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 MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA, brasileiro, casado, 

advogado, oitenta e sete anos, nascido aos 15/03/1932, portador da cédula de identidade RG nº 

1.230.568-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.192.698-49 e na OAB/SP sob o nº 10.974, 

com endereço na Rua Cristiano Viana, 401, 10.º andar, São Paulo/SP, por seu advogado (doc. 1), 

vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 102, I, ‘b’, da 

Constituição Federal, art. 4º e ss. da Lei 8.038/1990, arts. 30, 41 e 44 do Código de Processo Penal 

e art. 100, § 2º, do Código Penal, tendo recolhido as devidas custas (docs. 6 e 7), oferecer 

QUEIXA-CRIME contra S. Exa. Ministro do STF GILMAR FERREIRA MENDES, 

brasileiro, casado, nascido aos 30/12/1955, sessenta e quatro anos, natural de Diamantino/MT, 

filho de Francisco Ferreira Mendes e Nilde Alves Mendes, com endereço na Praça dos Três 

Poderes, Supremo Tribunal Federal, Brasília/DF, CEP 70.175-900, pela prática em tese dos crimes 

de calúnia e injúria, previstos, respectivamente, nos arts. 138 e 140, ambos do Código Penal, por 

quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), majorados em razão dos meios que 

facilitaram a divulgação e por serem contra pessoa maior de sessenta anos (art. 141, III e IV, do 

CP). 
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I. DOS FATOS OFENSIVOS À HONRA DO QUERELANTE 

 

I.1. DAS OFENSAS PROFERIDAS DOLOSAMENTE PELO QUERELADO: 

 

 1. No dia 20.09.2019, em entrevista concedida ao site de notícias 

HUFFPOST Brasil, o Querelado S. Exa. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, com dolo de ofender 

a honra do Querelante Modesto Souza Barros Carvalhosa, advogado, imputou-lhe falsamente que 

haveria um pacto entre o Querelante e a Força-Tarefa da Lava Jato, os quais estariam associados 

criminosamente “em grupamento burocrático” para obter dinheiro da Petrobras em favor de 

clientes do Querelante, aludindo a acordo constante de processo de relatoria do Min. Alexandre 

de Moraes, e que tal fato constituiria prática do crime de corrupção: 

 

“[HUFFPOST] O senhor diz que a Lava Jato é um grupamento burocrático, mas não é vista assim 

na sociedade… 

 

[Min. GILMAR MENDES]: Mas isso é um equívoco. E exatamente por isso que se produziram essas 

distorções todas. As pessoas passaram a imaginar que elas eram mais do que elas eram de fato. Ai 

passaram a fazer essas sociedades, essas promiscuidades, buscar honorários, criar fundação, 

se associar com advogados. Ontem se revelou, um documento que o ministro Alexandre [de 

Moraes] editou sobre essa questão da Petrobras que ali havia um pacto entre o [Modesto] 

Carvalhosa e a Lava Jato para obter dinheiro da Petrobras em favor dos clientes do 

Carvalhosa. Quer dizer… São todas coisas que não se recomenda nos salões. Práticas de 

corrupção.” (Doc. 2 – ata notarial). 

  

 2. No dia 26.09.2019, o Querelado, em sessão do Plenário do Eg. STF, 

televisionada e amplamente repercutida na mídia, antes de proferir seu voto no julgamento do HC 

166.373, no qual se discutia ordem de apresentação de alegações finais entre delatores e delatados 

em processo relacionado à Operação Lava Jato, com dolo de ofender a honra do Querelante, 

completamente alheio ao referido caso em julgamento, afirmou que houve prática de corrupção 

por membros da Força-Tarefa da Lava Jato e que um caso importante seria o constante de processo 

decidido pelo Min. Alexandre de Moraes, sobre a “famosa Fundação Dallagnol”, de R$ 2,2 

bilhões, sendo que R$ 1,2 bilhões iriam para clientes do Querelante, concluindo que haveria prática 

delituosa de corrupção, pois, haveria “cheiro de corrupção, jeito de corrupção, forma de 

corrupção e matéria de corrupção”: 

 

“Eu gostaria de dizer que o combate à corrupção é um compromisso de todos nós, mas que não se 

pode combater a corrupção cometendo crimes; eu passaria se tivesse tempo, mas não vou fazer, 
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pelas mensagens do Intercept, presidente, para lembrar o que que é as entranhas também desse 

chamado “combate à corrupção”, como ele se dá, inclusive com o fenômeno de corrupção. 

Inclusive corrupção rasteira, baixa, por exemplo, o pedido de passagens, venda de palestras e 

coisas do tipo. Não vou repassar isso, mas em outra oportunidade poderei fazê-lo. Mas um caso 

importante aqui, nós estamos falando de uma quantia importante, digna da Lava Jato, decidido 

pelo Ministro Alexandre de Moraes, é a famosa “Fundação Dallagnol”, Dr. Alcides. R$ 2,2 

bilhões. R$ 1,2 bi iria para os clientes do Dr. Carvalhosa. Isso estava no acordo que o Ministro 

Alexandre suspendeu.  Veja, portanto: cheiro de corrupção, jeito de corrupção, forma de 

corrupção, matéria de corrupção.” (Doc. 2).  

 

 3. No dia 03.10.2019, o Querelado, na sessão de continuação do 

julgamento do mencionado HC 166.373, ocorrida no Plenário do Eg. STF, a qual foi televisionada 

e amplamente repercutida na mídia, antes de proferir o seu voto, com dolo de ofender a honra do 

Querelante, completamente alheio ao referido caso em julgamento, reiterou a afirmação feita no 

dia 26.09, reforçando que haveria associação criminosa entre o Querelante e membros da Força-

Tarefa da Lava Jato na prática de corrupção, com desvio de R$ 1,2 bilhões para o Querelante e 

seus clientes, assim se manifestando:   

 

“(...) combater crime sem cometer crimes. E antes, nós não sabíamos da investigação relativa 

a “Fundação Dallagnol”, que teria um fundo de R$ 2,2 bi. Nós não sabíamos. E R$ 1,2 bi iria 

para o Dr. Carvalhosa, para os clientes do Dr. Carvalhosa.” (Doc. 2). 

 

 4. No dia 07.10.2019, o Querelado, em entrevista ao programa Roda Viva, 

da TV Cultura, novamente, com dolo de ofender a honra do Querelante, reitera que haveria 

associação criminosa entre o Querelante e membros da Força-Tarefa da Lava Jato na prática de 

crimes, aludindo que “não se combate o crime cometendo crime” e que o Querelado integraria tal 

“grupamento”, pois, segundo mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil, Procuradora da 

República teria redigido pedido de impeachment contra o Querelado supostamente a pedido do 

Querelante: 

 

“[7min] Não se combate o crime cometendo crime. Se não houvesse o Intercept, muito 

provavelmente, daqui a pouco, nós teríamos pessoas vendendo operações, fazendo coisas que 

estavam fazendo, como, por exemplo, forçando as pessoas a comprarem palestras. Tudo isto não é 

republicano. Isso nada tem a ver com um sistema que seja digno de um sistema judicial. (...) É preciso 

de fato que essas pessoas cumpram a lei (...). (...) [1h14min] Vocês viram que um pedido de 

impeachment foi escrito por uma procuradora ligada à Lava Jato e apresentado pelo Modesto 

Carvalhosa contra mim. Veja que isto virou uma indústria, e isto não é bom para o sistema. 

(...) Vocês também não podem ser [o locutor se refere à imprensa] uma banda auxiliar de um 

grupamento como se tornou a Lava Jato” (Doc. 2). 
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 5. Os fatos delituosos imputados ao Querelante são manifestamente falsos, 

o que é de conhecimento do Querelado, o qual, não obstante, em entrevistas à imprensa escrita e 

à emissora de televisão pública, e em manifestações impertinentes em sessão pública televisionada 

do Eg. STF, aproveitou-se das situações para divulgá-los de forma ampla pelos meios de 

comunicação, de modo a atingir a reputação social e profissional do Querelante, além de sua 

dignidade e decoro. Há inequívoco atentado à honra do Querelante, direito fundamental previsto 

no art. 5º, X, da Constituição de 1988, por parte de autoridade pública que deveria 

obrigatoriamente respeitá-la e assegurá-la. 

 

 6. As ofensas do Querelado encontram-se devidamente atestadas na Ata 

Notarial anexa (Doc. 2).  

 

 7. O Querelado inequivocamente acusa, por três vezes, o Querelante de 

suposta associação criminosa com funcionários públicos da Força Tarefa da Lava Jato para 

oferecer-lhes vantagem indevida em troca de que determinem a destinação de R$ 1,2 bilhões 

relativos à reparação de danos coletivos decorrentes da corrupção cometida no âmbito da 

Petrobras, para si e seus clientes, e que estaria incurso na prática de crimes do art. 288 (associação 

criminosa) e art. 333 (corrupção ativa) ambos do Código Penal, sendo que na quarta vez ressalta 

que o Querelante integraria “grupamento” da Lava Jato que comete crimes, em suposta associação 

criminosa.  

 

 

I.2. O QUERELANTE NÃO TEVE QUALQUER ATUAÇÃO RELACIONADA AO 

ACORDO ENTRE MPF, PETROBRAS E AUTORIDADES NORTE-AMERICANAS: 

 

  8. O Querelado distorce o que chamou de “famosa Fundação Dallagnol” 

ou de suposta titularidade de fundo de reparação de danos coletivos ao Ministério Público Federal, 

de modo a causar e perpetuar desinformação ao público em geral. A chamada “Fundação do MPF” 

não existe e nunca existiu. O apontado valor de R$ 2,5 bilhões nunca foi e tampouco pertenceria 

ao Ministério Público Federal ou à Força Tarefa da Lava Jato, e, muito menos, ao Querelante ou 

seus clientes.  
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 9. Na verdade, esse valor corresponde à parte da multa criminal devida 

pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras aos Estados Unidos por violação da lei americana 

anticorrupção no exterior1, tendo em vista que o FCPA prevê a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica nessa hipótese. No acordo celebrado por Procuradores da Lava Jato, titulares das ações 

penais correlatas, Petrobras, e autoridades norte-americanas2, ajustou-se que metade do valor 

fosse destinado à criação de uma Fundação voltada a iniciativas de prevenção à corrupção 

na sociedade brasileira e a outra metade fosse destinada ao ressarcimento de investidores no 

mercado de capitais local, ou seja, medidas compatíveis com a reparação de danos de caráter 

transindividual em decorrência dos delitos (Docs. 3 e 4 - Acordo e r. decisão da 13ª Vara 

Criminal Federal em Curitiba – documentos públicos oficiais).  

 

 10. A solução foi entabulada de modo que a coletividade de país emergente 

pudesse se beneficiar de parte do expressivo valor da multa criminal, transformado em medida de 

reparação de danos transindividuais, em vez de ir exclusivamente para o tesouro da maior potência 

econômica global. Foi ressalvado o contrassenso de tal valor ir ao tesouro da União, visto que 

esta é acionista majoritária e controladora da Petrobras e responsável indireta pelas falhas 

de gestão que permitiram os ilícitos e os danos decorrentes. Ou seja, a União é responsável 

indireta pelos danos causados no mercado de capitais e à sociedade em geral, bens jurídicos de 

natureza transindividual, bem como aos acionistas minoritários, em posição de vulnerabilidade em 

relação aos desmandos do controlador. 

 

 11. Trata-se de liberalidade de autoridades norte-americanas, que a 

condicionaram a tais destinações, sob pena de considerar o acordo descumprido e o valor ter 

de ser pago ao tesouro dos EUA (Item 8 do Acordo – Doc. 3). Como se nota, o dinheiro não é 

do MPF e tampouco é da União. O acordo em nada interfere com ações ou procedimentos, 

individuais ou coletivos, para a reparação de danos (Item 11 do Acordo - Doc. 3)3.  

 

 12. Saliente-se que a Fundação não pertenceria ao MPF. Este ficou 

incumbido de coordenar sua criação e implantação, sendo que no Comitê de Curadoria Social, 

 
1 Foreign Corrupt Practices Act – FCPA. 
2 Acordo de não persecução (Non prosecution agreement) com o Departamento de Justiça dos EUA (Department of 

Justice – DoJ) e compromisso de cessação (Cease-and-desist order) com a comissão de valores mobiliários dos EUA 

(Securities and Exchange Comission – SEC).  
3 Cf. também: Ligia Costa e Leopoldo Pagotto, “Muito barulho por nada?”, Valor, 14.03.2019.  
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composto por cinco membros, um deles seria do MPF, outro do MP Estadual e os demais seriam 

da sociedade civil. Esse arranjo institucional seguia boas práticas de governança e foi o combinado 

com DoJ e a SEC. Como se vê, desde o início, a criação da Fundação (ou fundo patrimonial - 

endowment) não trazia nenhum benefício a acionistas da Petrobras, e suas finalidades 

institucionais voltavam-se “para o investimento social em projetos, iniciativas e desenvolvimento 

institucional de entidades e redes de entidades idôneas, educativas ou não, que reforcem a luta 

da sociedade brasileira contra a corrupção” (Item 2.3.1 – Doc. 3). Nenhuma das finalidades da 

referida instituição voltavam-se ao benefício de acionistas da companhia (subitens i a vi – 

Doc. 3).   

 

 13. E, a referida Fundação, manifestamente, não trazia qualquer tipo de 

benefício ao Querelante. O Querelante, advogado de alguns dos acionistas da companhia, não teve 

qualquer participação ou ingerência na criação da apontada Fundação.  

 

 14. Ademais, o Querelante não teve qualquer atuação, tampouco 

contato com qualquer Procurador da República, nas tratativas entre a Força-Tarefa da Lava 

Jato, a Petrobras e as autoridades norte-americanas, que versavam, repita-se sobre parcela 

de multa de natureza criminal, tendo em vista a responsabilidade penal da pessoa jurídica 

prevista no FCPA, e que foi convertida em reparação de danos transindividual a ser paga no 

Brasil pela Petrobras. 

 

 15. Saliente-se que o Querelante nunca teve relação pessoal ou 

profissional com o DD. Procurador da República Deltan Dallagnol, apenas o cumprimentou 

ocasionalmente em eventos públicos, quando trocou com ele palavras de cortesia e de apoio 

à sua atuação institucional e à Lava Jato. O Querelante nunca teve contato pessoal individual 

com o DD. Procurador da República, tampouco qualquer contato telefônico, por mensagens 

eletrônicas ou de qualquer outra espécie. O Querelante apenas esteve com ele em eventos 

públicos, por três ou quatro vezes, nunca tendo, nessas ocasiões tratado de quaisquer 

assuntos de caráter pessoal ou profissional.  

 

 16. O Querelante não constituiu nenhum tipo de sociedade de fato ou de 

direito com Procuradores da República ou a instituição Ministério Público Federal. Não participou, 

não teve qualquer ingerência e não agiu com convergência de vontades em nenhum negócio 
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jurídico relativo ao destino dos valores fruto do referido acordo. E muito menos incorreu nos 

tipos dos arts. 288 e 333 do Código Penal, como dolosamente imputou-lhe o Querelado.  

 

 17. O Querelante representa alguns acionistas minoritários da estatal 

em arbitragem na Bolsa de Valores (B3), proposta em setembro de 2017, portanto um ano 

antes do Acordo feito com autoridades norte-americanas, pelas perdas nos valores das ações 

em decorrência de fraudes, deficiências de controles internos, dentre outras irregularidades, que 

permitiram a perpetuação de atos de corrupção por organizações criminosas envolvendo políticos, 

empreiteiros e operadores financeiros, conforme revelado pela Operação Lava Jato. 

 

 18. A ação arbitral está em instância independente da judicial, não 

tendo qualquer relação com o acordo firmado entre o MPF, a Petrobras e autoridades norte-

americanas, o qual lhe é posterior, de setembro de 20184, e, muito menos, guarda qualquer 

relação com a apontada Fundação. Ressalte-se que o número de acionistas representados pelo 

Querelante é uma informação sigilosa e que o valor da indenização ainda está pendente de 

apuração pericial.  

 

 19. Caso a Petrobras seja condenada na ação arbitral deverá pagar a 

indenização devida, independentemente do referido acordo com o MPF e autoridades norte-

americanas. Isso, inclusive está expresso no acordo, Item 11: “A Petrobras é ré em processos 

judiciais e arbitrais ("Processos Judiciais e Arbitrais") iniciados por acionistas ("Acionistas") 

que pleiteiam a sua responsabilidade pelos ilícitos, processos esses que seguirão seu curso 

independentemente deste acordo” (Doc. 3). Outrossim, como já dito, houve destinação prévia 

do valor do acordo com autoridades norte-americanas, de metade para a Fundação e metade 

para indenização de acionistas em geral, sem qualquer ingerência do Querelante. 

 

 20. É completamente descabida e inverídica a afirmação do Querelado 

de que R$ 1,2 bilhões iriam para clientes do Querelante. Como se lê da cláusula, não se 

especificou como se daria a destinação deste dinheiro a acionistas em geral. Olvida-se o 

Querelado que a Petrobras possui mais de 600.000 (seiscentos mil) acionistas5, havendo 

 
4 O GLOBO, 27.09.2018, ‘Petrobras fecha acordo nos EUA. Saiba como a Lava-Jato afetou a estatal.’ 

https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-fecha-acordo-nos-eua-saiba-como-lava-jato-afetou-estatal-23104940. 
5 Site da Petrobras – Perfil da empresa: http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/ 

https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-fecha-acordo-nos-eua-saiba-como-lava-jato-afetou-estatal-23104940
http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/
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inclusive fundos de previdência e fundos de trabalhadores atrelados ao valor das ações da 

companhia, que foram prejudicados pela alta administração desta por prática de graves 

crimes, e que têm o direito de serem indenizados. Não podem arcar com o prejuízo dos atos 

de corrupção revelados pela Lava Jato. O Querelante apenas representa alguns dos 

acionistas. A afirmação do Querelado não guarda qualquer senso de proporção, e percebe-

se claramente se tratar de ataque calunioso e indecoroso pessoal desferido contra a honra do 

Querelante. 

 

 21. Por sua vez, ressalte-se que, em nenhum documento da ADPF 

568/PR, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, aludida na primeira entrevista dada 

pelo Querelado (Doc. 5), e em nenhum documento relativo ao acordo com autoridades norte-

americanas está escrito que qualquer valor fosse destinado ao Querelante ou a seus clientes, 

como falsamente afirmado pelo Querelado. O Querelante ou quaisquer de seus clientes não 

figuram sequer como partes ou interessados da referida ADPF, a evidenciar, também sob 

este aspecto o caráter inverídico e calunioso das ofensas do Querelado.  

 

 

I.3. A PETROBRAS ENFRENTA CONTENCIOSO COM INVESTIDORES E NA SUA 

ATUAÇÃO ADVOCATÍCIA O QUERELANTE NÃO PRATICOU QUALQUER CRIME 

DE CORRUPÇÃO OU DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: 

 

 22.   De outra parte, a Petrobras se submeteu a contencioso em decorrência 

dos ilícitos apurados no âmbito da Operação Lava Jato. No Brasil, conforme veiculado pela 

imprensa, em razão dos danos causados a acionistas por prestação de informações falsas à 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bolsa de Valores (B3), a Petrobras respondia a cinco 

processos de arbitragem, uma ação civil pública movida por associação de investidores e quarenta 

e cinco ações de pequenos investidores6.  

 

 23. Tanto nas ações judiciais como arbitrais, não há qualquer atuação 

de Procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, sendo uma falsidade manifesta o Querelado 

 
6 “Acordo bilionário nos EUA anima investidor brasileiro”, O Estado de S. Paulo, 04.01.2018. 
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afirmar a existência de qualquer conluio do Querelante com estes para a prática dos delitos 

de associação criminosa e de corrupção. 

 

 24. Nesse ponto, a ofensa à honra do Querelante atinge a própria 

inviolabilidade profissional do advogado, questão de ordem pública.  

 

 25. O advogado Querelante, no exercício de função essencial à justiça, atua 

na defesa dos direitos das pessoas7 e sua inviolabilidade profissional destina-se à proteção dos 

interesses destas, e não do advogado8. Essa inviolabilidade abrange o sigilo profissional (art. 7º, 

II e XIX, do Estatuto da Advocacia e da OAB)9. 

 

 26. Convém observar, por outro lado, que o contrato de honorários e a 

relação entre cliente e advogado, por sua natureza intrínseca, estão protegidos por sigilo 

profissional, questão de ordem pública, que, à evidência, não pode ser violada por ninguém. 

Tampouco pode ser alvo de constrangimento público e gerar desinformação, tal como realizado 

pelo Querelado. Portanto, não se pode imputar qualquer ilícito ao Querelante, pois age de acordo 

com as regras do Estatuto da Advocacia.  

 

 27. Ou seja, o advogado é visto como “criminoso corrupto,” quando na 

verdade está exercendo seu papel indispensável à administração da justiça, olvidando-se que 

“no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social”, 

conforme previsto pelo art. 2º, § 3º, da Lei 8.906/1994.   

 

 28. O advogado é inviolável por seus atos, cumprindo função essencial 

à justiça, nos termos do art. 133 da Constituição Federal, e sua atuação regular não pode ser 

qualificada como fantasiosa associação criminosa e corrupção. 

 

 29. Por sua vez, esclareça-se que o Querelante redigiu juntamente com 

os advogados Dr. Láercio Laurelli e Dr. Luís Carlos Crema todas as peças dos pedidos de 

 
7 Art. 5º, LIV e LV, da CF. 
8 Nos termos do art. 133 da CF, “o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus 

atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. De acordo com Batochio: “O destinatário da 

franquia da inviolabilidade profissional é o cidadão, titular dos direitos patrocinados, não o advogado, mero 

intermediário” (‘A inviolabilidade do advogado em face da Constituição de 1988’, RT 688/401). 
9 Cf.: Lobo, Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 80. 
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impeachment que protocolaram contra o Querelado10. Nunca nenhum Procurador da 

República redigiu peças ou sugeriu ou viu anteriormente ao seu protocolo no Senado, 

qualquer peça dos dois pedidos de impeachment formulados contra o Querelado, nem em 

quaisquer outras peças dos demais pedidos que o Querelante e os referidos advogados 

formularam.   

 

 30. Logo, não há que falar em qualquer conluio ou ilícito de associação 

criminosa entre o Querelante e Procuradores da República da Lava Jato na redação de pedido de 

impeachment, tal como afirmado pelo Querelado.  

 

 

I.4. A MÁ-FÉ NOS ATOS DO QUERELADO: 

 

 31. É inequívoca a má-fé e o dolo de macular a honra objetiva e 

subjetiva do Querelante pelo Querelado S. Exa. Ministro Gilmar Ferreira Mendes. 

 

 32. Em primeiro lugar, é cabal a ausência de prova de qualquer vínculo 

associativo destinado a prática de crimes entre o Querelante e funcionários públicos, bem 

como de qualquer ato de oferecer vantagem indevida a funcionários públicos em suposto 

benefício de seus clientes no bojo de processos ou contenciosos contra a Petrobras, pelos 

prejuízos causados a investidores em decorrência dos crimes objeto de julgamento da 

Operação Lava Jato. 

 

   33. O Querelante não atuou no acordo entre MPF, Petrobras e 

Autoridades Norte-Americanas; o Querelante não atuou na ADPF movida pela PGR para anular o 

referido acordo; no bojo do acordo e da ADPF não há qualquer documento que comprove prática 

de corrupção ou associação criminosa por parte do Querelante em benefício de seus clientes; o 

Querelante não teve qualquer envolvimento nos trabalhos da Força Tarefa da Lava Jato, ou 

qualquer envolvimento nos trabalhos de Procuradores da República; tampouco houve participação 

destes em ações judiciais ou arbitrais de acionistas e/ou clientes do Querelante; em nenhum lugar 

 
10 “Carvalhosa protocola no Senado pedido de impeachment de Gilmar Mendes”, Portal Migalhas, 15.03.2019 

(https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI298173,101048-

Carvalhosa+protocola+no+Senado+pedido+de+impeachment+de+Gilmar+Mendes ). 

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI298173,101048-Carvalhosa+protocola+no+Senado+pedido+de+impeachment+de+Gilmar+Mendes
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI298173,101048-Carvalhosa+protocola+no+Senado+pedido+de+impeachment+de+Gilmar+Mendes


GAUTHAMA FORNACIARI  

ADVOCACIA 

 

 

Av. Paulista, 726, cj. 1707, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100 – Tel.: (11) 4506-3017 

11 

foi combinado ou está escrito que clientes do Querelante receberiam metade do dinheiro destinado 

à reparação de danos causados no Brasil a ser pago pela Petrobras. 

 

 34. Outrossim, as mensagens obtidas pelo site The Intercept Brasil não 

têm autenticidade comprovada, e, ainda que assim o fossem, são completamente ilícitas, e 

não podem ser utilizadas em desfavor do Querelante, nos termos do art. 157 do Código de 

Processo Penal. De outra parte, as referidas mensagens são improcedentes e não 

demonstram a ocorrência de qualquer ilícito em relação ao Querelante.  

 

 35. A atuação advocatícia do Querelante na B3 em defesa de alguns 

acionistas da Companhia é anterior ao referido acordo com autoridades norte-americanas, 

posteriormente anulado por r. decisão monocrática de Ministro do STF. Tal acordo explicitamente 

não tem qualquer impacto nas ações arbitrais e judiciais contra a Petrobras, que tramitam em 

instâncias próprias e independentes. 

 

 36. O Querelante ao longo de sua vida profissional sempre se pautou 

pela ética na advocacia e não admite vê-la questionada injustamente em comentário 

impertinente do Ministro Querelado antes do proferimento de voto em habeas corpus de réu 

da Lava Jato, ao qual o Querelante não tem nenhuma relação ou atuação. O Querelante 

também não admite ter a sua honra maculada em veículo de imprensa internacional como 

se tivesse qualquer envolvimento com prática de corrupção na sua atuação advocatícia, e, 

muito menos, em programa de TV pública de expressiva audiência, e que se encontra à 

disposição do público na Internet. 

 

 37. S. Exa. Ministro Querelado Gilmar Mendes abusa do seu status para 

agredir o Querelante, apenas porque este formalizou, fundamentadamente, junto com outros 

cidadãos, dois pedidos de impeachment contra o Ministro perante o Senado Federal11. Assim, o 

Querelado aproveita-se de sua condição de Ministro para obter benefício pessoal consistente em 

atacar a credibilidade de cidadão que lhe formalizou impedimento, por crime de responsabilidade, 

em afronta ao art. 18 do Código de Ética da Magistratura Nacional. 

 
11 ‘Carvalhosa protocola pedido de impeachment de Gilmar no Senado’, Estadão, 14.03.2019; ‘Gilmar Mendes é alvo 

de mais um pedido de impeachment: dessa vez, o jurista Modesto Carvalhosa é quem defende que o ministro não 

deveria continuar no STF’, Portal Exame, 12.04.2018.  
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  38. S. Exa. Ministro Querelado está usando a cadeira e a estrutura da Corte 

Suprema na sua relação com os meios de comunicação para agredir a honra do Querelante 

acusando-o de corrupto, prejudicando sua atuação regular como advogado, bem como 

prejudicando direitos e interesses legitimamente deduzidos na instância competente em favor de 

clientes do Querelante, em patente violação do art. 12, I, do Código de Ética da Magistratura 

Nacional.   

 

 39. Da mesma forma, o Querelado aproveita-se da sua relação com os 

meios de comunicação para se manifestar indevidamente sobre processos da Operação Lava Jato 

pendentes de julgamento, e reiterar juízos depreciativos ao Ministério Público Federal e à Justiça 

Federal Criminal em Curitiba, incluindo fantasioso envolvimento do Querelante em atos de 

corrupção e associação criminosa, em frontal violação do art. 36, III, da Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional e do art. 12, II, do Código de Ética da Magistratura. 

 

 40. Por sua vez, o Querelado atenta contra a dignidade do cargo de 

Ministro do STF ao, no exercício profissional, discriminar o Querelante injustamente na condição 

de advogado de alguns dos acionistas da Petrobras, infringindo o art. 39 do Código de Ética da 

Magistratura Nacional. 

 

 41. Por sua virulência e falta de fundamento, vê-se que as ofensas do 

Querelado se constituem em alinhamento às reações agressivas de agentes do poder político e 

econômico contrariados com o combate à corrupção e a necessidade de maior rigor de integridade 

e responsabilização de corporações. Tudo para intimidar aqueles que atuam na busca da justiça 

para grupos vulneráveis, como os acionistas minoritários de estatal prejudicados, sem poder de 

controle na administração da companhia, bem como em prol do resgate da confiança no mercado 

de capitais, de importância ímpar para o desenvolvimento econômico e social do país a longo 

prazo.   
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II. SOBRE O QUERELANTE: 

 

 42. O Querelante, Modesto Souza Barros Carvalhosa, é reconhecidamente 

um dos principais juristas brasileiros12. É advogado, parecerista, consultor, árbitro e membro de 

conselhos de administração, bem como professor aposentado de Direito Comercial da Faculdade 

de Direito da USP. Além da conhecida atuação no Direito Empresarial, o Querelante é referência 

nacional em matéria de programas anticorrupção e de conformidade. Nessa linha, tem participado 

de inúmeros debates e contribuído com projetos de lei relacionados com a reforma das regras sobre 

contratação pública. Com importante desempenho acadêmico, é autor de diversos livros na área 

de direito empresarial, notadamente em direito societário, direito econômico, anticorrupção e 

arbitragem comercial.  

 

 43. Ao longo de sua carreira o Querelante se dedicou a atuar no debate 

público em favor do Estado Democrático de Direito e contra a corrupção. Na década de 1970, foi 

presidente da ADUSP (Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo) e teve destacada 

liderança na oposição à ditadura militar. Nos anos 1990, integrou comissão especial de 

investigação no governo Itamar Franco, após o escândalo dos Anões do Orçamento e outros que 

culminaram na renúncia do presidente Collor, tendo sido autor do Código de Ética do Servidor 

Público e da obra “O Livro Negro da Corrupção” (1995), vencedor do prêmio Jabuti. Mais 

recentemente, além de publicações sobre o tema do combate à corrupção, como o “Considerações 

sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas” (2015), e “Da Cleptocracia para a Democracia: 

um projeto de Governo e de Estado” (2019). O Querelante tem participado de mobilizações da 

sociedade civil em prol de melhores práticas éticas e políticas nas esferas públicas e privadas, 

tendo sido crítico de atos de instituições e autoridades contrárias a esse objetivo, em prejuízo do 

desenvolvimento econômico e social do país.  

 

 44. Diante de uma vida dedicada ao Direito, os fatos ofensivos à honra do 

Querelante, vinda de um Ministro do Supremo Tribunal Federal lhes são por demais injustos, não 

só a ele, como à advocacia e aos juristas que reconhecidamente contribuem para o aperfeiçoamento 

das instituições públicas e privadas do nosso país, os quais não podem ser intimidados por 

autoridades públicas por eventuais críticas e denúncias de irregularidades.  

 
12 Cf.: Kuyven (org.), Temas Essenciais de Direito Empresarial: Estudos em Homenagem a Modesto Carvalhosa, São 

Paulo, Saraiva, 2012. 
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III. DOS CRIMES PRATICADOS EM TESE PELO QUERELADO: 

 

 45. Destarte, tendo em vista que:  

 

 (a) no dia 20.09.2019, em entrevista concedida ao site de notícias 

HUFFPOST Brasil, o Querelado, S. Exa. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, com dolo de ofender 

a honra do Querelante Modesto Souza Barros Carvalhosa, advogado, imputou-lhe falsamente que 

haveria um pacto entre o Querelante e a Força-Tarefa da Lava Jato, os quais estariam associados 

criminosamente “em grupamento burocrático” para obter dinheiro da Petrobras em favor de 

clientes do Querelante, aludindo a acordo constante de processo de relatoria do Min. Alexandre 

de Moraes, e que tal fato constituiria prática do crime de corrupção;  

 

 (b) no dia 26.09.2019, o Querelado, em sessão do Plenário do Eg. STF, 

televisionada e amplamente repercutida na mídia, antes de proferir seu voto no julgamento do HC 

166.373, no qual se discutia ordem de apresentação de alegações finais entre delatores e delatados 

em processo relacionado à Operação Lava Jato, com dolo de ofender a honra do Querelante, 

completamente alheio ao referido caso em julgamento, afirmou que houve prática de corrupção 

por membros da Força-Tarefa da Lava Jato e que um caso importante seria o constante de processo 

decidido pelo Min. Alexandre de Moraes, sobre a “famosa Fundação Dallagnol”, de R$ 2,2 

bilhões, sendo que R$ 1,2 bilhões iriam para clientes do Querelante, concluindo que haveria prática 

delituosa de corrupção, pois, haveria “cheiro de corrupção, jeito de corrupção, forma de 

corrupção e matéria de corrupção”; 

 

 (c) no dia 03.10.2019, o Querelado, na sessão de continuação do 

julgamento do mencionado HC 166.373, ocorrida no Plenário do Eg. STF, a qual foi televisionada 

e amplamente repercutida na mídia, antes de proferir o seu voto, com dolo de ofender a honra do 

Querelante, completamente alheio ao referido caso em julgamento, reiterou a afirmação feita no 

dia 26.09, reforçando que haveria associação criminosa entre o Querelante e membros da Força-

Tarefa da Lava Jato na prática de corrupção, com desvio de R$ 1,2 bilhões para o Querelante e 

seus clientes; 
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 (d) no dia 07.10.2019, o Querelado, em entrevista ao programa Roda Viva, 

da TV Cultura, novamente, com dolo de ofender a honra do Querelante, reitera que haveria 

associação criminosa entre o Querelante e membros da Força-Tarefa da Lava Jato na prática de 

crimes, aludindo que “não se combate o crime cometendo crime” e que o Querelado integraria tal 

“grupamento”, pois, segundo mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil, Procuradora da 

República teria redigido pedido de impeachment contra o Querelado supostamente a pedido do 

Querelante; 

 

 o Querelado incorreu como autor em tese, por quatro vezes, em 

continuidade delitiva (art. 71 do CP), no crime de calúnia (art. 138 do CP), ao atacar a honra 

objetiva do Querelante. Dado que as afirmações também afetam a honra subjetiva do Querelante, 

causando-lhe dano moral, abalo na dignidade e decoro, há, em tese, igualmente a prática do crime 

de injúria (art. 140 do CP), por quatro vezes em continuidade delitiva (art. 71 do CP), por parte do 

Querelado.  

 

 46. Como as afirmações de fatos criminosos manifestamente falsos foram 

feitas por meios que facilitaram a sua divulgação, é dizer, em site noticioso da Internet, por meio 

de comentários impertinentes em sessões públicas do Eg. STF e em entrevista de programa de 

expressiva audiência na TV pública, com ampla divulgação nos meios de comunicação, há 

incidência da majorante do art. 141, III, do CP. Considerando que a vítima possui oitenta e sete 

anos de idade, incide também a majorante do art. 141, IV, do CP. 
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IV. CONCLUSÃO E PEDIDOS: 

 

 47. Diante de todo o exposto, requer seja designada audiência para 

oportunidade de retratação do Querelado, consoante o art. 520 do CPP c.c. art. 9º da Lei 

8.038/1990 e art. 3º do CPP.  

 

 48. Caso a reconciliação seja infrutífera, requer o recebimento da presente 

queixa, para que o Querelado S. Exa. Ministro Gilmar Ferreira Mendes seja devidamente 

processado pela prática em tese dos crimes de calúnia e injúria, previstos, respectivamente, nos 

arts. 138 e 140, ambos do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do 

CP), majorados em razão dos meios que facilitaram a divulgação e por serem contra pessoa maior 

de sessenta anos (art. 141, III e IV, do CP), e que seja, ao final, condenado.  

 

Por ser de Justiça, espera e pede deferimento. 

 

De São Paulo para Brasília, 01 de novembro de 2019. 

 

 

MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA 

Querelante 
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