriamente cometidos por todos os integrantes de quadrilha. 

Obviamente, não há essa implicação necessária. Como assevera o 

Douto NELSON HUNGRIA (Comentários ao Código Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1959, v. IX, p. 179): 

"O simples fato de pertencer à quadrilha ou bando não 

importa, inexoravelmente, ou automaticamente, que qualquer dos 

associados responda por todo e qualquer crime integrado no 

programa da associação, ainda que inteiramente alheio a sua 

determinação ou execução". 

Ou, como conclui GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Código Penal 

Comentado. 5 ed. São Paulo: RT, 2005, p. 921): 

"Nada impede que o sujeito seja condenado pela prática de 

quadrilha ou bando, porque as provas estavam fortes e seguras, sendo 

absolvido pelos crimes cometidos pelo grupo, tendo em vista as Q/ I 
provas fracas e deficitárias". n r h l  

/A 
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A jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal é 

tranqüila no sentido de que: 

"PENAL. Quadrilha ou bando (art. 288 do CP). O crime 

de quadrilha ou bando é sempre independente daqueles 

que na societas delinquentiurn vierem a ser praticados. O 

membro da associação será co-autor do crime para o qual 

concorrer. que poderá ser isolado do conjunto dos demais 

crimes praticados pelo bando" (STF, HC n. 56.447/SP, 2 T., 

Rel. Min. DCcio MIRANDA, j. 22.09.1978, v.u., RTJ 881468). 

E, no voto do Eminente Ministro DECIO MIRANDA, destaca-se, 

ainda, a seguinte passagem: 

"A quadrilha ou bando é crime per  sè stante, consistente 

no associarem-se mais de tr&s pessoas. náo acidentalmente, 

para a prgtica de um crime determinado. mas estável ou 

permanente para a prática de crimes não previamente 

determinados ou individuados. Tanto não se identifica com a 

participaçao criminosa que, enquanto por ele respondem todos 

os associados,já pelo crime efetivamente praticado. dentro do 

plano generico da associação, respondem tão-somente os 

respectivos agentes. Se, para a prática do crime que atende 

ao programa da associação, não é necessário o concurso 

de todos os associados, podendo mesmo ser praticado por 

apenas um deles, é claro que a reunião de todos ou de 

alguns para esse crime individuado 8 circunstância que 

não se identifica com a anterior associação para delinqiiir". 
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Em suma, é de se reconhecer a inépcia da denúncia em relação ao 

crime de quadrilha, posto que não há a descrição de situações concretas aptas a 

caracterizar os elementos integrantes do tipo penal do art. 288 do Código Penal. 

3.2 Do CRIME DE PECULATO 

Uma vez mais, para a análise da inépcia da denúncia, por não 

individualizar e descrever os elementos do crime, no caso, o peculato, é necessário 

examinar os elementos do tipo penal em tela: 

Dispõe o art. 3 12 do Código Penal: 

"Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou 

qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em 

razáo do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 

Pena - reclusão. de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

§ l0 - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não 

tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai. ou concorre para que 

seja subtraido, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que 

lhe proporciona a qualidade de funciondrio". 

Cabe ressaltar que a denúncia, ao classificar o crime de peculato, 

limitou-se, tanto em relação aos denunciados HENRIQUE PIZZOLATO, LUIZ GUSHIKEN E 

MARCOS VALÉRIO, de um lado, quanto a JosÉ DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO, S~LVIO PEREIRA 

e DELÚBIO SOARES, de outro, a fazer referência ao "artigo 312 do Código Penal" (fls. 



Não há indicação sobre a modalidade de peculato. Não se sabe se 

o crime imputado é o peculato dolos0 (art. 312 caput ou 9 1') ou culposo (art. 312, 5 

2'). Mais ainda, mesmo que se considere que se trata de peculato doloso, não há 

indicação se se trata do que se denomina "peculato apropriação" ou "peculato desvio", 

ambos descritos no caput do art. 312, ou se seria o "peculato furto" tipificado no 5 1' do 

referido art. 3 12. 

Nesse caso, inclusive, não se pode deixar de destacar que a 

a denúncia desrespeita, também, o art. 41 do Código de Processo Penal, no passo em que 

exige que a denúncia contenha a "classificação do crime". 

Ora, como esclarece ANTONIO SCARANCE FERNANDES (Reação 

defensiva à imputação. São Paulo: RT, 2002, p. 212-213), a classificação do crime: 

"Consiste na subsuncáo do fato a um tipo penal e a indicação 

do dispositivo leva1 correspondente. Não é suficiente o nomen juris 

porque com a mesma denominação podem ser indicados crimes 

diversos, como sucede com o nome calúnia, que tanto pode ser a 

calúnia do Código Penal como a da Lei de Imprensa. Também se 

insere no trabalho de classificação a menção aos artigos de lei 

correspondentes, as hipóteses de concurso (concurso de agentes, e 

concurso de crime), aos casos de extensão da figura típica, como 

ocorre em acusação por crime tentado, bem como às causas de 

aumento e às qualificadoras". 

Inegavelmente, nesse passo, a denúncia também é inepta. A 
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Mas, voltemos a questão da falta de descrição concreta dos fatos 

que caracterizariam o peculato, em relação ao denunciado SÍLVIO PEREIRA. Aliás, qual 

das espécies de peculato? 

Narra a denúncia: 

"O ex Ministro da Secretaria de Comunicação e Gestão Estratégica 

da Presidência da República, Luiz Gushiken, e o ex Diretor de Marketing e 

Comunicação do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, em atuação 

orauestrada. desviaram. no oeríodo de 2003 a 2004, em beneficio do grupo 

liderado por Marcos Valério (Cristiano Paz, Ramon Hollerbach e Rogério 

Tolentino) e do Partido dos Trabalhadores (José Dirceu, José Genoino, 

Silvio Pereira e Delúbio Soares), vultosas quantias do Fundo de 

Investimento VISANET, constituído com recursos do Banco do Brasil S/A" 

(P. 61). 

Pelo passo acima transcrito, parece que se trata de peculato 

doloso, na sua modalidade de peculato desvio. LUIZ GUSHIKEN e HENRIQUE PIZZOLATO 

teriam desviado vultosas quantias em benefício do grupo liderado por I ~ ~ R C O S  

VALÉRIO e também do Partido dos Trabalhadores. 

Todavia, na leitura da narrativa da denúncia, no que se refere ao 

caminho do dinheiro que teria sido desviado, observam-se recursos do Banco do Brasil, 

por meio da VISANET. 

Em suma, a DNA PROPAGANDA, tendo se sagrado vencedora de 

certames licitatórios, obteve o adiantamento de valores que teria a receber, o que teria se 

dado por ordem de LUIZ GUSHIKEN, atendida por HENRIQUE PIZZOLATO. 
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E, especificamente com relação ao denunciado S i ~ v r o  PEREIRA, 

narra a denúncia: 

"O núcleo central da oraanização defitiva (José Dirceu, José 

Genoíno, Sifvio Pereira e Delúbio Soares) também foi favorecido com o 

Com efeilo, uma vez sob disposição do núcleo Marcos Vafério, Q 

montante foi emureaado uara papar urouina e dívidas de camuanhas 

eleitorais por ordem de José Dirceu, José Genoíno, Silvio Pereira e Delúbio 

Soares. Além disso, como já relatado, uma das antecipações serviu para 

abater um dos empréstimos do BMG que suportaram a engenharia ora 

denunciada" (fls. 66/67). 

Fica evidente, portanto, que no caso de Si~vro PEREIRA, sua 

conduta, mesmo em tese, somente poderia se enquadrar no tipo penal do peculato, em 

razão da norma de extensão dos art. 29, caput, e art. 30, ambos do Código Penal. Isso 

porque, S i ~ v i o  PEREIRA não é fimcionário público, para fins penais, nos termos do 

disposto no art. 327, caput e $5 do mesmo diploma legal. O mesmo vale também para 

os denunciados JOSÉ GENOÍNO e DELÚBIO SOARES. 

0 
Aliás, até mesmo em relação a JOSÉ DIRCEU, no referido crime, 

seu concurso somente poderia ter se dado a titulo de participação, posto que em nenhum 

momento a denúncia narra que ele tivesse desviado ou que o desvio tenha se dado em 

razão da função pública que exercia o Ex-Ministro Chefe da Casa Civil. 

E, sendo assim, no caso de participação, para que a denúncia seja 

apta, é necessário que os elementos que integram o concurso de delitos sejam descritos, 

em especial, a conduta assessória praticada pelo participe e em que medida tal atuação, i), 
inicialmente aiipica, tomou-se penalmente relevante, por concorrer para que, t e r c e d  4 
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pessoa praticasse conduta descrita num tipo penal, no caso o art. 312. A denúncia 

também deverá, obrigatoriamente, descrever o elemento subjetivo do concurso de 

agentes, qual seja, a ciência de estar concorrendo para que terceira pessoa pratique o 

crime de peculato. 

Como bem esclarece Jose FREDERICO MARQUES, em artigo 

especifico sobre o tema ("Da acusação em co-autoria", in Estudos de direito processual 

penal. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 150): 

"Na co-autoria, esse problema é mais grave e complexo. O 

autor de um crime é acusado da prática de um fato típico. Já o co- 

autor é denunciado por um fato de per si atípico, mas que se 

enquadra na órbita jurídico penal, em virtude da norma de 

extensão que liga esse fato a um tipo. 

Quando se trata de autoria, a acusação precisa versar sobre um 

fato que esteja previsto, em descrição legal, como delituoso. Não pode 

haver crime sem prévia descrição legal, pelo que só se toma punível a 

conduta que esteja de antemão prevista num tipo ou descrição legal 

como conduta delituosa. 

Na co-autoria, a situação é um pouco diversa. Qualquer 

conduta pode ser passível de punição, desde que ligada a uma 

conduta típica. O legislador não descreve quais as ações ou 

omissões que configuram a co-delinquência, mas se limita a dizer 

que incide em punição aquele que concorre pra um crime de 

qualquer modo, ou seja, com qualquer conduta. Isso significa que 
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um fato de inicio atípico pode se tomar típico em virtude de ligar-se a 

prática de outro fato considerado delituoso e, por isso mesmo, 

perfeitamente típico. 

mesmo sentido: 

Ora, se a conduta do autor deve ser exposta na denúncia com 

todas as suas circunstâncias com muito maior razão, a do co-autor. É 

imprescindível que este saiba qual o ato por ele praticado que, embora 

não enquadrável na descrição legal de qualquer crime, seja qualificado 

como delituoso, pelo nexo que apresenta com uma conduta de outrem 

de caráter típico. 
l 

(...I 

"A denúncia que nao descreve de forma clara e 

objetiva a conduta delitiva atribuída ao paciente, 

impedindo, com isso, a caracterizaçao de seu 

comportamento como co-autoria ou  participaçáo, não 

preenche os requisitos do  art. 41 do Código de Processo 

Penal. tornando inviável o exercicio da ampla defesa. Ordem 

concedida" (STF, HC n. 82.8341RJ. 2 T., Rel. Min. ELLEN 

I 

Na co-atoria, a denúncia para náo ser inepta tem de 
i 

esclarecer em que consistiu a participação o concurso do acusado I 

par a prática do crime que é atribuído ao autor. De outra forma, a 

acusação será inepta porque tolhe e limita o exercício do direito de 

defesa". 

A jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal é no 
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Nada disso há na presente denúncia. Em que teria consistido a 

conduta atípica, mas relevante por concorrer para a conduta típica de HENRIQUE 

PIZZOLATO ou de LUIZ GUSHIKEN, admitindo-se nesse ponto, apenas por hipótese, que a 

denúncia seja verdadeira? Como teria ele concorrido para o desvio de verba do BANCO 

DO BRASIL? Tena ele dado a ordem de antecipação? Teria ele planejado o esquema de 

antecipação de pagamento de tais verbas? Teria ele recebido as verbas repassadas pela 

DNA PROPAGANDA? Nada, absolutamente nada, é descrito na denúncia. 

O Noutro passo, a denúncia limita-se a asseverar que: 

"Nüo por acaso, Henrique Pizzolato, filiado ao PT desde a sua 

fundação, foi nomeado uara um dos caraos mais estraté~icos da 

enarenapem criminosa montada por José Dirceu, José Genoino, Sí[vio 

e Delúbio Soares. A relevância da função para o esquema pode ser 

medida pelo montante desviado ilicitamente em prol da quadrilha." 

A nomeação de HENRIQUE PIZZOLATO seria a forma de 

participação? Certamente que não. Montar a "engrenagem criminosa" seria a forma de 

participação? Se o fosse, a narrativa seria absolutamente insuficiente. Seria necessário 

O narrar como foi montada a "engrenagem criminosa" e, no que essa montagem foi 

relevante para que houvesse - sempre se admitindo, apenas por hipótese, os termos da 

denúncia - o desvio dos valores do BANCO DO BRASIL em proveito do Partido dos 

Trabalhadores. 

Mais ainda: é de se destacar que o simples fato de S i ~ v r o  PEREIRA 

exercer cargo interno no Partido dos Trabalhadores, não significa que, se o dinheiro foi 

desviado para o Partido dos Trabalhadores, o tenha sido por ordem ou com a 9 
concorrência de S~LVIO PEREIRA. Admitir tal fato seria presumir, ipso f a f t ~ ,  su8)  ( )  
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responsabilidade penal. Esta somente poderia decorrer da existência efetiva participação 
, * 

do denunciado, em atos concorressem para o referido desvio de dinheiro público. 

Mas há, ainda, outro aspecto de enorme relevo: cabe destacar que 

na época que ocorreram as três primeiras antecipações que, segundo a denúncia (fls. 

63), se deram nos meses de maio de 2003, novembro de 2003 e março de 2003, SÍLVIO 

PEREIRA era apenas Secretário Nacional de Organização do Partido dos Trabalhadores. 

E, mesmo no que toca a última antecipação, ocorrida no dia l0 de junho de 2004, fazia 

e pouco mais de um mês que o denunciado S i ~ v r o  PEREIRA tinha assumido apenas 

formalmente o "mandato tampão" de Secretário Geral do Partido dos Trabalhadores. 

O que dizer da falta de descrição do liame subjetivo dos agentes, 

sempre exigido no concurso de agentes? 

Na lição de ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (A Co-delinqüência 

no moderno Direito Penal Brasileiro. Dissertação para concurso a livre docência de 

Direito Penal, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1947, p. 

"O concurso de agentes, a consciente e voluntária participação 

de várias pessoas num mesmo delito se verifica, portanto, quando 

cada partícipe tem consciência de que não está sozinho, de que 

outra ou outras pessoas também fazem, fueram ou farão alguma 

cousa em benefício da emprêsa criminosa. E quando ele realmente 

tenha a intenção de contribuir com a sua conduta para a realização do 
n 

fato danoso ou perigoso". X/  
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Em suma, também em relação ao crime de peculato, a denúncia 

deve ser considerada inepta, quer porque não traz a "classificação do crime", mas 

principalmente, porque não descreve "o fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias" que caracterizariam concretamente o referido delito. Além disso, não há 

uma linha sequer sobre de que forma, objetiva e subjetiva, o denunciado S i ~ v i o  

PEREIRA teria concorrido para o crime funcional praticado por outros denunciados que 

ostentariam a qualidade de funcionário público. 

e De qualquer forma, ainda que se queira considerar como 

suficiente a narrativa contida na denúncia em relação a alegada ocorrência de peculato, 

ainda assim é de se considerar que os fatos, tais quais atribuídos na denúncia, nem 

mesmo em tese caracterizam o crime de peculato. 

A denúncia é clara em destacar que houve um certame licitatório 

vencido pela empresa DNA PROPAGANDA, e que o prejuízo causado a Administração 

Pública decorreu de antecipação de pagamentos efetuados por meio da VISANET, que 

teria causado prejuízo ao BANCO DO BRASIL. 

Se houve antecipação do pagamento, isso significa que o 

referido numerário, ainda que em momento posterior, deveria ser pago h empresa 

DNA Propaganda, que se sagrou vencedora do certame licitatório. Em síntese, não 

houve prejuízo ao patrimônio público. 

E, como destaca o Eminente NELSON HUNGRIA (Comentários ao 

Código Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, v. IX, p. 345): 
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S .  "Convergem no peculato a violação do dever funcional e o dano 

patrimonial. Poderá se dizer que é punido o peculato menos porque 

1 seja patrimonialmente lesivo do que pela quebra de fidelidade ou pela 
I 

I 

I inexaçáo no desempenho do cargo público; mas é absolutamente 

i indispensável à sua configuração o advento de concreto dano 
I 

patrimonial". 

E, com base em tais premissas, CELSO DELMANTO (Código penal 

comentado. 6 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 618), ao comentar o peculato 
I 
I desvio, explica que: 

"Pune-se o funcionário que dá ao objeto material destinação 
I 

! diferente daquela para a qual o objeto lhe fora cofiado. O desvio deve 
I 

ser, porém, em proveito (patrimonial ou moral) próprio ou alheio. Se o 

desvio for praticado em benefício da própria administração, 

I poderá ocorrer outro delito (CP, art. 315), mas não o peculato. O 
l 

i dano patrimonial é indeclinável no peculato". 

Realmente, no presente caso, ainda que se admitisse, apenas para 

argumentar, a ocorrência de alguma participação penalmente relevante do denunciado 

S i ~ v r o  PEREIRA na antecipação dos pagamentos pelo BANCO DO BRASIL à DNA 

i PROPAGANDA, como não houve prejuízo para a administração pública, uma vez que, 
I 

mesmo em momento futuro, referido pagamento tena que ser efetuado, impossível 

considerar, mesmo em tese, a ocorrência do crime de peculato. Eventualmente, poderia 

haver o crime de "Emprego irregular de verbas ou rendas públicas" (CP, art. 3 1 S), ou Q/ 
mesmo o crime de prevaricação (CP, art. 3 19). Nunca, porém, peculato. 
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Evidente, pois, a inépcia da denúncia, também em relação ao 

crime de peculato, quer porque não descreve, concretamente, os fatos que 

caracterizariam o elemento de tal crime, quer porque, ante a ausência de prejuízo para a 

Administração Pública não há que se considerar, nem mesmo em tese, o fato típico de 

peculato. 

Finalmente, em relação ao último crime imputado ao denunciado, 

impõe-se analisar os elementos do tipo penal do art. 333, a compção ativa: 

"Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário 

público, para determina-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 

Pena - reclusao, de 1 (um) ano a 8 (oito) anos, e multa". 

Embora se tratasse de compção passiva, a questão da inépcia da 

(D denúncia em crime de compção foi analisada por esse Egrégio Supremo Tribunal 

Federal, merecendo ser transcrito passo do seguinte aresto: 

"CRIME DE CORRUPÇÁO PASSIVA. ART. 317 DO 

CÓDIGO PENAL. A denúncia é uma exposiçáo narrativa do 

crime, na medida em que deve revelar o fato com todas as 

suas circunstâncias. Orientaçáo assentada pelo Supremo 

Tribunal Federal no sentido de que o crime sob enfoque 

náo esta integralmente descrito se não há na denúncia a 1 
indicacão de nexo de causalidade entre a conduta do 

i Xc 
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funcionário e a realização de ato funcional de sua 

compet8ncia. Caso em que a aludida peça se ressente de 

omissão quanto a essa elementar do tipo penal excogitado. 

Acusação rejeitada" (STF, Inq n. 785/DF, Rel. Min. ILMAR 

GALVAO, j. 07.12.2000). 

No presente caso, 6 de se observar que a denúncia não 

individualiza, concretamente, qual ou quais atos de ofício que teriam sido praticados 

pelos Deputados que teriam sido corrompidos pelo denunciado Si~vro  PEREIRA e pelos 

demais co-autores. 

A denúncia, ao narrar os fatos que caracterizariam o crime de 

quadrilha, em nenhuma das diversas passagens indica que os valores obtidos serviam 

para corromper funcionário a prática de ato de oficio. Ao contrário. Narra que "o 

objetivo desse núcleo principal era negociar apoio político, pagar dívidas pretéritas do 

Partido e também custear gastos de campanha e outras despesas do PT e dos seus 

aliados" (p. 1 1) 

E, em outras passagens, menciona a "compra de apoio politico 

de parlamentares" (p. 15, 22 e 23), o 'Ifinanciamento futuro e pretérito (pagamento de 

dívidas) das suas próprias campanhas eleitorais" (p. 16), "mudança de partidos por 

parlamentares para compor a base aliada em troca de dinheiro" (fls. 23) 

Especificamente com relação a Si~vro  PEREIRA, diz a denúncia 

que ele "atuava nos bastidores do Governo, negociando as indicações politicas 

espúrias que, em última análise, proporcionavam o desvio de recursos em prol de 

parlamentares, partidos políticos e particulares" (p. 25). 
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Ora, "ampliar a base aliada", "negociar apoio político", "pagar 

dividas", "custear gastos de campanha" não são "atos de oficio". 

De outro lado, na descrição dos fatos que caracterizariam o crime 

de compção ativa, consta da denúncia que: 

"Toda a estrutura montada por José Dirceu, Delúbio Soares, José 

Genoino e Sílvio Pereira tinha entre seus objetivos angariar ilicitamente o 

apoio de outros partidos políticos para formar a base de sustentação do 

Governo Federal. 

Nesse sentido eles ofereceram e, posteriormente, pagaram vultosas 

quantias à diversos parlamentares federais, principalmente os dirigentes 

partidários, para receber o apoio político do Partido Progressista - PP, 

Partido Liberal - PL, Partido Trabalhista Brasileiro - PTB e parte do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - P M D B  ( p .  95). 

Com já ressaltado, o apoio de outros partidos para formar a base 

de sustentação do Governo não é ato de oficio de funcionário público. 

Aliás, a própria denuncia deixa claro no que consistia esse apoio, 

ao transcrever, em nota de rodapé, o depoimento de DELÚBIO SOARES ao Procurador- 

Geral da República: 

"agora com o objetivo de ampliar o número de diretórios municipais 

do PT e de partidos da base aliada no Congresso (PTB, PL, PSC, PC do B, 

PP e parte do PMDB), e assim preparar as estruturas partidárias para 

disputar as eleições municipais que se aproximavam, foram efetuados outros 

empréstimos" ( p .  95). 



IVAHY BADARO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Em suma, não há narrativa de nenhum ato de oficio, elemento 

integrante do tipo penal da compção, que tivesse sido a contraprestação do dinheiro 

que teria sido repassado. 

O tipo penal da compção ativa exige que a vantagem indevida 

oferecida ou prometida para o funcionário público tenha por fadário determiná-lo a 

praticar, omitir ou retardar "ato de oficio". 

m Ora, o ato de oficio tem de ser um ato concreto e determinado, 

que possa ser realizado pelo funcionário público, validamente, no âmbito de sua 

competência. 

Uma vez mais, é de se invocar o ensinamento de GUILHERME DE 

S o u z ~ N u c c i  (Código Penal Comentado. 5 ed. São Paulo: RT, 2005, p. 1025): 

"Ato de oficio: é o ato inerente às atividades do funcionário. 

Portanto, o ato visado deve estar na esfera de atribuição do 

funcionário, não necessitando ser ilícito" 

e Idêntico é o posicionamento da doutrina italiana, quando analisa, 

no art. 318 do Código Penal, o conceito de "compire un atto de1 suo ufficio". 

FRANCESCO ANTOLISEI (Manuale di dirittopenale. 4 ed. Milano: Giuffrè, 1960, v. 11, p. 

649) explica que: 

"L'atto d'ufficio, che deve essere oggetto dell'accordo ~ 
I 

criminoso, è I'atto 'legittimo' compiuto nell'esercizio della 

pubblica mansione e cbe perciò rientranella sfere di competenza 0 / 
de1 pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio". 

ShO PAULO- SP. Rua Jerdnimo da Veiga. n. 164. c,. 18alc. Itaim Bibi . Teb. (Fox) (1 1 )  
TAuBATt-SP. Rua XV de Novembro. n. 326. Pandar. Centro. lelr. (Fox) (12) 3626415713621-71 

40 



NAHY BADAR6 ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Obviamente, que o ato de oficio não pode ser um ato genérico ou 

mesmo uma situação ou estado funcional. A vantagem deverá ter sido oferecida ao 

funcionário público para que ele pratique um determinado ato d e  ofício. 

Com explica SEBASTIAN SOLER (Derecho penal argentino. 4 ed. 

Buenos Aires: TEA, 1992, v. V, p. 210), ao analisar o Cohecho no direito penal 

argentino: 

"Es indiferente que e lacto corrupto conesponda a e1 empleado 

C 
con respecto a1 público como que corresponda a la actividad interna o 

disciplinaria. Basta que se trate de  un hecho determinado o de una 

serie fijada de hechos". 

Finalmente, não se diga que o "ato de ofício" estaria descrito no 

passo em que a denúncia menciona que: 

"para ilustrar o apóio político do grupo de parlamentares do Partido 

Progressista ao Governo Federal, na sistemática acima narrada, destacam-se 

as atuaqões dos parlamentares Pedro Correa, Pedro Henry e José 

Janene na aprovação da reforma da previdência (PEC 40/2003 na sessão do 

dia 27/08/2003) e da reforma tributária (PEC 41/2003 na sessão do dia 

24/09/2003), 

Acrescente-se que, substancialmente, a mesma assertiva é feita 

em relação ao deputado VALDEMAR COSTA NETO, do Partido Liberal (p. l l l ) ,  e aos 

deputados do PTB (p. 117) e ao deputado José Borba @. 120) 

Indaga-se: Que "atuações" seriam, estas? Tais formas de atuar se 'K ~ 
consubstanciararn em algum ato de oficio? Tais deputados, por serem líderes d o a  0 1 
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partidos, influenciaram os demais parlamentares de seus respectivos partidos? Eles 

próprios teriam votado de determinada maneira? 

A impossibilidade de responder a tais perguntas demonstra a 

inépcia da denúncia tamb6m em relação ao crime de compção ativa 

Nem se diga que, implicitamente, houve a imputação de algum 

ato de ofício, que se pudesse inferir desse "apoio político". 

I) Como teve oportunidade de destacar um dos subscntores da 

presente, em obra especifica sobre o tema (GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARO. 

Correlação entre acusação e sentença. São Paulo: RT, 2000, p.172): 

"A imputação deve ser clara, precisa e completa. A descrição 

do fato é elemento absolutamente necessário de qualquer imputação. 

Como explica SANSÒ, o que não é descrito não 6 imputado, vez que 

o objeto da imputação se especifica mediante uma descrição que o 

determina e o indica. Se não há imputação sem descrição não se 

pode falar em imputação implícita. 

Ou o fato imputado foi descrito, e portanto consta da 

denúncia ou queixa de forma explícita, ou não há descrição, 

podendo falar em imputação. nem mesmo implícita". 

Cabe transcrever a explicação de Lurcr SANSÒ (La correlazione 

tra imputazione contestata ed sentenza. Milano: Guiffrè, 1953, p. 290-291), já advertiva 
n 

ser "una vera contradictio in adiecto uma imputozione 'implicita "': 
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"La decrizione dell'oggetto imputato costituisce, infatti, como 

si confida da aver illustrato, um elemento assolutamente necessario, 

proprio di ogni especie di imputazione, giuridica o no. Ciò che no è 

descritto no é ascritto, cio* imoutato, chè I'oggetto della 

imputazione si specifica appunto mediante una descrizione che 10 

determina e 10 indica. 

Per ciò stesso, che non ha senso una imoutazione senza una 

descrizione, non ha senso una imoutazione 'imolicita': l'aggettivo 

nega i1 sostantivo" 

Não havendo, no presente caso, a descrição explícita de um ato de 

oficio concreto que seria o objetivo da compção, mesmo em tese, a conduta que teria 

sido pratica pelo denunciado é atipico. De rigor, pois, também em relação ao crime de 

compção ativa, o reconhecimento da inépcia da denúncia, que deverá ser rejeitada. 

4. DA FALTA DE JUSTA CAUSA 

Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da falta de justa 

causa para a ação penal, tal qual será exposta, não implica precipitado exame do mérito, 

nem exige uma valoração ou balanceamento da prova produzida. O que se irá 

demonstrar é que a denúncia foi oferecida sem que houvesse o fumus boni iuris, isto 

é, não há um mínimo lastro probatório, um indício sequer, que o denunciado 

S i ~ v i o  PEREIRA tenha praticado ou concorrido para os crimes que Ihes são 
n 

imputados. 
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NAHY IBADARO ADVOGADOS ASSOCiADOS 

É de se ressaltar, por primeiro, as palavras do Eminente Ministro 

CELSO DE MELLO, invocando o saudoso Ministro OROZIMBO NONATO: 

"O Ministério Público, para validamente formular 

denúncia penal, deve ter por suporte uma necessária base 

empirica, a fim de que o exercício desse grave poder-dever 

não se transforme em instrumento de injusta persecução 

estatal. O ajuizamento da ação penal condenatória supõe a 

existência de justa causa. que se tem por inocorrente quando 

o comportamento atribuido ao réu nem mesmo em tese 

constitui crime, ou quando. configurando uma infração penal, 

resulta pura criaçáo mental da acusaçáo" (RF 1501393, Rel. 

Min. OROZIMBO NONATO)" (HC no 73.271, 1 T., Rel. Min. 

CELSO DE MELLO, j. 19.03.96, DJ 04.10.96, p. 37.100). 

A advertência foi retomada, recentemente, pelo Ilustre Ministro 

GILMAR MENDES, no julgamento de m o r o s o  processo originado na denominada 

"Operação Anaconda": 

"Não 6 dificil perceber os danos que a mera 

existência de uma açáo penal imp6e ao indivíduo. 

Necessidade de rigor e prudência daqueles que têm o 

poder de iniciativa nas ações penais e daqueles que 

podem decidir sobre o seu curso. Ordem deferida, por 

maioria, para trancar a açáo penal" (STF, HC n. 84.409lSP. 2 

T. Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 14.12.2004. m.v., DJ 

19.08.2005). 
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IVAHY BADARÓ ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Justamente diante das gravíssimas repercussões negativas que 

resultam da existência de uma ação penal contra o indivíduo, é tranqüila a posição desse 

Egrégio Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: 

"Para o recebimento de queixa-crime 6 necessário 

que as alegações estejam minimamente embasadas em 

provas ou, ao menos, em indícios de efetiva ocorrência 

dos fatos. Posição doutrinaria e jurisprudencial majoritária. 

Não basta que a queixa-crime se limite a narrar fatos e 

circunstancias criminosas que são atribuidas pela querelante 

ao querelado, sob o risco de se admitir a instauração de 

ação penal temerária, em desrespeito ds regras do 

indiciamento e ao principio da presunçao de inocência. Queixa- 

crime rejeitada" (STF, Inq. n. 20331DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. 

NELSON JOBIM, j. 16.06.2004. DJ 17.12.2004, p. 33). 

"Não se tranca ação penal por falta de justa causa, 

salvo se o fato for evidentemente atipico ou não houver 

qualquer indício de autoria" (STF, HC n. 80.516-71PE. 2. T.. 

Rel. Min. NELSON JOBIM, j. 06.02.2001. v.u., RT8121475). 

Por outro lado, em lapidar voto, o Eminente Ministro 

MOREIRA ALVES, esclarece o conceito dos "indícios suficientes de autoria": 

"Habeas corpus. Falta de justa causa por inexistência 

de indícios de autoria. O art. 239 do CPP conceitua indício 

como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação 

com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de 

outra ou outras circunstancias'. Isso implica dizer que, para 
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I V A W  BADARÓ ADVOGADOS ASSOCZADOS v. 

I <' 

haver indício, 6 necessário que a circunstância conhecida 

e provada seja apta a que s e  possa concluir, 

razoavelmente, pela existência de circunstância 

desconhecida (que no caso, é a autoria intelectual do crime). 

J6 o juízo a que s e  chega sem base precisa é mera 

conjectura ou suposição" (STF, RHC n. 66.997-2lCE, 

Tribunal Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES, j. 19.12.88, v.u., R7 

6471359). 

I Analisando a questão da justa causa para a ação penal, o Douto 

i JosÉ FREDERICO MARQUES (Elementos de direito processual penal. 2' ed. Rio de 

1 Janeiro: Forense, 1965, v. 11, p. 167) observa que: 

"É preciso que haja o fumus boni iuris para que a ação 

penal contenha condições de viabilidade. Do contrário, inepta se 

apresentará a denúncia, por faltar legítimo interesse, e, 

conseqüentemente, justa causa". 

Como acertadamente conclui MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS 

MOURA (Justa causapara açãopenal. São Paulo: RT, 2004, p. 285): 

"Em síntese: fatos controvertidos, prova contraditória ou 

conflitante não se prestam ao reconhecimento da coação ilegal. Mas 

havendo demonstração inequívoca, nos autos, de que o fato não se 

aperfeiçoou ou de que o acusado não é o seu autor, ou evidenciada, 

desde logo, a absoluta ausência de elementos subjetivo, ou a 

excludente de ilicitude, nada impede que, examinados aos 

elementos colhidos na investigação, conclua-se que houve arbítrio 

ou abuso de direito de denunciar". n o/ 
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NAHY BADARO A D V O G ~ O S  ASSOC~ADOS 

E, concretamente, no presente caso, não há nos autos prova ou 

mesmo indícios de que o denunciado S i ~ v r o  PEREIRA tenha cometido os crimes que Ihes 

são imputados. 

I Basta destacar os seguintes pontos. 

Com relação ao crime de quadrilha, a denúncia narra que: 

"Com a vitória na eleicão uresidencial. inicia-se. em janeiro de 2003, 

a associação criminosa entre os dirigentes do Partido dos Trabalhadores e 

os denunciados ligados a Marcos Valério e ao Banco Rural" ( p .  16). 

Ora, conforme já destacado no item 2, no final de 2002 e inicio de 

2003, o denunciado S~LVIO PEREIRA era apenas Secretário de Organização do Partido 

dos Trabalhadores. Não cumpria, ainda, o "mandato tampão" de Secretário Geral 

daquela agremiação partidária. Obviamente, não participava de nenhum núcleo central 

ou "núcleo político" do Partido dos Trabalhadores ou do Governo Federal. 

I 

Aliás, provavelmente por tal motivo 6 que não há nos autos um i 
! 

indício sequer de que o denunciado S i ~ v r o  PEREIRA teria participado, de qualquer I 

! 

,"e maneira, na antecipação dos pagamentos do BANCO DO BRASIL para a DNA 
! 

PROPAGANDA, diversamente do que foi narrado na denúncia. 1 
S i ~ v r o  PEREIRA nunca teve qualquer contato com assuntos 

relacionados com o BANCO DO BRASIL e as licitações e contratações de agências de 

publicidade. Aliás, o próprio HENRIQUE PIZZOLATO, ouvido na Policia Federal em 8 de 

agosto de 2005, declarou que "Nunca tratou de nenhum assunto com: MARCELO 

SERENO, JOSÉ DIRCEU, JOSÉ GENO~NO, DELUBIO SOARES e SÍLVIO PEREIRA" 

( f l s .  1012). 
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Finalmente, em relação ao crime de corrupção ativa, é de se 
. 

destacar que não há nenhuma prova sequer de que S i ~ v i o  PEREIRA tenha qualquer 

participação nos fatos que Ihes são imputados. Para tanto, basta conferir as notas de 

rodapé, em que constam os depoimentos que confirmariam as assertivas da exordial 

acusatória, para se perceber que não há nenhuma referência a quaIquer ato praticado por 

S~LVIO PEREIRA 

Assim, em relação ao Partido Progressista, assevera-se que "após 

formalizado o acordo criminoso com o PT (José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoino 

e Silvio Pereira), os pagamentos começaram a ser efetuados pelo núcleo publicitário- 

financeiro" @. 97). Porém, ao ser conferir nas notas, os depoimentos indicados, quais 

sejam, de João Cláudio Genu, Vadão Gomes, José Janene e Eliane Alves Lopes, não há 

nenhuma referência ao denunciado S~LVIO PEREIRA. O mesmo ocorre com a afirmação 

de que "após apresentação de José Janene, Marcos Valério iniciou o repasse da 

propina determinada pelo PT (José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoino e Sílvio 

Pereira) ..." @. 99). Da mesma forma que em relação ao primeiro tópico, os 

* depoimentos do próprio Marcos Valério e de Enivaldo Quadros, destacados em nota, 

não fazem alusão a S~LVIO PEREIRA. 

De forma semelhante, no que toca ao Partido Liberal, em todas as 

passagens da denúncia que há referência a Sílvio Pereira (p. 105, p. 107 e p. 108) os 

depoimentos indicados nas notas de rodapé, como aptos a comprovar a imputação, não 

trazem qualquer referência a S i ~ v i o  PEREIRA (respectivamente, notas 159 e 160, nota 

162 e nota 167). n 



NAHY BADARO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Aliás, é de se destacar que, segundo a denúncia, "o acordo 

criminoso com os denunciados José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoino e Sílvio 

Pereira foi acertado na época da campanha eleitoral para a Presidência da República 

em 2002, quando o PL participou da chapa vencedora" @. 105). Porém, nessa época, 

S i ~ v i o  PEREIRA não era Secretário Geral, mas apenas Secretário de Organização do 

Partido dos Trabalhadores. 

I 
Com relação ao Partido Trabalhista Brasileiro, há um único ponto 

I 
em que, embora sem citar nominalmente S~LVIO PEREIRA, aparece um depoimento 

I 
I 
I 

' \I) 
mencionando seu nome. É da denúncia que: 

"Como resultado do acordo estabelecido com o núcleo central da 

quadrilha, entre os meses de abril e maio de 2004, onde ficou acertado o 

repasse de R$ 20.000.000,00 do PT para o PTB em cinco parcelas de R$ 

4.000.000,00 . . ." (p. 1 1 6)  

Em tal período, evoca-se em nota de rodapé, o depoimento de 

Emerson Palmieri (fls. 357213577) e especialmente o seguinte passo: "Que 

participaram com representantes do PTB, o presidente do partido ROBERTO 

JEFFERSON, o liter do PTB na Câmara dos Deputados JOSÉ MÚCIO e o 

DECLARANTE, e pelo PT, o presidente José Genoino, o tesoureiro DELÚBIO 

SOARES, sÍLVZO PEREIRA e MARCELO SERENO)". 

Há, pois, apenas nesse caso, referência a participação do 

denunciado S i ~ v r o  PEREIRA em tal reunião. Apenas isso e nada mais. Todavia, a 

referência a SILVIO PEREIRA certamente decorreu de um equívoco de EMERSON 

PALMIERI. Tanto assim que a mesma nota faz referência também ao depoimento de 

ROBERTO JEFFERSON (fls. 421914227) e este, ao depor no inquérito policial, informou: . . A 
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"Que retornando a pergunta inicial responde que realmente 

representou o PTB em tratativas junto a Direção Nacional do PT em 

abril e maio de 2004, relativas às campanhas municipais daquele 

ano; Que nessas tratativas participaram pelo PTB o declarante, como 

presidente da legenda, o líder da bancada na Câmara dos Deputados 

JOSE MUCIO MONTEIRO e o primeiro secretário nacional do PTB 

Dr. EMERSON PALMIERY; Que pelo PT participaram JOSE 

GENO~NO, o Tesoureiro Nacional DELÚBZO SOARES, o 

secretário MARCELO SERENO e o então Ministro JOSÉ DIRCEU, 

que homologava todos os acordos daquele partido" (8s. 4220); 

Evidente, pois, que de tal reunião não participou o denunciado 

S~LVIO PEREIRA, pois se estivesse presente, certamente seria mencionado por ROBERTO 

JEFFERSON. Relembre-se, por relevante, que toda a denúncia está fundada nas palavras 

de ROBERTO JEFFERSON, invocado desde o início (p. 7 e 8) como sendo a pessoa que 

"divulgou, inicialmente pela imprensa, detalhes do esquema de corrupção de 

parlamentares, do qual fazia parte". 

Finalmente, no que toca ao Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro, novamente há uma única referência ao denunciado: "Por meio de acordo 

firmado com José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno e Sílvio Pereira, o então 

Deputado Federal José Rodrigues Borba, no ano de 2003, também integrou o esquema 

de corrupção em troca de apoio político" @. 118). 
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Inquérito no 2245 - Apenso no 105 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Em de de 2006, faço estes autos conclusos 
Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Eu, 

Maria das Graças Camarinha Caetano, 
do Plenário, lavrei este termo. 


