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RABELLO, JoSÉ

ROBERTO

nos autosem
SALGADO e uNÍCIUS SAMARANE.denunciados
epígrafe,
vem,porseusdefensores,
expore requerer:

A teor de notíciasdilulgadas,nos úÌtimos dois
dias, por diversos veículos de comunicação,teria o Ministério Público
Federalencamiúado aos Exmos. Srs. Ministros longa manifestaçãosobre
o caso,instruída,ademais,por viáriosdocumeúos,a fonnar'"dois volumes"
(confua-se,entre oukas, repotagem publicada em 28107
/2012 no "UOL
Notícias";cópiaanexa).

Ma,

A par de extemporâneo, eis que apresentadoapós

a derradeiramanifestaçãoescrita da defesa,sobreditopronunciamento
acusatórionos autosnão aportou,muito emboracomposto,segundoa
pelonomedecadaréu".
pordocumentos
"separados
imprensa,

Surpreendente e

inusitada

essa 'última

manifestaçãoformal" do MPF. Máxime, porque é e haveráde ser sempre
da defesq na estrutura dialética do processo'a prerrogativa de falar por
último,sejapor escrito,sejaverbalmente:

do
"(...) As partestêm direitoà estritaobservância
procedimento tipificado na lei, como
concretizaçãodo princípio do devido processo
legal, a cujo âmbito pertencem as gaiantias
específicasdo contraditório e da ampla defesa
(art. 5", LIV e LV, da Constituiçãoda República).
deve,assim.permear
do contraditório
O exercicio
todo o processo,garantindosempre,como ônus,a
possibilidade de manifestações oportunâs e
eficazesda defesa,desdea de arrazoate contraarrzvoâÍ recursos, aïé a de se fazer ouvir no
própriojulgamentodestes(...)Permitir,pois,queo
representantedo Ministério Público promova
sustentaçãooral depois da defesa,ainda mais no
caso de ser ele o reconente,comprometeúao
o
plenoexercíciodo conrraditório'que pressupõe
direito de a defesa falar por último, a fim de
poder, querendo,rcagir à opinião do Parquet.
Afinal, na lição velha e clássicade JOAQIJIM
ALMEDA'
DE
MENDDS
CANUTO
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contraditório é a "ciência bilateral dos atos e
tetmosprocessuaise possibilidade de contrariá/oC', ou seja ordem que implica possibilidade
estruluralde realizaraçõeslingiiísticas ou reaisde
contradição,a título de reaçãoregradaa açõesda
outra paÍte. (..-)A ordem estrita de ações na
parlicular esüuturadialética do processopenal primeiroacusação,
depoisdefesa- é imperativae
independedo teor do parecerdo órgão acusatório,
que tambémvela pela correta aplicaçãoda lei
í...)'.'

Indeclinável, destarte e sob pena de rotunda
ofensaao contraditório e à amplitude do direito de defesa,franquear-se,
antes do julgamento, vista dessa seródia manifestaçãoacusatóriae,
dos documentosque a instruem,aosdefensores.
especialmente,

Termosem que,
Pedemdeferimento.
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MtrNSALÃO - O JULGAMENTO

Mensalãofoi o maior casode
corrupçãodo país,diz Gurgel
PÌocüradoÌdâ Repúblicaenc4minhouum| últin@
mânifestrção ro STF
No terto, ele âfÌÌÌìa aos minfutrcsdo SúpÌ€moqüc
esqueÍn foi o 'mâis atÌeüdo e escamlâloso'iáflâgi"adono
Brlsil
F'f

PN SELIGMAìÍ

T'ËBRASÍUA

EmsuaÌiiÍiÍnâmânif€stação
folmalaúesdo inici,,dojülgaÍÌì€nto
do ÌrErÌsalão,
o pmcÌrador-geralda Repúlica RobertoGurge!
eÍÌviouaosminislrosdo SrpremoTriburalFederalüm
docrmerlono qualafrrm qr€ o casoõi'b Daisatrevilo e
escandabso
€squeïÌËde com4qção
e de desvbde dinheiro
púÌco flagradono Brà3il'.
qÌrefoi enÍeguena
A cxpressão
Êz pâíe de mì \ãstom6rÌìorjaÌ
úftimaseílanaaos I I integranúes
do Sì.pre@e obrilo pela
F'olha-O julgancntoconrça naquinta.
Ao enviaro Ìnat€rjal,GulgelvisaãcìlitaÌo trabalhodos
cihdâspeh
minìsaos,casoadvogados
coniestemproìâs
que
acusação,
ou a1ïrrcm nãoexistsmindíciossobÌeÌ:mou
oÌìtÌüpodo.
O qÌreGurgelôz õipbçâr das@b dê 50 úilpágiras do
processoo qte charmude 'bïincbajspro.vãs"
contraos
(comoperícjas,depojrÌreÍúos
e
acusados.
ElsesdocuÍÌEntos
pelomÍÌle d€câdaÌeq em
inionogatórios)
õraJnseparados
doisvolÍÍEs.
os
de defesâtaúbémenhegaralÌl
Nos ri&isosdirs, advogados
\
\o lr\1o emqu€GurgelchÀe o cmalào de o nnis
'escandahso
esquem'. o Jnocuadorretomatm Faseque
ao SuplEmorÌoaÌÌopassado,
usouÌrasahlçìçõesfiÍìais,eÌÌl,iâdas
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- PodeÌ
- M€nsâláo
Folh8d€S.Pâulo
- 2sl07/2012
Íoio rÍEi* c€sodÊcorrupção
dopãís,dÉGuryet
qüandoharb dí! quea aú.nçâodo STFde!€riasefli de
exeqb conÍa atosde coÍrDçào.
Agorâ,dizqrÌe'h âtuâçãodo Swrenb TrtrünalFedeÌãtscrvirÌí
de exençrh,r,erdadeiro
pandignn hìstori:o,pa.raiodo o loder
Júiciíri,c brasfuiroe, prìrrcilatrrrúe,paratodaa socÈdade,a
fimde queos atosdô cornpçào,maEh desgraçada
c
úsrsterúeÌÌEnrÊ
epi4êmÈa
no Bmsü sejamtratados
comÍÈoÌ
n€ce$áriorr.
,ì.m
EmouiÌoponto,eh afinm queo meDsaho
repÌesehiou
sistema
de enorÍÍEmovimentaçdo
ftnrreira à margemda
lcgalidadc,como objetivoesprirbdc conpra os.votosdc
paÌlaÌÍFntares
tidosconroespecialÍìerúe
peloslíleres
rele.!ântes
ciirÌnrosos.
"
EmstÌaeriÈstâção fnÂl Cügel te]ItoüÍe1eÍúraÌalgros
dchlhesfrndarentais,conn o papeldo micbo fnanceirodo
esqÌrsrm.
'IÍpressionacoÌÀstatar
qucasaçõesdosdirigentes
do Banco
Ruralperpassffi rodãsâsetapasdo esqu€míioito,desilesrra
origgm(fiianciatríüo), passando
peJasw opsracionaliação
(distúuÍ;ão) e, ao fual, gaIaffhdoa suainrpúiCadepeh
omjssãonacoÌÌnnicaÉodasoperaçõcssrrEpçiiar
aosórgãosdc
coítob", afuiÌra.
Ao re$rÌn o qÌreâ açãocol1téno pmcu?Ílor conchir
'CoÌheu.se
ün srbstâncioso
co4iüntodeprovasquerâo deixa
òiviJasà procedêncra
de acrsação".
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