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EXMO. SR. DR. DESEMBARGADOR FEDERAL DO TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO  

 

 

 

 

 

      ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA e 

SÉRGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA, brasileiros, advogados 

inscritos na OAB/SP sob os números, respectivamente, 23.193 e 125.822, com escritório 

no endereço impresso no rodapé da página, vêm, com fulcro no artigo 5º, LXVIII da 

Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, 

impetrar a presente 

 

 

ORDEM DE HABEAS CORPUS  

 

 

em favor do advogado ROBERTO TEIXEIRA que está sofrendo constrangimento 

ilegal por parte do Juízo Federal da 13ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de 

Curitiba-PR, consoante restará demonstrado nas razões do presente writ. 

 

    Termos em que, do seu regular processamento, 
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     p. deferimento. 

     De São Paulo para Porto Alegre, 06 de fevereiro de 

2018.  

 

 

 

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 

 

 

SÉRGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA 
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RAZÕES DE IMPETRAÇÃO 

 

PACIENTE: ROBERTO TEIXEIRA     

 

     Egrégio Tribunal,  

 

     Nobre Relator,  

 

 

     O advogado Roberto Teixeira foi denunciado por 

alegada prática do crime de lavagem de dinheiro (doc. 01). Foi ele incluído em denúncia 

que, na essência, diz respeito à famosa reforma no “Sítio de Atibaia”, que seria utilizado 

pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

 

     A denúncia é inepta no que tange ao paciente. Não 

descreve satisfatoriamente sua participação nos fatos; não narra nenhuma conduta 

típica; impedindo o exercício da ampla defesa. 

 

     Apesar dessa clara deficiência formal, visível “prima 

facie”, a vedar o constrangimento de um homem de bem à dores de um processo penal, 

a inicial foi recebida pela autoridade coatora (doc. 02). Esse é o constrangimento ilegal 

que se quer fazer cessar com a concessão da presente Ordem.  
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BREVÍSSIMA INTRODUÇÃO 

 

     O ora paciente encontra-se - pela segunda vez1! - na 

constrangedora e evidentemente inaceitável posição de réu em ação penal que lhe 

imputa, apenas e exclusivamente, condutas praticadas no regular exercício 

profissional da Advocacia.    

 

      Com a devida vênia, Nobres Magistrados, os 

impetrantes acham-se no direito de intuir, à luz dessa segunda denúncia, que as 

acusações que pesam sobre Roberto Teixeira visam, indireta e reflexamente, atingir 

também a classe profissional como um todo. Afinal, é o advogado quem contesta as 

alegações do Ministério Público. É o advogado quem aponta nulidades. É o advogado 

quem critica os trabalhos de acusação. É o advogado quem sustenta que nem mesmo o 

combate a ilegalidades autoriza o desrespeito a direitos e garantias individuais. É o 

advogado quem recorre a instâncias superiores. Enfim, é o advogado aquela pedra 

inconveniente a tentar criar obstáculos nos caminhos adrede pavimentados pela 

acusação.   

 

     Insista-se à exaustão o que já foi repetido em primeira 

instância: Roberto Teixeira é advogado! Milita e sempre militou na profissão! Essa é a 

atividade que exerce e sempre exerceu. Tem orgulho da sua profissão! É vocacionado à 

prática de serviços jurídicos. Preparou-se! É o que sabe fazer. É o que gosta de fazer! É 

o que escolheu fazer! É o que faz no seu dia a dia, há cinco décadas.  

                                                 
1 A primeira ação penal ofertada contra o paciente, igualmente inserida no bojo da alcunhada Operação Lava Jato, também 

diz respeito exclusivamente à sua legítima atuação profissional como advogado. A instrução processual acha-se na sua fase 

final e é pródiga em evidenciar sua inocência que, seguramente, será pronunciada em sentença. Não sem, contudo, ter 

causado no paciente os imensos dissabores que qualquer injusta ação penal provoca.   
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     E é justamente o que fez no caso presente: Os 

serviços que prestou a um personagem do processo – no caso, o denunciado 

Fernando Bittar - são de exclusiva natureza advocatícia! 

 

     Veja-se: Os signatários sabem que a simples condição 

de advogado não imuniza indistintamente qualquer pessoa. Não é esse o ponto aqui 

defendido. Definitivamente, não é! 

 

     A defesa tem plena consciência de que há desvios. 

Existem profissionais que extrapolam as fronteiras do exercício profissional para a 

efetiva prática de ilícitos criminais. Mas nessas hipóteses, não se está a tratar de um 

advogado, mas sim de um criminoso! 

 

     Categoricamente, não é essa a hipótese em questão! No 

caso em tela, mais uma vez!, o advogado Roberto Teixeira não aderiu a qualquer 

maquinação criminosa. Não atravessou fronteiras proibidas. Ainda que enredo delituoso 

apresentado na denúncia seja verdadeiro, a ele não se filiou o paciente.  

 

     Feitas essas considerações introdutórias, os 

impetrantes adiantam que, na presente impetração, não extrapolarão os limites de 

cognição próprios de um Habeas Corpus.  

 

              A prestação jurisdicional aqui solicitada não exige a 

análise de qualquer elemento de convicção. Basta voltar os olhos para a própria 

denúncia. Tarefa evidentemente cabível na sede ora eleita.  
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A VERSÃO ACUSATÓRIA (NO QUE DIZ RESPEITO AO PACIENTE) 

 

     Em linhas gerais, a longuíssima denúncia narrou uma 

entrelaçada e complexa conspirata envolvendo Odebrecht, OAS, Petrobrás, agentes 

públicos, entre eles o ex-Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva e demais corréus.  

 

     O suposto funcionamento de um cartel, que fraudaria 

licitações e eliminaria a real concorrência, teria permitido à Odebrecht, entre outras, 

amealhar dinheiro sujo, oriunda dos pagamentos de valores sobrevalorizados pela 

Petrobrás.  

 

     Parte desse alegado dinheiro sujo seria utilizada para 

pagar propina aos agentes públicos que contribuiriam para fazer o esquema funcionar. 

Para pagamento de propina especificamente ao ex-Presidente a Odebrecht teria 

realizado obras no já célebre “Sítio de Atibaia”.  

 

     Seria só aí, então, que entraria a imputada 

“participação” do advogado Roberto Teixeira nas indigitadas práticas delituosas. 

Segunda a versão da parte autora, teria ele contribuído para mascarar que a 

Odebrecht estaria realizando obras no imóvel.  

 

       Sempre segundo a denúncia, o paciente teria, em 

essência, “proposto” (fls. 151 da denúncia) a celebração de um “contrato fictício” entre 

a Construtora Rodrigues do Prado e Fernando Bittar. Além disso, teria “solicitado” (fls. 

151 da denúncia) que o contrato contivesse valores e forma de pagamento compatíveis 
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com a renda de Fernando Bittar. E “solicitou” que os recibos fossem a ele entregues (fls. 

151 da denúncia).  

 

     Pronto: Essas são as condutas atribuídas ao paciente 

pela denúncia. O Ministério Público delimitou sua acusação: propor e solicitar!  

 

     Data vênia, a alegação de que o paciente teria 

contribuído dolosamente para o sucesso da estratégia criminosa delira. É mera 

imaginação da parte autora que, de ausência de criatividade, jamais poderá ser acusada. 

 

     Cuida-se, em verdade, de imputação de fato 

flagrantemente atípico!  A acusação está viciada pelo defeito da inépcia, a impedir 

o pleno e amplo exercício da defesa, nos termos em que garante a Constituição 

Federal. 

 

      

A INÉPCIA DA DENÚNCIA 

 

     Tem se tornado um curioso costume, especialmente do 

Ministério Público Federal, a apresentação de denúncias gigantescas. São oferecidos 

verdadeiros tratados. No caso presente, são 168 páginas (doc. 01).  

 

         São feitas longas contextualizações, considerações de 

natureza pessoal, referências a elementos de convicção, citações a fatos distantes, 

estranhos aos autos...  As peças vêm sendo oferecidas com ornamentações que, por 

desnecessárias, nunca se mostraram comuns, ao menos na carreira dos signatários – o 
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primeiro com praticamente 50 anos de militância diária na Advocacia criminal; o 

segundo, com 25.   

 

     Até aí, é mera questão de estilo. Lamenta-se apenas a 

perda de objetividade.  

 

     Em alguns casos, porém, apesar do tamanho, a parte 

autora, ocupada com a paramentação, descuida-se do essencial: Descrever uma conduta 

criminosa! E essa é a hipótese em questão. Parece que, por falta da essência, apegou-se 

a adornos periféricos. Vale conferir.   

 

       Espremendo-se a denúncia, torcendo bem, extraindo 

seu sumo, restringindo-se apenas à efetiva imputação dirigida ao paciente, sobra 

muito pouco. Quase nada.  

 

     Como já adiantado acima, a denúncia atribuiu 

expressamente ao paciente uma conduta de “propor” e duas de “solicitar” aos corréus 

Alexandrino e Emyr. Essas são as ações claramente atribuídas ao advogado Roberto 

Teixeira (fls. 151 da denúncia; doc. 01).  

 

     Pois bem. Em estado de absoluta perplexidade, os 

impetrantes leram na denúncia, logo na página seguinte, que a parte autora acusou o ora 

paciente da prática kafkiana de lavagem de dinheiro por 18 vezes! Seriam 18 os fatos 

que “dissimularam a origem e natureza criminosa dos valores empregados no Sítio de 

Atibaia” (fls. 152 da denúncia; doc. 01). 
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     E, logo na sequência, a denúncia apresentou um quadro 

sinóptico no qual estariam “compilados” os 18 fatos. Estão lá:  

 

- 4 “pagamentos dissimulados à Construtora Rodrigues do Prado”;  

- 4 “pagamentos dissimulados ao Depósito Dias”;  

- 7 “notas fiscais emitidas pela Telhanorte”;  

- 1 “nota fiscal emitida pela Construtora Rodrigues do Prado em nome de 

Fernando Bittar”;  

- 1 “recibo em nome de Igenes Neto emitido pela Alex Vidraçaria”;  

- 1 “nota fiscal emitida pela Hipercartescos Madereira Ltda” em nome de Paulo 

Kantovtz.  

 

      

      Atente-se: Num primeiro momento, a denúncia 

atribuiu três condutas ao paciente. Depois,  não os “compilou” entre as 18 condutas 

criminosas. Num segundo momento, a denúncia afirmou que 18 condutas são 

criminosas, nenhuma delas, porém, atribuídas ao paciente!  

 

     Ou seja, é a própria inicial que excluiu o paciente do 

polo passivo da ação, por meio de duas linhas incompatíveis de imputações, que se 

rejeitam, se excluem, se repelem, e não podem conviver!  

 

     O paradoxo é grave. O conflito é absoluto. O enigma é 

insolúvel.  
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     Conforme Tourinho Filho, repetindo escólio de João 

Mendes de Almeida Júnior: 

 

“Na denúncia ou queixa o Acusador pede a condenação do acusado ou 

querelado, e, para fazê-lo, deve imputar-lhe a prática de uma ação penal, a 

‘causa petendi’, a razão do pedido de condenação. João Mendes Júnior dizia 

que a peça acusatória é uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa 

porque deve revelar o fato com todas as suas circunstâncias, apontando 

sempre seu autor (quis?),os meios que empregou (quibus auxiliis?), o mal que 

produziu (quid?),  os motivos (cur?), a maneira como praticou (quamodo?), o 

lugar (ubi?) e o tempo (quando?). Estas expressões latinas correspondem às 

alemãs : Wer ? Was ? Wos ? Womit ? Warum? Wie ? Wann?, 

‘expressivamente designadas pelos sete W dourados da criminalística’” 

(Código de Processo Penal Comentado, v. 1;  Editora Saraiva; 1996 , p. 92). 

      

      A obrigação legal não foi atendida. A inépcia deve ser 

reconhecida.  

 

     Entre os muito precedentes jurisprudenciais que 

poderiam ser citados, elege-se, pela sua expressividade, a judiciosa manifestação do 

decano do STF, Ministro Celso de Mello:  

 

“A peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua 

essência e com todas as suas circunstâncias. Essa narração, ainda que 

sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado 

constitucional que assegura ao réu o pleno exercício do direito de defesa. 
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Denúncia que não descreve adequadamente o fato criminoso é denúncia 

inepta. Precedente” (HC 73.271-2; j. 19/03/1996). 

 

        Com o máximo respeito, alegar que a denúncia 

descreveu adequadamente a participação do paciente é afirmar o inverídico.  

 

     Veja-se, ainda, que as condutas de “propor” e 

“solicitar" são claramente atípicas.  

 

     Que fique bem claro: O advogado Roberto Teixeira 

nega peremptoriamente ter feito a “proposta” e as “solicitações” descritas na inicial! 

Contudo, o argumento transcende tal questão. Apenas para que não se diga que se está 

a argumentar com base em argumentos que dependem da produção de provas - 

argumentação inviável na presente sede - aceita-se a versão da parte autora.  

 

     Nobres Magistrados,  

 

     Por mais que se queira ter boa vontade com a acusação 

expressamente formulada pela parte autora, não haverá como se aceitar que as condutas 

de fazer uma “proposta” e duas “solicitações” possam ser consideradas como uma 

participação em lavagem de dinheiro!  

 

     As palavras têm seus significados! Propor e solicitar 

são sinônimos de “pedir”, “requerer”, “mendigar”. É evidente que receptor de uma 

“proposta” ou de uma “solicitação” tem liberdade de anuir, ou não, de acordo com a 

sua consciência e vontade, com o proponente/solicitante.  
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     As condutas atribuídas ao paciente não se inserem na 

cadeia causal do imputado crime – nem mesmo como possíveis instigação ou 

induzimento. O alegado crime teria ocorrido independentemente da ação do advogado 

Roberto Teixeira.  

 

        Lançando mão do procedimento hipotético de 

eliminação, preconizado por Thyren, excluídas mentalmente a proposta e as solicitações 

imputadas ao paciente, o mesmo resultado teria ocorrido! Afinal, propor e solicitar não 

eram condutas com poder de interferência na esfera de decisão dos corréus.   

 

     Não há mesmo como comparar a conduta de quem 

propõe e solicita com a de quem exerce positivo controle no estado anímico alheio.  

 

     Diferente é a conduta de quem instiga ou induz terceiro 

a qualquer prática delituosa, interferindo no querer alheio. Quem apenas propõe ou 

solicita, pratica um irrelevante penal.  

 

     Por tudo que se viu, Eminentes Desembargadores 

Federais, está patente que a acusação narrou fato atípico. Inepta é a denúncia.  

      

     O Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, ao abordar a 

importância de o intérprete do Direito conhecer o significado das palavras, proferiu o 

seguinte escólio:  

 

“A interpretação semântica, também referida como gramatical, literal ou 

filológica, é o ponto de partida do intérprete, sempre que exista uma norma 
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expressa acerca da matéria que lhe caiba resolver. Embora, naturalmente, o 

espírito e os fins da norma sejam mais importantes que a sua literalidade, é 

fora de dúvida que o sentido mínimo e máximo das palavras figuram como 

limites à atuação criativa do intérprete. Do contrário, a linguagem perderia a 

capacidade de comunicar ideias e se transformaria em mero joguete a serviço 

de qualquer objetivo” (MS 32.326/ MC/DF; Decisão Liminar concedida em 

02/09/2013) (g.n.).  

 

     Na hipótese concreta, a única interpretação 

respeitadora do sentido mínimo das palavras é aquela que confere às condutas de 

“propor” ou “solicitar” o evidente caráter de atípicas.  

 

     Destaque-se que toda essa argumentação foi 

desenvolvida em Resposta à acusação (doc. 03), mas ignorada pela autoridade coatora 

(doc. 04).  

     

O PEDIDO  

 

     Nobres Desembargadores Federais,  

 

“O processo leva consigo uma carga de sacrifício (eu ousaria dizer de 

dor) que nenhuma sentença pode reparar” (Couture – Introdução ao 

Estudo de Processo Civil, p. 27).  
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         Um advogado honrado, sério, está sendo vítima de 

grave constrangimento ilegal representado pelo recebimento da denúncia inepta, que 

não narra fato atípico.   

            

     Assim, pelo exposto, por qualquer umas das duas teses 

levantadas, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM, para o fim de EXCLUIR O 

PACIENTE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL.  

 

     De São Paulo para Porto Alegre, 06 de fevereiro de 

2018.  

 

 

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 

 

 

SÉRGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA 

      


