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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª 

VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5024251-72.2015.4.04.7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, nos autos do Pedido 

de Busca e Apreensão em epígrafe, vem, por seus advogados, respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, em atenção aos r. despachos lançados nos Eventos 

272 e 329, expor e requerer o quanto segue: 

 

O peticionário foi intimado por esse MM. Juízo a se 

pronunciar sobre duas manifestações do Ministério Público Federal – nas quais, 

nos dizeres do r. despacho lançado no Evento 329, “pleiteou o MPF nova decretação da 

prisão preventiva dos executivos da Odebrecht, já que presentes provas novas”. 

 

Primeiramente, a defesa esclarece que somente em 

deferência a Vossa Excelência apresenta esta petição na presente data, 

desconsiderando o prazo legalmente válido em sede de processo eletrônico. 

 

A propósito, em diversos pedidos de liberdade provisória 

formulados ao longo da Lava Jato, não consta que esse MM. Juízo tenha instado o 
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Ministério Público Federal a antecipar-se ao prazo legal para permitir a pronta 

análise dos pleitos libertários1. Deveras curioso que iniciativa segregatória seja 

entendida como mais urgente.  

 

De outro lado, antes de demonstrar que o conteúdo das 

manifestações em nada reforça a necessidade da prisão do requerente – ao 

contrário, acaba por infirmar ainda mais a legalidade da ora vigente –, algumas 

palavras sobre a iniciativa ministerial se fazem pertinentes. 

 

É de todo inusitado que, depois de meses e meses de 

investigação sem que se tocasse no nome de MARCELO e sem que ele – ou 

qualquer outro executivo de empresas do grupo Odebrecht – fosse sequer 

chamado para ser ouvido, bastou a decretação de sua custódia para que a 

Procuradoria desse início a uma enxurrada de levianas imputações a seu respeito. 

 

Solto, o requerente era pessoa alheia à investigação. Agora 

que a prisão limita sua defesa e o impede de vir a público esclarecer os fatos, tudo o 

que surge passa a ser artificialmente relacionado pela Procuradoria à sua pessoa. 

  

E, pior de tudo, tamanho barulho feito pelo órgão 

acusatório – com direito a longas reportagens no Jornal Nacional minutos depois 

das manifestações ministeriais terem sido lançadas no processo eletrônico – gira em 

torno de ilações desapegadas da realidade, extraídas de provas antigas sobre 

pretensos fatos mais antigos ainda, e sem o mais remoto nexo com o 

requerente. 

 

                                        
1 Assim, por exemplo, nos Processos 5004932-21.2015.404.7000, 5004960-86.2015.404.7000 e 5078424-
80.2014.4.04.7000. 
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Como tem acontecido com frequência desde a deflagração 

da Lava Jato, presunções não confirmadas, equivocadas e adredemente selecionadas 

são disponibilizadas à imprensa, ganhando ares de verdade absoluta antes mesmo 

que a defesa possa sobre elas se manifestar. Depois de vazadas e divulgadas com a 

conotação que a acusação lhe empresta, o posterior desmentido pela defesa torna-

se uma simples versão, um “outro lado”, um inconveniente chamado a uma 

realidade diversa daquela levianamente conjecturada pelas autoridades. 

 

Aliás, surpreende que a exposição de manifestações 

ministeriais pela imprensa – inclusive, como no caso, minutos depois do 

protocolo eletrônico da respectiva petição – seja encarada com normalidade, 

ao passo que um simples comunicado do grupo Odebrecht sobre a 

ilegalidade das prisões da “Erga Omnes” é erigido por Vossa Excelência a 

causa para a manutenção da custódia de executivos que, ao tempo de sua 

publicação, já estavam encarcerados!  

 

Procuradores concederem entrevistas coletivas em que 

deseducam a população sobre a presunção de inocência, tudo bem. Mas 

empresa atingida por uma busca criticar a operação, aí se trata de afronta às 

instituições que justifica até mesmo prisões preventivas! 

 

Dito isso, cumpre então passar ao conteúdo das 

manifestações ministeriais. 

 

Sem se preocupar, ao longo do quase um ano de apuração, 

em averiguar a delimitação dos cargos e funções que MARCELO exerce no âmbito 

de um gigantesco grupo que conta com centenas de empresas distintas e 

autônomas (a própria Procuradoria fala em “mais de 388 empresas”), o Parquet adotou 
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sem peias a mais irresponsável das premissas: daqui em diante, o peticionário será 

tido como o onipresente mandante – um esdrúxulo mandante por omissão, à 

falta de qualquer prova do mando – dos mais variados e supostos fatos que se 

queira atribuir a qualquer integrante do grupo Odebrecht.   

 

Nesse contexto e pelos diversos motivos a seguir expostos, 

é absolutamente impensável a decretação de nova custódia do peticionário – seja 

em acréscimo ou em substituição àquela decretada há menos de vinte dias. 

 

Em primeiro lugar, ao contrário do que afirma o r. 

despacho, o Parquet Federal não requereu “a decretação de nova prisão 

preventiva”, mas sim que fosse “novamente analisada e reforçada a decisão 

que determinou a prisão preventiva”. 

 

De fato, se a prisão ora em vigor já é de todo inaceitável – 

tanto que a própria acusação admite que precisa de reforço...–, seria 

verdadeiramente incompreensível decretar-se uma nova com base em depoimento 

e documentos antigos, sobre supostos fatos antiquíssimos, e que não dizem 

rigorosamente nada a respeito da necessidade cautelar da medida.  

 

A primeira manifestação acusatória trata de declarações 

prestadas e documentos fornecidos pelo delator Rafael Ângulo Lopez ao Ministério 

Público e à Polícia Federal há quase quatro meses, sobre supostas transferências 

bancárias que teriam sido realizadas há mais de meia década. 

 

Já a segunda versa sobre laudo que, por uma incrível 

coincidência, brota nos autos dias após a prisão, a despeito de haver demandado a 
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análise de centenas de depósitos bancários e milhares de ligações telefônicas. 

Igualmente, ambos – depósitos e ligações – datam de anos atrás. 

 

Com a devida vênia, utilizar tais elementos para infligir nova 

prisão menos de um mês depois de ordenada equivaleria a legitimar o astucioso 

artifício de fatiar o conjunto de alegadas provas, guardando parte delas para 

utilizar de acordo com sua conveniência – no caso, para obter tantas prisões 

quanto fossem as fatias de prova paulatinamente desengavetadas.  

 

Expediente semelhante, inclusive, foi recentemente 

rechaçado pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento dos HCs 

5006708-07.2015.404.0000 e 5006206-68.2015.404.0000. Ao revogar segunda 

prisão preventiva decretada contra os mesmos réus no mesmo processo, eis o que 

o r. voto condutor deixou assentado: 

 

“Em relação ao mérito, porém, embora conste no novo decreto de prisão que 

tenham ocorrido fatos e provas supervenientes, pelo que se verifica da decisão 

acima transcrita há apenas detalhamento e reforço quanto a provas de fatos que 

já existiam quando do primeiro de decreto de prisão, e que nele foram 

ponderados. Tais argumentos já foram, inclusive, julgados no primeiro habeas 

corpus impetrado pelo paciente (HC nº 5029016-71.2014.404.0000, julgado em 

10/12/2014) 

Explico. Ainda que o depoimento prestado pela testemunha Meire Poza, indicado 

pelo magistrado como contendo fatos novos, tenha sido prestado perante o juízo 

em fevereiro de 2015, o conteúdo do depoimento refere-se a fatos ocorridos nas 

proximidades de março de 2014 - antes, porém, da prisão do paciente, e 

referente a fatos que já constavam no decreto de prisão. 
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Do mesmo modo, as declarações do delator Pedro Barusco Filho, ainda que 

supervenientes, apenas confirmaram os fatos já indicados no decreto de 

preventiva, ou seja, o suposto envolvimento da empresa UTC, da qual faz parte 

o paciente, no esquema criminoso de pagamento de propinas em equipamentos 

e obras contratadas pela Petrobrás. 

Com efeito, os fatos são os mesmos. As provas, inclusive, já estavam no 

inquérito policial, apenas tendo sido judicializadas. Ainda que os 

depoimentos supervenientes possam ter acrescentado fundamentos, os 

fatos continuam sendo os mesmos. Não obstante, os fundamentos que 

vierem a ser acrescidos não justificam um novo decreto de preventiva, 

podendo, se for o caso, influenciar no mérito da causa, quando do 

julgamento da ação penal, ou servir de reforço quanto à prisão preventiva”. 

 

De outra parte, mesmo em seu propósito de reforçar a 

alegada necessidade da prisão do peticionário, a manifestação ministerial não há de 

prosperar.  

 

Com efeito, a Procuradoria torna agora ainda mais 

escancarada quão artificial e arbitrária foi a inserção do peticionário entre os alvos 

da “Erga Omnes”.  

 

Não há nas manifestações ora respondidas mínima 

evidência a respeito do requerente. Não há nos depoimentos e documentos que 

instruem as manifestações uma única referência, direta ou indireta, a 

MARCELO. Mesmo o delator Rafael Ângulo Lopez, assim como todos os demais 

que proliferam na Lava Jato, nada fala sobre o peticionário. 
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Por sinal, causa espécie a ambiguidade com que a 

Procuradoria valora a palavra dos colaboradores. Quando falam sobre 

alguém, suas invectivas tornam-se pedra de toque das imputações. Quando, 

porém, nada dizem sobre pessoa que está na mira dos acusadores, seu 

silêncio passa a ser irrelevante. 

 

Ora, se declarações de colaboradores nunca poderiam 

legitimar a mais excepcional medida constritiva, o que dirá no caso do 

requerente, contra quem não há sequer as palavras dos delatores! 

 

O gritante vazio indiciário reflete-se no texto das duas 

manifestações. Em todas as oportunidades nas quais se refere especificamente ao 

requerente, o órgão acusatório deixa claro o imprestável método de atribuição de 

responsabilidade que adota: 

 

▪ “Tem-se, assim, que ALEXANDRINO, enquanto diretor da ODEBRECHT, sob as 

ordens de seu presidente, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, reunia-se (...)”; 

 

▪ “(...) eram empregadas por ALEXANDRINO, este seguindo as determinações de 

MARCELO ODEBRECHT (...)”; 

 

▪ “Veja-se sobretudo que ALEXANDRINO, este como executor direito, bem como 

MARCELO ODEBRECHT, que detém amplo controle das condutas 

realizadas em seu grupo econômico, possuem (...)”; 

 

▪  “É de se ver que, embora as ligações telefônicas até o momento identificadas demonstrem que 

ROGÉRIO ARAÚJO era o interlocutor com o operador da ODEBRECHT, tal conduta 

é também imputável a MARCELO BAHIA ODEBRECHT. Não temos 
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dúvidas de que este, na condição de Presidente da Odebrecht, tinha 

conhecimento e concordância dos sofisticados meios de lavagem de dinheiro utilizados 

pela empresa no repasse de propinas para dirigentes da PETROBRAS”. 

  

Como se vê, o pretendido reforço da custódia do 

peticionário baseia-se não em fatos provados ou delineados a respeito dele, 

mas numa reles crença pessoal dos eminentes Procuradores de que MARCELO 

“tinha conhecimento e concordância” dos pretensos crimes atribuídos pelo Ministério 

Público Federal a terceiros. 

 

Essas suposições, para dizer o menos, demonstram em 

primeiro lugar o total desconhecimento da função que MARCELO ocupa no 

Grupo Odebrecht, bem como das dimensões do grupo.  

 

Desde 03.07.2008 MARCELO passou a exercer suas 

atividades executivas na Odebrecht S.A, sociedade holding do Grupo Odebrecht. A 

Odebrecht S.A. detém participações acionárias em muitas outras empresas, de 

forma direta ou indireta, sendo que o papel do seu Presidente Executivo, 

MARCELO, é justamente a gestão desses investimentos. 

 

De se observar que, na qualidade de empresa holding, a 

Odebrecht S.A. não é responsável pela operação de qualquer negócio específico. As 

áreas de negócios em que a Odebrecht S.A tem participação são de 

responsabilidade de pessoas jurídicas específicas, espalhadas pelo mundo, cada qual 

com seus Presidentes, Diretores, Conselhos de Administração, regras de 

Governança. Supor que MARCELO, na posição de Presidente-Executivo da 

Odebrecht S.A., tenha domínio e controle de tudo o que acontece com os mais de 
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500 executivos das empresas em que a Odebrecht S.A detém participação acionária 

corresponde a um total disparate.  

 

E nem se diga que a estratégia de juntar e-mails de 

MARCELO desvirtua essa realidade. Um gestor de investimento provoca, incita e 

não executa. Jamais decide além dos poderes estatutariamente concebidos. Isto é 

regra basilar da legislação societária comercial.   

 

Especificamente em relação a ROGÉRIO ARAÚJO, 

apontado na manifestação da Procuradoria, ele era e sempre foi, pela sua formação, 

executivo ligado à área de Engenharia Industrial da Construtora Norberto 

Odebrecht. Embora o fato de ser líder de alguém não possa atrair qualquer tipo de 

responsabilidade por atos de terceiros, é bom que se esclareça que MARCELO 

nunca foi o líder, ou o chefe no jargão laboral, de ROGÉRIO.  

 

Ou seja, o papel do peticionário na Odebrecht S.A. não 

permite que se chegue à conclusão de uma suposta onisciência de tudo o que 

ocorre em todas as atividades, praticadas por todos os executivos, de todas as 

empresas de todas as 15 áreas de negócios do grupo Odebrecht, nos 21 países onde 

ele atua. 

  

Assim, as “ordens”, “determinações”, “amplo controle”, 

“conhecimento e concordância” apontadas nas manifestações acusatórias são evidentes 

abstrações, conjecturas, lucubrações paridas não de uma realidade comprovada, 

mas do que a Procuradoria supõe que a realidade seja – em contraposição ao que a 

realidade de fato é. 
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A única “prova” apresentada pelo Ministério Público 

Federal acerca do peticionário é a revelação definitiva do absurdo que as duas 

manifestações propõem. Trata-se, nada mais nada menos, de atas de reuniões da 

Braskem em que MARCELO figura como Presidente do Conselho de 

Administração da empresa, mas que nenhum liame possuem com os pretensos 

fatos narrados pelo Parquet (Evento 268, OUT6 e OUT15). 

 

Ou seja: o tal “reforço” da prisão requerido pela 

Procuradoria busca amparo, única e exclusivamente, no cargo ocupado pelo 

peticionário em pessoa jurídica – critério que não se admite sequer para a 

inclusão de alguém em uma denúncia! 

 

O absurdo não cessa aí. 

 

De tão rematada presunção, o órgão ministerial extrai 

outras, igualmente desprovidas de respaldo empírico. Nessa toada, a primeira 

manifestação assinala que:     

 

“Postos os fatos desta forma, verifica-se que há prova robusta de que os 

investigados MARCELO BAHIA ODEBRECHT, ALEXANDRINO ALENCAR, 

ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO e MÁRCIO FARIA DA SILVA, sobretudo os 

dois primeiros, efetivamente se utilizaram de contas bancárias sediadas no 

exterior para realizar pagamentos a ex-empregados na PETROBRAS, 

possivelmente em várias transações comerciais que realizaram com aquela 

estatal, o que não só reforça a conclusão a respeito de sua participação nos 

fatos, como justifica ainda mais a necessidade de que permaneçam segregados. 

Veja-se sobretudo que ALEXANDRINO, este como executor direito, bem como 

MARCELO ODEBRECHT, que detém amplo controle das condutas realizadas 
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em seu grupo econômico, possuem totais condições de interferir na instrução 

processual, seja porque podem determinar a movimentação dos valores, 

fazendo com que fiquem fora do alcance das autoridades brasileiras, seja porque 

podem ocultar tais elementos de prova, que se encontram em bancos 

sediados no exterior, em países que constituem paraísos fiscais. 

Da mesma forma, detendo MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ALEXANDRINO 

ALENCAR o controle de tais contas, podem fazer com que os valores nela 

mantidos sejam remetidos a outros destinos, impedindo sua apreensão, 

produto do ilícito que são. Veja-se que se tratam de valores mantidos fora do 

país para pagar propina a servidores públicos brasileiros, de forma a dissimular 

sua origem ilícita. Há, pois, interesse na preservação da ordem econômica e 

também para assegurar a aplicação da lei penal”. 

 

Quase idênticos são os termos da segunda manifestação 

(itens 25, 26, e 28). 

 

O acúmulo de ilações impressiona. 

 

À revelia da mais mísera centelha de prova, a 

Procuradoria presume que i) o peticionário foi responsável pelas alegadas 

transferências bancárias; ii) tais hipotéticas transferências foram destinadas a pagar 

propina a ex-funcionários da Petrobras; iii) as contas das quais as transferências 

teriam se originado de fato existiram e permanecem abertas; iv) MARCELO teria “o 

controle de tais contas” e o poder para movimentá-las; e, por isso, o requerente v) 

poderia ocultar “elementos de prova” a elas atinentes ou vi) impedir sua apreensão, 

ordenando a remessa de valores para outros destinos.  
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E tudo isso a partir de documentos que retratam 

supostas transferências bancárias de muitos anos atrás, e que em linha 

alguma fazem alusão, direta ou indiretamente, a MARCELO! 

 

Como se tudo isso não bastasse, a manifestação acusatória 

incorre uma vez mais na intolerável confusão entre pressupostos e requisitos 

da preventiva, que o eminente Ministro Teori Zavascki destrinchou com maestria 

em seu r. voto no julgamento do HC 127.186: 

 

“A prisão preventiva pressupõe, sim, prova da existência do crime 

(materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja 

o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses 

pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o 

encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, 

pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão 

determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia 

da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a 

segurança da aplicação da lei penal”. 

 

Por óbvio, ainda que tal pirâmide de presunções fosse 

integralmente procedente – hipótese absurda que se admite apenas para argumentar 

– é certo que imaginadas transferências, ocorridas há tantos anos, não constituem 

indicativo algum de que, nos tempos atuais, a liberdade do paciente representaria 

risco à ordem pública e econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 

 

Antecipar a discussão sobre alegados fatos ainda em 

apuração para impor ou reforçar a prisão preventiva, além de caracterizar 

desvirtuamento da natureza e finalidade da medida, implica criar o pior dos 

riscos: encarcerar um indivíduo com base em conclusões fantasiosas e 
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precipitadas que, se infirmadas, já terão produzido drásticas e irreparáveis 

consequências. 

 

Parece desnecessário lembrar o que ocorreu na própria 

Lava Jato com Marice Correa Lima e sua irmã e, na Erga Omnes mesmo, com a 

confusão entre aquisição de bonds e um sonhado pagamento de propina.  

 

Enfim, eis o que realmente importa na avaliação da 

(des)necessidade da prisão preventiva ou de seu reforço: MARCELO foi 

preso em sua residência e nunca praticou qualquer ato tendente à fuga. Intimado a 

depor em inquérito que tramita na Suprema Corte, não se furtou em fazê-lo. A 

colheita de provas em sua residência foi realizada sem transtorno algum. E, 

finalmente, não há o mais remoto indicativo – nem mesmo nas palavras tortas 

dos delatores, que nada falaram sobre o requerente em suas centenas de 

criativos depoimentos – de que tenha praticado qualquer crime, nem de que 

estaria planejando fazê-lo antes de sua prisão.    

 

Isso, porém, não é tudo.  

 

Não podem os ora subscritores deixar de apontar o 

indisfarçável viés autoritário que, na segunda manifestação ministerial, foi 

acrescentado à odiosa presunção da culpa de MARCELO. 

 

 A manifestação não se constrange em utilizar o exercício 

da ampla defesa e a aplicação prática da presunção de inocência – isto é, a não 

confissão de supostos crimes e o não prejulgamento da culpa de outrem – como 

pretextos para o reforço da prisão.  
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Com todas as letras, o órgão ao qual a Carta Política 

confere a função institucional de “zelar pelo efetivo respeito (...) aos direitos 

assegurados nesta Constituição” sustenta que a custódia de MARCELO 

deve ser reforçada porque, “mesmo depois de revelados os fatos, não houve 

qualquer censura, apuração ou punição em relação ao comportamento de 

ROGÉRIO ARAÚJO. Pelo contrário, a empresa, instruída por seu 

Presidente, insiste em negar os fatos e instrui seus funcionários a adotar a 

mesma conduta”!!!!!   

 

Se isso não significa obrigar o peticionário a confessar 

crimes que não cometeu para ser solto – além de convencer “seus funcionários” a 

fazerem o mesmo – difícil então imaginar o que quis dizer a Procuradoria.  

 

Não satisfeito, o Ministério Público Federal ultrapassa as 

raias do absurdo quando classifica de “captura do Estado pelo poder econômico” – que 

seria outro motivo a reafirmar a adequação da custódia de MARCELO – o fato de 

que “advogados dessas empresas já foram recebidos em altas esferas do governo, segundo noticiado, 

para tratar do caso, quando advogados de réus pobres, injustamente presos, jamais teriam esse tipo 

de acesso”. 

 

Conquanto essa abjeta tese já tenha merecido a reprovação 

do e. Tribunal Regional Federal no julgamento dos writs acima citados, o Fiscal da 

Lei (!) a invoca novamente aqui.  

 

Não há dúvidas sobre o que os doutos Procuradores 

pensam da advocacia: advogados bons são aqueles cordatos, mansos, de preferência 

relapsos na defesa de seus constituintes e prontos a aconselhá-los a colaborar com 

os acusadores. Já aquele que ousa fazer valer sua prerrogativa legal de ser 
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atendido em repartição pública onde deva praticar ato inerente ao exercício 

de sua atividade, aos olhos do Parquet torna-se algoz de seu cliente, que vai 

para a cadeia ou nela é mantido em represália ao desassombro da atuação 

de seu patrono.  

 

Tristes, tristíssimos tempos em que exercer a advocacia com 

denodo é equiparado a capturar o Estado pelo poder econômico. 

 

Destarte, ao invés de permitir o reforço da prisão vigente, a 

manifestação ministerial deverá levar à sua revogação, na medida em que escancara 

se tratar de medida fundada em reconhecida presunção. 

 

Por derradeiro, o peticionário lamenta que, nas informações 

prestadas para instruir o HC 502372556.2015.4.04.0000, esse MM. Juízo já tenha 

explicitado suas conclusões sobre os mesmos fatos sobre os quais instou a defesa a 

se pronunciar por meio da presente petição. De todo modo, espera que ao menos 

ainda haja espaço para um reexame a partir de tudo quanto aqui veiculado. 

 

Ante todo o acima exposto, o peticionário requer sejam 

indeferidos os pleitos formulados pelo Ministério Público Federal nos Eventos 268 

e 317. 

 

De São Paulo para Curitiba, 13 de julho de 2015. 

 

Dora Cavalcanti Cordani    Rafael Tucherman 

OAB/SP – 131.054     OAB/SP – 206.184 

 


