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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 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE 

ALENCAR, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão em epígrafe, vem, por seus 

advogados, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. 

despacho lançado no Evento 272, expor e requerer o quanto segue: 

 

O peticionário foi intimado por esse MM. Juízo a se 

manifestar sobre “o requerido” pelo Ministério Público Federal – nos dizeres de 

Vossa Excelência, a “decretação de nova prisão preventiva dos investigados Alexandrino de 

Salles Ramos de Alencar e Marcelo Bahia Odebrecht”. 

 

Por diversos motivos, é impensável a decretação de nova 

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

seria verdadeiramente incompreensível decretar-se uma nova com base em 

depoimento 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. 

 

 Fazê-lo 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 Habeas 

corpus de nºs 5006708-07.2015.404.0000 e 5006206-68.2015.404.0000. Ao revogar a 

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. 

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 
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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”. 

 

Além de confrontar esses precedentes, um eventual – e de 

todo inesperado – novo decreto de prisão seria ainda mais irrazoável no que pertine 

a ALEXANDRINO. Afinal, o pedido de conversão de sua prisão temporária 

em preventiva não só levou em conta tal termo de depoimento e os 

documentos nele acostados, como os anexou ao processo eletrônico (Evento 

126, Anexo 2). 

 

Da mesma forma, quando acolheu o pleito ministerial e 

decretou a preventiva, Vossa Excelência fez expresso uso do depoimento de 

Rafael Ângulo, in verbis:  

 

“Entretanto, observo, quanto ao último ponto, que não só o colaborador Alberto Youssef 

relaciona diretamente Alexandrino com o pagamento de propinas, conforme depoimento 

já citado na decisão anterior, mas também o subordinado do operador, Rafael Ângulo 

Lopez. Ele, em depoimento no acordo de colaboração homologado pelo Supremo 

Tribunal Federal, informou que Alexandrino estaria envolvido diretamente no pagamento 

de propinas pela Odebrecht/Braskem (termo de declaração nº 7) (...)". 

 

Ora, mesmo se alegadas provas velhas sobre pretensos fatos 

ainda mais velhos pudessem ensejar nova prisão, evidentemente isso nunca poderia 
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se aplicar ao peticionário, cujo decreto de custódia já levou em consideração 

tais “provas” e “fatos”.  

 

De toda sorte, ainda que assim não fosse, o próprio teor 

dos “novos” documentos e a forma pela qual eles surgiram estão a léguas de 

justificar uma nova prisão ou o reforço da já existente. 

 

Primeiro porque, como Vossa Excelência bem tem 

reconhecido, a palavra de delatores não é suficiente para consubstanciar os 

pressupostos da preventiva – o que dirá, então, seus requisitos. 

 

Nesse mesmo sentido, ao indeferir, no dia 16 de junho, 

pedido do requerente para ter acesso precisamente às declarações de Rafael Ângulo, 

o eminente Ministro Teori Zavascki ressaltou que “o conteúdo dos depoimentos 

colhidos na chamada ‘colaboração premiada’ não é propriamente meio de 

prova, até porque descabe condenação lastreada na delação de corréu”. 

Acolheu ainda pronunciamento da Procuradoria Geral da República pelo qual “a 

colaboração premiada sujeita-se a regime de sigilo legal até eventual recebimento de denúncia (...)” 

(doc. anexo). 

 

Surpreendentemente, porém, uma semana depois um desses 

depoimentos brota neste procedimento – antes do oferecimento de denúncia –, e é 

utilizado exatamente como meio de prova! 

 

A impossibilidade do uso da palavra de delatores como 

prova ganha ainda mais ênfase com o peculiar método que se vê na Lava Jato: o 

conteúdo dos depoimentos de delatores é sistematicamente vazado à 

imprensa, de forma que cada novo colaborador já tem plena ciência do que 
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os anteriores disseram – isso quando não contam com a mesma equipe de 

advogados. 

 

O caso de Rafael Ângulo inspira ainda mais desconfiança. 

Assim como o policial Jayme Oliveira Filho – que admitiu em interrogatório 

judicial ter sido pressionado pela Polícia Federal a buscar com Alberto 

Youssef uma lista de nomes para delatar, caso contrário não seria solto1–, 

Ângulo tornou-se uma espécie de longa manus de Youssef para efeito de apresentar 

nomes e documentos. 

 

Quem assim o revelou, sem constrangimentos, foi o 

próprio Youssef:  

 

“Que não sabe quais eram exatamente as empresas subsidiárias da BRASKEM, no 

exterior, que faziam as transferências para as contas que o declarante indicava; Que 

porém já forneceu documentação no âmbito dessa investigação, que pode elucidar quais 

eram as empresas que faziam os pagamentos; que tal documentação foi fornecida a 

pedido do declarante por RAFAEL ÂNGULO, e seriam os swifts das transações 

realizadas no exterior (...)”. 

 

Vale dizer: o mentiroso confesso, que jogou no lixo acordo 

anterior celebrado com Vossa Excelência, agora tornou-se uma espécie de 

coordenador de outros delatores, orientando-os sobre documentos a serem 

entregues e fornecendo-lhes nomes a serem delatados! 

 

                                        
1 Ação Penal nº 5083258-29.2014.4.04.7000, Evento 877. 
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E é com base exatamente nesses documentos – se é que 

podem ser assim chamados – que o Ministério Público Federal pretende reforçar a 

necessidade da prisão do peticionário! 

 

De mais a mais, a manifestação ministerial fia-se 

exclusivamente na palavra do delator Ângulo para vincular o requerente 

àqueles hipotéticos documentos. Isso porque, ainda que estes tivessem origem 

definida e autenticidade atestável, nada em seu conteúdo os relaciona a 

ALEXANDRINO. Isto é: não há, em relação ao peticionário, a necessária 

corroboração das palavras do colaborador.  

 

A fragilidade do pleito acusatório não acaba aí. 

 

Mesmo sem dispor de informação alguma sobre as tais 

supostas contas que figuram como remetentes das pretensas transferências 

bancárias, o Ministério Público Federal não se acanha em tecer descabidas 

conjecturas sobre sua suposta relação com o requerente:   

 

“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 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 
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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”. 

 

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 registradas naqueles alegados documentos; ii) que tais hipotéticas 

transferências foram destinadas a pagar propina a ex-funcionários da Petrobras; iii) 

que as contas das quais as transferências teriam se originado de fatos existiram e 

permanecem abertas; iv) que ALEXANDRINO teria “o controle de tais contas” e o 

poder para movimentá-las; e que, 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.  

 

E tudo isso a partir daqueles imprestáveis 

documentos, que retratam supostas transferências de meia década atrás, 

sem menção alguma a ALEXANDRINO! 

 

Ocorre, porém, que as ilações da Procuradoria a respeito da 

titularidade de contas bancárias no exterior são tão frágeis que não resistem sequer 

ao confronto com outros elementos indiciários anteriormente juntados em outras 

ações penais vinculadas à própria Operação Lava Jato! Com efeito, nos eventos 1 e 
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3 do processo 5085114-28.2014.4.04.7000, essas mesmas empresas ou contas 

offshore que ora pretendem arbitrariamente associar ao peticionário aparecem 

atribuídas a outras pessoas.  

 

Verifica-se, pois, que as informações lançadas na petição do 

Parquet sobre essas alegadas contas – das quais o peticionário jamais ouviu falar - 

estão em total descompasso inclusive com o que sobre elas apontou o 

Ministério Público Federal suíço, em comunicação oficial enviada ao Brasil 

a respeito de supostos depósitos que teriam sido recebidos por Nestor 

Cerveró2.  

 

Finalmente, como se isso tudo não bastasse, a manifestação 

acusatória incorre uma vez mais na 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 

                                        
2
 Ação Penal 5083838-59.2014.4.04.7000, evento 448, out 3. 
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– é certo que imaginadas transferências, ocorridas há mais de cinco anos, não 

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

representa 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 em criar o pior 

dos riscos: encarcerar um indivíduo com base em conclusões precipitadas 

que, se infirmadas, já terão produzido drásticas e irreparáveis 

consequências. 

 

Ainda assim, é com fulcro nessas suposições de mérito 

absolutamente prematuras que o Parquet Federal procura legitimar a manutenção 

do peticionário no cárcere, expondo-o à execração pública, em horário nobre, sem 

qualquer responsabilidade. 

 

Ao fazê-lo, ignora o que realmente importa na 

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

ALEXANDRINO, mesmos há muito sabendo-se investigado, 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. Aliás, 

compareceu em duas oportunidades, eis que seu primeiro depoimento foi 

cancelado em cima da hora. 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 – de que tenha praticado qualquer 

crime recentemente, nem de que estaria planejando fazê-lo antes de sua prisão.   
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Por derradeiro, o peticionário lamenta que, nas informações 

prestadas para instruir o HC 5024159-45.2015.4.04.0000, esse MM. Juízo já tenha 

explicitado suas conclusões sobre os mesmos fatos a respeito dos 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. 

 

Pelo exposto, o peticionário confia que Vossa Excelência 

não utilizará os referidos documentos, já conhecidos quando do decreto de 

preventiva, para alterar a r. decisão ou, absurdo maior, para prolatar outra em 

acréscimo ou em substituição a ela. 

 

Outrossim, tendo em vista que a manifestação lançada 

no Evento 268 está acompanhada de suposta documentação bancária de 

origem estrangeira, é a presente para requerer seja aquele órgão intimado a 

esclarecer pormenorizadamente de que forma e em que data tal 

documentação foi trazida ao Brasil, bem como a apresentar todos os 

eventuais pedidos de cooperação jurídica internacional – com as respectivas 

respostas – que tenham sido utilizados para esse fim. 

 

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

 

Dora Cavalcanti Cordani 

OAB/SP – 131.054 

 

Rafael Tucherman 

OAB/SP – 206.184 

 


