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EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL  
DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proc. nº 5024251-72.2015.4.04.7000 

 

ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, nos autos do procedimento em referência, tendo 

sido intimado dos r. despachos lançados nos eventos nº 272 e 329 e tomando 

conhecimento das manifestações ministeriais dos eventos 268 e 317, vem à presença de 

V. Exa. expor e requerer o que segue. 

 

 O Ministério Público Federal, alegando fatos sem pé ou cabeça e sem base em prova 

alguma, requereu a esse D. Juízo fosse “reforçada a decisão que determinou a prisão 

preventiva de Rogério Araújo, Marcelo Bahia Odebrecht e Marcio Faria”. Contudo, ao 

determinar a intimação de seus respectivos defensores para contraposição ao pedido, V. Exa. 

acabou afirmando que “pleiteou o MPF nova decretação de prisão preventiva dos executivos 

da Odebrecht” (grifamos). 

 

 Não se trata de “nova decretação de prisão”, mas de inusitado “reforço” daquela já 

decretada, que teve como único fato recente e, portanto, único “gatilho” possível para um 

pedido desse – veja-se que absurdo – a atitude do peticionário de entregar a esse D. Juízo 
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seu passaporte, além de documento comprovando seu desligamento voluntário da empresa 

da qual era Diretor no GRUPO ODEBRECHT. Como não havia o que argumentar, afirmou o 

Parquet tratar-se de “artifício para buscar iludir o Judiciário”. 

 

As manifestações ministeriais indicam, em verdade, que o Ministério Público 

resolveu ele mesmo buscar os tais artifícios dos quais a Defesa nunca se utilizou. E o fez em 

fatos antigos. Vejamos. 

 

1. UMA PRISÃO QUE PRECISA DE “REFORÇO” (!) 

 

Uma prisão que precisa de reforço é a maior prova de sua desnecessidade e da 

falta de amparo de seu decreto.  

 

Esse reforço, segundo o órgão acusador (cf. evento 317), decorreria dos seguintes 

fatos: a) supostas 135 ligações entre o peticionário e BERNARDO SCHILLER FREIBURGHAUS; b) 

uma criativa correlação entre essas ligações e pagamentos que se afirma terem sido feitos 

a PAULO ROBERTO COSTA; c) o depoimento de ALEXANDRE AMARAL DE MOURA, que não 

menciona o peticionário e nem mesmo qualquer empresa do GRUPO ODEBRECHT e d) uma 

série de ilações sobre os “super poderes” de ROGÉRIO em relação ao “seu”(!) grupo 

econômico e, sem que se entenda o que isso tem a ver com o peticionário, “a captura do 

Estado pelo poder econômico”. 

 

Já na manifestação do evento 268, o Ministério Público transforma o ilusório 

poder de fogo atribuído ao requerente em algo ainda mais romanceado. Afirma que ele 

se valeu, junto de outros investigados, “de empresas sediadas fora do território nacional, 

conhecidas como offshores”, por meio das quais foram transferidos valores “para as 

contas mantidas” por “Renato Duque e os colaboradores Paulo Roberto Costa, Pedro 

Barusco” (evento 268). Tal conclusão vem exclusivamente das palavras do criminoso 
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delator RAFAEL ANGULO que, nunca, em momento nenhum tocou no nome de ROGÉRIO 

ARAÚJO!  

 

São diversas e distintas as ilações construídas pelo Ministério Público na tentativa 

de dar ares de cautelaridade a seu pedido. Mas elas não se sustentam. Fossem todos os 

fatos narrados nas manifestações ministeriais verdadeiros – não são – e ainda assim não 

se prestariam a justificar a prisão processual do ora peticionário. 

 

Aqui, como antes, os fatos são antigos, anteriores ao início da Operação Lava-Jato 

e se confundem radicalmente com o mérito da investigação. Nada, rigorosamente nada 

do que foi dito no reforço pretendido é requisito de prisão preventiva. Sobre isso, 

falaremos adiante, no item 3. Antes é fundamental colocar as coisas nos seus devidos 

lugares. 

2. AS INFORMAÇÕES SÃO MANIPULADAS 

 

É impressionante a quantidade de desacertos da Operação Lava-Jato. Conquanto se 

possa, de um lado, buscar compreender o trabalho da Força Tarefa diante da enorme 

quantidade de fatos a investigar e de provas a colher e analisar, de outro há que se dizer que 

com garantias constitucionais não se transige, especialmente com a liberdade. 

 

Só o peticionário, no curto período de novembro de 2014 para cá, foi vítima de dois 

duros golpes embasados em muitas informações inverídicas: o primeiro o levou a prisão e o 

segundo veio com a intenção de mantê-lo por lá. 

 

 O grau das inverdades constantes do pedido do MP é tamanho, que fica difícil, 

tomando por empréstimo as palavras do próprio Parquet, afastar a hipótese de “artifício 

para buscar iludir o Judiciário, criando uma aparência, de todo artificial” de existência “de 

riscos à ordem pública”. 
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2.1. O relacionamento profissional de ROGÉRIO ARAÚJO e BERNARDO FREIBURGHAUS 

 

Desta feita, a prova que justificaria a manutenção peticionário no cárcere 

consistiria em registros de ligações telefônicas que comprovariam que ROGÉRIO ARAÚJO 

entrou em contato com BERNARDO FREIBURGHAUS para operacionalizar o pagamento de 

propina ao criminoso delator PAULO ROBERTO COSTA. 

 

Para tanto, afirma o Parquet que ao confrontar “o número do terminal telefônico 

de ROGÉRIO ARAUJO (21-9484-6108) com os extratos de ligações de BERNARDO SCHILLER 

FREIBURGHAUS no terminal 21-8114-8175 foram registradas, entre 01/07/2010 a 

27/02/2013, o número de 135 (cento e trinta e cinco) ligações entre os interlocutores” 

(evento 317, grifamos). 

  

 A par do ridículo que é imaginar que a prova de tão complexa questão –

pagamento de propina por intermédio de operador – poderia ser feita com base na 

existência de registros de ligações telefônicas supostamente feitas entre duas pessoas, 

há uma questão preliminar que há de merecer de V. Exa. a devida atenção. 

 

 Na época das tais ligações, ROGÉRIO ARAÚJO era cliente de BERNARDO FREIBURGHAUS. 

 

A empresa DIAGONAL INVESTIMENTOS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA., 

situada na cidade do Rio de Janeiro, da qual BERNARDO FREIBURGHAUS era sócio e gestor, 

realizava assessoria e gestão financeira de recursos de terceiros. Como dito, entre os 

clientes da DIAGONAL e, pois, de BERNARDO, estava ROGÉRIO ARAÚJO. 

 

 Era absolutamente natural por isso mesmo, MM. Juiz, que BERNARDO e ROGÉRIO 

mantivessem contatos entre si, assim como fazem rotineiramente gestores com seus 

clientes, ocasiões em que discutem seus investimentos, a situação do mercado, os riscos 

das aplicações, entre outras coisas inerentes a esse tipo de relação comercial. É assim que 
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funciona o mercado financeiro: o agente responsável por aconselhar o cliente em relação 

a suas aplicações há de manter fácil canal de comunicação com ele. 

 

Como comprova o termo de adesão ao fundo de investimento HEDGE FUNDO DE 

INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 01.576.619/0001-01), do BNY MELLON SERVIÇOS 

FINANCEIROS DTVM S.A. – que segue anexo à presente como doc. nº 1 – em 2009 o 

peticionário alocou recursos no fundo em questão, que desde então tem como agente 

financeiro a empresa DIAGONAL, nova denominação da CORCOVADO AGENTE AUTÔNOMO DE 

INVESTIMENTOS LTDA (doc. 2). 

 

Referido investimento nada tem de ilegal e nunca foi ocultado de ninguém. Ao 

contrário está devidamente registrado nas sucessivas declarações de imposto de renda 

do requerente, como comprovam as imagens postas a seguir: 

 

ANO – CALENDÁRIO 2009 

 

 

 

  ANO – CALENDÁRIO 2010 
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ANO – CALENDÁRIO 2011 

 

 

 

ANO – CALENDÁRIO 2012 

 

 

 

ANO – CALENDÁRIO 2013 

 

 

 

ANO – CALENDÁRIO 2014 
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Como se vê, as declarações de imposto de renda do peticionário indicam, de forma 

absolutamente legal e legítima, a existência desses recursos, alocados em fundo do BNY 

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., desde 2009, 

quando foi firmado o contrato de adesão intermediado pela empresa de BERNARDO. 

   

O peticionário já teve a quebra de seu sigilo fiscal determinada por V. Exa. e seu 

resultado, que não há de ser desconhecido da Acusação, confirma a existência e 

regularidade do que acima de falou.  

 

Como, no entanto, o resultado dessa quebra é desconhecido da defesa1 – em mais 

uma demonstração inequívoca de violação ao direito de defesa, pois as provas neste caso 

são apresentadas pela Acusação em pequenas frações e de acordo com o interesse 

imediato do acusador – não se pode indicar as folhas dos autos nas quais essa afirmação 

pode ser comprovada. 

 

A existência e licitude do relacionamento foram reforçadas pela Defesa de BERNARDO 

FREIBURGHAUS em petição datada de 9 de julho de 2015 (evento 358). Afirmando que “não 

é operador de nada, nem de ninguém”, ressaltou que “o Sr. Rogério Araújo mantinha 

investimentos em fundos de investimentos que eram distribuídos pela empresa Diagonal 

Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda., do qual (...) era sócio e gestor”. 

 

Fica claro, portanto, o equívoco da presunção em que se embasa o pedido 

ministerial.  

 

  

                                                   
1. Ao menos naquilo que o peticionário consegue ter acesso até o presente momento não foi trazido aos autos o 
resultado de sua quebra fiscal. O que se conseguiu descobrir é que na noite da última sexta-feira, 10 de julho, foi 
juntada aos autos nº 5076311-56.2014.404.7000 uma mídia que supostamente conteria o resultado mencionado. 
Evidentemente que, ainda que isso seja fato, não foi possível aos defensores ter cópia da mídia referida a tempo 
para indicá-la nesta manifestação.  



                                                                                                     8. 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

2.2. A maldosa interpretação dada aos “tais” registros telefônicos 

 

A maior comprovação de que o Ministério Público não tem prova nenhuma reside 

exatamente na aberração que representa sua manifestação. A partir de registros 

telefônicos de ligações cujo conteúdo desconhece, afirma provada uma sucessão de atos 

de corrupção! Patético! 

 

Primeiramente, é fundamental registrar que por não ter o peticionário obtido 

acesso a documentos que permitam aferir a legalidade da medida que levou à obtenção 

desses dados telefônicos, não tem, agora, condições de a ela se contrapor. De todo modo, 

e sem admitir como válidos esses dados, basta olhar um pouco mais atentamente para a 

associação feita pelo Parquet para se notar seu absoluto descabimento. 

 

Pois bem. Não se sabe se por descaso ou não, o Ministério Público chama de 

cruzamento de dados uma capenga associação de informações fundadas em premissas 

absolutamente equivocadas e que não resiste a uma análise minimamente detida.  

 

A começar pela inexistência de demonstração de que o número de telefone 

atribuído a ROGÉRIO seria realmente dele. Isso porque seu nome foi relacionado à linha nº 

“21-9484-6108” simplesmente em decorrência de uma tal lista de “convidados 

confirmados” para jogo de buraco (!) identificada em um dos HDs do criminoso delator 

PAULO ROBERTO COSTA.  

 

Tampouco se sabe se o número de telefone atribuído a BERNARDO é efetivamente 

dele, até porque a prova indicada pelo próprio acusador mostra que o terminal telefônico 

está registrado em nome de uma tal “Marlene de Oliveira Brito” (evento 317, OUT17).  
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De todo modo, ainda que se considere como corretos os números relacionados 

ao requerente e a BERNARDO, as presunções ministeriais não se sustentam sob nenhum 

prisma2.   

 

Já no início da manifestação, nota-se grave erro na afirmação de que foram 

identificadas 135 ligações entre ROGÉRIO ARAÚJO e BERNARDO FREIBURGHAUS no período de 

1º de julho de 2010 a 27 de fevereiro de 2013.   

 

Analisando a documentação juntada aos autos, o que se vê é um número inferior 

àquele indicado, pois, na contagem equivocada constam registros de telefonemas em 

duplicidade, como, por exemplo, os seguintes: 

 

 

 

Outras três ligações – as dos dias 17 de maio de 2011, 31 de maio de 2011 e 26 

de dezembro de 2011 – sequer poderiam ser reputadas relevantes para fins de 

cruzamento de informações, na medida em que duram no máximo 10 segundos, o que, 

convenhamos, é sinal de chamada que sequer se completou. Sendo claro que nem 

mesmo houve diálogo entre os interlocutores, ainda assim serviram elas à simplista 

especulação feita a respeito de seu conteúdo.  

 

Fossem apenas esses os erros grosseiros e a situação já seria séria. Mas, 

infelizmente, há muito mais conclusões infundadas. 

 

Uma olhadela que se dê nas tabelas apresentadas pela Acusação, e vê-se que não 

foi ao acaso a escolha de se selecionar “o lapso temporal de até 8 dias entre as ligações 

                                                   
2. Ainda não se sabe se as indicações de terminais telefônicos feitas pelo Ministério Público são escorreitas. Portanto, 
a título de argumentação, a análise que segue abaixo parte da mesma dedução adotada pelo acusador na 
manifestação do evento 317, o que não significa que o peticionário concorde com ela. 
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telefônicas entre Rogério Araújo e Bernardo e as transferências de valores para contas de 

offshores mantidas por PAULO ROBERTO COSTA no exterior”.  

 

Trata-se, por óbvio, de verdadeira pescaria, pois não se sabe qual critério foi 

empregado para definir esse prazo como bom. Não é difícil imaginar que a lógica foi 

totalmente invertida: quando a pescaria encontrava um telefonema de ROGÉRIO o prazo 

era fixado a partir daí.   

 

Conquanto sequer se tenha provado que a tal linha telefônica atribuída a 

BERNARDO era mesmo utilizada por ele, ainda que se admitisse como verdadeira a 

afirmação, o cruzamento de dados apresentado cai por terra a partir do exame de todos 

os telefonemas que aparecem na quebra de sigilo telefônico de BERNARDO. 

 

Para se ter uma ideia da forma como as informações relacionadas aos registros 

foram manipuladas, constam do quadro o total dos telefonemas feitos por BERNARDO 

FREIBURGHAUS no período de 1/7/2010 a 27/2/2013, o que totaliza 3.925 registros 

telefônicos. Desse total, as ligações de ROGÉRIO para BERNARDO correspondem a míseros 

0,64%. E dentre as recebidas por BERNARDO, aquelas de ROGÉRIO equivalem a apenas 

1,80%: 
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Afora a óbvia inconsequência de se atribuir prática criminosa com base em 

presunção do que o peticionário tratou no telefone com BERNARDO, é no mínimo curioso 

que diante de tantas ligações tenha o MPF selecionado como suspeitas justamente 

aqueles pouquíssimos telefonemas entre o peticionário e BERNARDO, ignorando todos os 

outros quase 98% contatos telefônicos deste último.  

 

Também é curioso notar que os telefonemas tidos como prova de crime 

ocorreram ao longo de 3 anos – entre 01/07/2010 a 27/02/2013 – ao passo que os tais 

depósitos indicados na manifestação ministerial apenas em parte desse período, tendo 

ocorrido entre 21/03/2011 e 9/11/2012.  

 

Nenhuma explicação foi dada a isso sendo fácil supor que, num universo de anos 

e anos de ligações telefônicas, fosse bem possível encontrar datas semelhantes entre 

ligações e depósitos, ainda que, como no caso dos autos, os primeiros não tivessem 

rigorosamente nenhuma ligação com os últimos. 
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Não bastassem todas as incongruências de que acima se falou em relação aos 

fatídicos registros telefônicos, tampouco há prova de que as empresas indicadas na tabela 

elaborada pelo acusador sejam, de fato, de PAULO ROBERTO COSTA porque tal assertiva é 

feita pelo delator e, como bem já assinalou anteriormente V. Exa., não tem serventia 

alguma a prova que decorre “principalmente da palavra de criminosos colaboradores”, 

sem “provas documentais mais robustas que a amparem” (autos n. 

5073475.13.2014.404.7000, evento 10). 

 

Entretanto, ainda que sejam admitidas como verdadeiras as contas bancárias 

atribuídas ao delator PAULO ROBERTO COSTA, é bastante assustadora a associação feita entre 

as transferências apontadas nas tabelas da manifestação ministerial e os telefonemas 

entre ROGÉRIO e BERNARDO.  

 

É que o Parquet se vale de informação inverídica para tentar criar o esdrúxulo 

cruzamento de dados. Consta da manifestação o registro de telefonema do peticionário 

com BERNARDO no dia 6 de novembro de 2012, o que teria supostamente ensejado o 

depósito de US$ 400.000,00 (quatrocentos mil dólares) na mesma data em favor de 

PAULO ROBERTO COSTA pela GARDAMON COMPANY INC: 

 

 

 

Embora o Parquet tenha utilizado documento com a indicação dos dias 5 e 6 de 

novembro de 2012, data em que o montante estaria disponível na conta do delator (doc. 

nº 3), analisando a documentação juntada aos autos vê-se que a ordem para a referida 

transferência bancária não ocorreu no dia indicado pelo Parquet, mas em data anterior 

ao telefonema destacado pelo Ministério Público:  
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 De se notar, ademais, que muitas das transferências foram feitas nos mesmos dias 

dos respectivos telefonemas. Algumas dessas ligações ocorreram no final do dia (horário 

brasileiro). E, para fazer o cruzamento mambembe que ora se combate, o Ministério Público 

ignorou completamente o fato de que entre Brasil e Europa existe uma diferença de fuso 

horário que fica em torno de 5 horas.  

 

 Ou seja, a título de exemplo, há uma transferência realizada a partir de um 

telefonema ocorrido às 16:14:40 do dia 14 de agosto de 2012. E uma das transferências 

indicadas teria ocorrido no mesmo dia. Impossível! 

  

Veja, MM. Juiz, o despautério da acusação formulada contra o requerente. As 

premissas nas quais se funda o Parquet para justificar o tal cruzamento de dados são 

manifestamente erradas.  
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Uma vez comprovado documentalmente que a transação foi feita em data anterior 

ao telefonema do peticionário com BERNARDO, cai por terra qualquer suspeita de que 

ROGÉRIO tenha tido alguma interferência nesse depósito que se diz ter sido feito na conta 

do delator PAULO ROBERTO.  

 

Disso se vê que o que o Ministério Público chama de nova prova para reforçar a 

prisão do paciente não passa de irresponsável agrupamento de informações fundadas em 

dados que além de antigos são claramente errados. 

 

Convém destacar que não se trata de interpretação das informações expostas, de 

análise subjetiva de dados. Não, MM. Juiz, trata-se de ler a prova trazida aos autos e que 

embasam as conclusões do novo pedido ministerial contra o ora peticionário. A leitura 

fria desses documentos, no entanto, indica que as conclusões ministeriais são fruto de 

erro grave e não há nenhuma dúvida de que dados constantes das planilhas referidas são 

inverídicos e, por isso, jamais poderão ser considerados por esse D. Juízo. 

 

Outro exemplo que bem demonstra a temeridade das afirmações lançadas pelo 

órgão ministerial, no lapso temporal de 8 dias anteriores às transferências datadas de 23 

de maio de 2011, é o fato de existir apenas uma única ligação do telefone atribuído ao 

peticionário para o de BERNARDO. Nesse mesmo período constam no mínimo outras 96 

ligações de registros telefônicos diversos recebidas e originadas pelo mesmo número que 

se atribui a BERNARDO. Nenhum deles, no entanto, interessou ao Ministério Público.  
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Ora, com base em que o Ministério Público pode afirmar que foi justamente a 

ligação do peticionário que propiciou um alegado pagamento de propina no Exterior? Por 

que não todos os demais feitos no mesmo período? Isso se telefonemas pudessem ser 

tidos como prova do que pretende o Parquet... 

 

 O mesmo ocorre com relação aos depósitos do mês de maio de 2011. Embora conste 

na planilha apresentada que após telefonema de 17 de maio de 2011 ocorreram quatro 

depósitos em contas de PAULO ROBERTO, o que se vê é que no período dos 8 dias anteriores 

às transações foi registrada no máximo uma única ligação do peticionário com BERNARDO.  
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A completa exibição dos dados colhidos – e não a apresentação parcial, como se 

vê da espécie – escancara a frágil correlação tida por prova. As tabelas mencionadas 

revelam que no lapso temporal dos 8 dias fixados existem muito mais telefonemas de 

outros números do que daquele atribuído ao peticionário e que não há nenhuma lógica 

em relacioná-lo aos depósitos em favor do réu confesso PAULO ROBERTO COSTA. 

 

 Ora, não é possível precisar que uma única ligação originada do telefone que seria 

de BERNARDO, dias antes de qualquer uma destas transferências, teria como intuito tratar 

de pagamentos no Exterior, afinal, pela análise atenta das ligações verifica-se que no 

mesmo período de 8 dias existem outros tantos e mais frequentes registros telefônicos. 

 

Por exemplo, em relação à transferência do dia 18 de maio de 2011 há outros 64 

registros de ligações telefônicas de BERNARDO, no mesmo período de 8 dias que 
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antecederam o alegado pagamento. Há apenas uma ligação para ROGÉRIO nesse período 

originada do terminal atribuído a BERNARDO. Em relação às transferências dos dias 19 e 23 

de maio de 2011 há mais uma porção de outros números com quem BERNARDO conversou 

nos 8 dias que a antecederam, também em frequência bem maior do que a única ligação 

alegadamente feita com ROGÉRIO.  

 

 Exatamente nesse sentido são todas as outras deduções do acusador, que se 

analisadas com a minúcia que a situação exige, revelam a absoluta incongruência das 

presunções da Acusação. Para não nos alongarmos ainda mais nessa manifestação, 

anexamos à presente como documento de nº 4 tabelas com a indicação de outras 

situações nas quais essas incoerências foram detectadas. 

 

Não menos grave é o fato de que nesse mesmo período de 8 dias o réu confesso 

PAULO ROBERTO recebeu vários outros depósitos além daqueles indicados na manifestação. 

No entanto, sem qualquer explicação, foi feita seleção aleatória apenas daqueles que se 

aproximavam temporalmente de ligações que se atribui a ROGÉRIO. Mais uma vez é a 

lógica invertida em que se cruzam informações, quaisquer que sejam elas, para só então 

se definir a “técnica” do cruzamento pretendido. Registre-se, aliás, que não se preocupou 

a Acusação em explicar o que cada uma das empresas de origem e/ou destino indicadas 

em suas tabelas tem a ver com o requerente.  

 

Os exemplos não param por aí: o Parquet reputa como prova de crime transferência 

internacional feita pela GB MARITIME LTDA. (doc. nº 5). Trata-se da conta de PAULO ROBERTO 

COSTA mantida no exterior e sobre a qual o próprio delator já informou não ter qualquer 

relação com o peticionário ou com a ODEBRECHT.  

 

De acordo com PAULO ROBERTO COSTA em seu Termo de Colaboração nº 38 (Evento 

317), referida empresa foi criada pelo então cônsul da Grécia no Rio de Janeiro 

(KONSTANTINUS), para que realizasse depósitos a PAULO ROBERTO COSTA em troca de 

informações privilegiadas da PETROBRAS, e que o valor pago mensalmente era, justamente, 
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em torno de US$ 15.000,00 (quinze mil dólares), quantia semelhante ao montante da 

transferência indicada pelo Ministério Público Federal.  

 

Trata-se, portanto, de mais um indicativo de que as informações lançadas na 

manifestação ministerial não podem ser levadas em consideração por esse D. Juízo.  

 

Essa miscelânea de informações, MM. Juiz, não se deu por acaso, mas sim como 

meio para tentar justificar o tal cruzamento de informações e injustamente incriminar o 

peticionário.  

 

Esgrimir acusações a esmo, sem qualquer embasamento fático, é imprudente, 

temerário. O Ministério Público, no entanto, não parece se esmerar para apurar a 

verdade dos fatos, bastando-lhe a exibição de uma enxurrada de informações como se 

prova de crime fossem.  

 

Como tudo isso, antes evidentemente de uma análise minimamente cuidadosa, 

alimentou os noticiários – a começar pelo Jornal Nacional, que soube do teor do pedido 

ministerial antes mesmo de ser ele carregado no Eproc –, o Ministério Público acaba 

criando na opinião pública uma sensação falsa de “justiça sendo feita”. Do ponto de vista 

midiático, tal atitude tem o nítido propósito de justificar a contundência das prisões 

processuais, maquiando sua patente ilegalidade. Entretanto, no que toca à validade 

jurídica, a investida é absolutamente ilegal e perigosa, muito perigosa à Democracia. 

 

2.3. A suposição é sempre a tônica dos pedidos acusatórios 

 

O Ministério Público Federal trouxe aos autos o depoimento de ALEXANDRE AMARAL 

DE MOURA para tentar sustentar o envolvimento do ora peticionário com operações de 

dólar-cabo feitas por outras pessoas. 
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Acontece que ALEXANDRE AMARAL é outra daquelas pessoas que nunca, nem uma 

única vez, falou de ROGÉRIO.  Aliás, ele nunca abriu a boca para falar de nenhuma empresa 

ou pessoa ligada ao GRUPO ODEBRECHT. Ele quando perguntado, aliás, afirmou que “não 

conhece ninguém da ODEBRECHT...” e foi categórico ao afirmar que acreditava que os 

depósitos que fez na Suíça eram em favor do próprio BERNARDO e que era dele também 

que recebia os valores no Brasil. 

 

 Então, exatamente porque o que ele disse haveria de justificar um reforço do 

pedido de prisão de ROGÉRIO? Simplesmente porque o Ministério Público insiste num 

joguete de suposições, especialmente em relação ao peticionário e a seu poder de fogo. 

 

É muito fácil advogar uma tese dessa forma: se não se tem prova do envolvimento 

de alguém que se queira incriminar, basta afirmar o seu envolvimento com base no nada 

e o peso do timbre do MPF dá conta de conferir ares de veracidade à patranha. 

  

As presunções ministeriais e as informações nunca confirmadas, ao invés de 

reforçarem a necessidade de prisão, enfatizam apenas a pobreza dos elementos de que 

dispõe o Ministério Público. Contudo, é com base nesse “nada” jurídico que ele pretende 

sustentar a necessidade de reforçar a ordem de prisão hoje vigente contra o peticionário. 

 

A justificativa não poderia ser mais pífia: 

 
“O tipo de operações, altamente sofisticadas, para dissimular pagamentos de 

propinas, mostra que o sistema atual permanece em risco, caso os réus 
permaneçam em liberdade. Como não usaram o sistema oficial, mas sim informal, 
é impossível fiscalizar e impedir novos pagamentos de propinas sem a sua prisão 
cautelar”. 

 

Ora, sendo o destinatário da propina relacionado aos telefonemas acima 

referidos, PAULO ROBERTO COSTA, um dos mais célebres troféus exibidos pela Força Tarefa 

Lava-Jato não haveria razões para a preocupação ministerial: se ele firmou acordo de 
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delação premiada, certamente se comprometeu a não mais delinquir3, o que o impediria 

de receber propina e, evidentemente, que alguém a ele pagasse. Se esse risco existisse, 

registre-se, ele também haveria de estar recolhido ao cárcere. 

 

Entretanto os pesos e medidas da Força Tarefa da Lava-Jato têm sido fixados de 

acordo com o interlocutor, não de acordo com a lógica e, menos ainda, com a lei. 

 

3. O DIREITO DE SE DEFENDER EM LIBERDADE 

 

3.1. A provada boa-fé do peticionário 

 

Desde que teve sua prisão temporária requerida, ROGÉRIO ARAÚJO colocou-se à 

inteira disposição desse D. Juízo e ao invés de tomar qualquer atitude que pudesse trazer 

risco à instrução processual ou à ordem pública, permaneceu em sua residência. 

 

ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO não exerce mais nenhuma função em nenhuma das empresas 

do chamado “GRUPO ODEBRECHT” há muitos meses. Em fevereiro de 2015 licenciou-se de 

seu cargo em virtude de sérios problemas de saúde que demandaram cuidadoso 

tratamento médico (doc. nº 6).  
 

Além de ter se submetido a uma cirurgia para retirada de um carcinoma e 

permanecido internado por alguns dias, ROGÉRIO também passou a sofrer de transtornos 

psicológicos, evidentemente decorrentes da situação de estresse causada pelo duro golpe 

de ver seu nome envolvido – sem prova alguma – nos graves fatos apontados na Operação 

Lava-Jato. O agravamento desse quadro agudo de stress o levou a licenciar-se da função 

que exercia, estando afastado há diversos meses. 

 

Em 4 de fevereiro de 2015, renunciou a todos os Conselhos dos quais fazia parte. 

                                                   
3. Tal como ALBERTO YOUSSEF fez há alguns anos, mas resolveu voltar atrás.  
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Na tentativa de demonstrar a sua boa-fé, após a efetivação do encarceramento, 

a Defesa do peticionário entregou nesta Secretaria o original de seu passaporte (evento 

123) e, posteriormente, documentos comprovando seu afastamento do GRUPO ODEBRECHT 

(evento 290) – e aqui, MM. Juiz, se diz do GRUPO ODEBRECHT, o que evidentemente significa 

de todas as empresas que dele fazem parte4. 

 

 Isso significa que se o paciente já não mais exercia função alguma em nenhuma 

empresa do grupo empresarial havia muitos meses, agora, em definitivo, deixou de ter 

qualquer vínculo com ele. 

 

Entretanto, diante do claro objetivo da Força Tarefa Lava-Jato em antecipar pena, 

toda e qualquer alegação capaz de demonstrar a boa-fé do peticionário e seu desejo de 

se submeter com dignidade à persecução penal são avaliados como estratagema. É por 

isso que, invertendo o ônus da prova, diz o Ministério Público que o desligamento “parece 

sim um artifício para buscar iludir o Judiciário” na medida em que não se esclareceu se 

ROGÉRIO “foi desligado por justa causa, ou se afastou voluntariamente”. 

 

Para evitar essa afirmação inverídica bastava ler o que foi apresentado pelo 

peticionário. Do documento que acompanhou a petição do evento nº 290, vê-se 

claramente que o desligamento foi voluntário e com o fim de se dedicar à sua defesa: 

 
“Em virtude dos fatos envolvendo a minha pessoa e vindos a público no último dia 

19 de junho, comunico meu afastamento e desligamento da empresa, a fim de 
que possa me dedicar integralmente à minha defesa no procedimento em que 
figuro como investigado” (grifamos). 

 

O fato, MM. Juiz, é que diante da entrega do passaporte e do desligamento, o 

que faz esmorecer o temor (jamais concretizado) presente no decreto da custódia 

                                                   
4. Todas as 388 empresas mencionadas na manifestação ministerial do Evento 317. 
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cautelar, o Ministério Público reagiu de forma atrapalhada, trabalhando com deduções 

para evitar possível reconsideração da necessidade da prisão processual.  

 

Por ser evidente a falta de serventia da prisão processual, resolveu o Ministério 

Público ser criativo. Afirma que deveria o peticionário trazer aos autos prova de 

revogação dos poderes para movimentar “contas em nome das pessoas e empresas do 

grupo”. Bem, para que essa providência fosse possível, seria necessário que a ROGÉRIO, 

em primeiro lugar, tivesse sido algum dia conferido esse “poder”. O que nunca ocorreu. 

 

Entretanto, a pretensão ministerial é de inverter o ônus da prova: presume que 

o peticionário tinha poderes e requer a V. Exa. que a ele seja imposto o dever da prova 

negativa. Esse novo Código de Processo Penal criado e adotado apenas pela Força Tarefa 

Lava-Jato é contrário ao que felizmente ainda vige no País, segundo o qual a alegação há 

de vir acompanhada de provas, o que não é o caso de nenhuma das afirmações 

levantadas pelo Ministério Público para “reforçar” a prisão preventiva de ROGÉRIO. 

 

3.2. Moralismo incompatível com a lei 

 

Em habeas corpus impetrado no bojo da rumorosa OPERAÇÃO SATIAGRAHA, o E. Supremo 

Tribunal Federal foi enfático ao afirmar que não se prende ninguém por seu poder econômico 

ou pelo risco não concreto de interferir na colheita da prova (HC 95.009/SP, Rel. Min. EROS 

GRAU, DJe 18.12.2008, grifamos). 

 

Apesar da contundência com que a Suprema Corte refuta requerimentos postos 

com base em vazios jurídicos, o Parquet pretende o encarceramento do peticionário e do 

presidente da holding ODEBRECHT S.A. porque eles possuiriam “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”.  
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Ora, a só colocação de ROGÉRIO ARAÚJO neste patamar de importância já é de um 

ridículo atroz. Ele é engenheiro e foi diretor não-estatutário de uma das empresas do 

grupo empresarial e não tem os poderes messiânicos que o Parquet com tanta fantasia 

descreve.  

 

Tivessem as investigações sido um pouco menos açodadas e se notaria que, 

apesar da associação que se fez do nome do peticionário ao de MARCELO ODEBRECHT, o 

primeiro nunca foi subordinado do segundo. ROGÉRIO ARAÚJO era funcionário da 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT no setor de engenharia industrial, ao passo que o 

MARCELO era presidente da holding ODEBRECHT S.A.. 

 

Além disso, ainda que tivesse qualquer condição de interferir no que quer que 

seja, ter condições é bem diferente de “efetivamente interferir” e, pois, não pode motivar 

prisão de ninguém, afinal o processo penal não se embasa em temores, mas em fatos 

concretos. 

 

O MPF insiste em atribuir a ROGÉRIO um poder econômico que nunca teve até 

mesmo porque nunca atuou na área financeira em nenhum dos empregos por que passou 

na vida, nem nunca assinou um único cheque por sua antiga empregadora. É no mínimo 

demagogo pretender cercear a liberdade de alguém simplesmente porque tem “poder 

econômico”. 

 

Acontece que, independentemente desse moralismo incompatível com a Lei, o 

fato é que agora o Ministério Público acena com uma noticiada visita de advogados a 

autoridades para reforçar o pedido de prisão do ora peticionário. É incrível que ainda se 

insista nesse argumento, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já assentou 

que “embora seja notório que tal reunião tenha de fato ocorrido, não se tem nos autos 

nenhum fato concreto que justifique a imposição de medida tão extrema” e que “do 
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encontro, não há narrativa de nenhuma interferência efetiva no processo, de modo a 

colocar em risco as investigações ou a instrução”5. 

 

E o que isso tem mesmo a ver com ROGÉRIO e com a necessidade de cercear a sua 

liberdade? De mais a mais, a tal visita que o MPF insiste em dizer que “não se trata de 

especular” nunca impediu a prisão de quem quer que fosse exatamente porque não teve, 

nem nunca poderia ter tido, esse viés maldoso desenhado pela Acusação. 

 

Ainda que se pudesse conferir alguma veracidade às ilações só agora trazidas a 

lume pelo Parquet, ainda que esses registros de ligações telefônicas provassem o que 

pretende o acusador, as circunstâncias consubstanciariam prova de materialidade e não 

requisitos da custódia cautelar! 

 

Afinal, é o próprio Ministério Público quem afirma que os tais telefonemas 

cessaram em 27/02/2013, um ano antes de deflagrada a primeira fase da Operação Lava-

Jato e um ano e oitos meses antes da inclusão oficial do peticionário como alvo das 

investigações. 

 

Por que agora há cautelaridade?  

 

Prova de materialidade delitiva, MM. Juiz, é apenas pressuposto da custódia 

cautelar6. Sem a efetiva demonstração da necessidade dos requisitos do art. 312 do 

Código de Processo Penal, a prisão não passa de ilegal antecipação de pena. 

 

 

                                                   
5. TRF/4, 5006708-07.2015.404.0000/PR, Rel. Des. Fed. JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, j. 8.5.2015, trecho do voto, p. 14. 
6. “Para a decretação da prisão preventiva, o CPP estabelece pressupostos (art. 312, caput, segunda parte), requisitos 
positivos (art. 312, caput, primeira parte), requisitos negativos (art. 314) e as hipóteses de cabimento da prisão (art. 
313)” – GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ, Processo Penal, Elsevier, Rio de Janeiro, 2012, p. 732. 
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4. A PRISÃO NÃO SE SUSTENTA 

 

Depois de muitas barbaridades, o Ministério Público Federal foi didático ao sintetizar 

o caminho de sua abusiva pretensão. Afirmou que a liberdade do peticionário há de continuar 

cerceada com base na prática da conduta em si – o que se confunde com a materialidade 

delitiva – e o resto, MM. Juiz, configura mera probabilidade, nada concreto. 

 

Os motivos estão relacionados às “plenas condições” que têm o peticionário e 

MARCELO ODEBRECHT “de interferir na prova”. E as razões para tanto haveriam de vir 

acompanhadas da indicação de um curso de futurologia. Afinal, segundo a lógica ininteligível 

do Parquet, eles: (i) são “executores direto e mediato [sic] destas medidas”, e “possuem 

pleno conhecimento de todas as circunstâncias que as envolvem”. 

 

ROGÉRIO é executor do que e com base em quê? Em telefonemas antigos? 

Conhecimento de que circunstâncias?  

 

A trilha do absurdo prossegue: o peticionário e MARCELO, segundo o MPF, “possuem 

amplas condições materiais e financeiras para tanto” [tanto o que?], além de haver “risco de 

continuidade do emprego desses estratagemas de dólar-cabo, às margens da contabilidade 

e sistema bancário oficial, para pagar propinas”. Meu Deus! Se nem há prova dessa absurda 

ilação, como se há de prender ROGÉRIO com a suposição de que ele voltará a fazer o que nunca 

fez? Ainda mais num caso como este, cuja repercussão e publicidade transformam seus 

personagens em celebridades? 

 

E, por último, seja lá o que for o que Ministério Público considera “poder de captura 

do Estado”, este é o aspecto mais infame de sua manifestação especialmente em relação a 

ROGÉRIO ARAÚJO. Qual a relação de ROGÉRIO com financiamento de campanhas? Ele é um 

engenheiro, um técnico. 
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Mas ainda que a premissa tivesse alguma sustentação na realidade – e 

evidentemente não tem – está o Ministério Público sugerindo que, por estar o grupo 

empresarial ODEBRECHT dentre os “altos financiadores de campanhas” poderá de algum modo 

ter ingerência nas instituições da República e com isso interferir “na produção da prova, no 

Brasil e no exterior”? É isso mesmo? 

 

Pois se for, eis o sinal de que os guardiães da sociedade andam de mal a pior...  

 

E o que isso tem a ver com ROGÉRIO? Que poderio econômico tem ROGÉRIO ARAÚJO? 

Nenhum! Jamais teve ou teria essa força e onisciência bradada pelo Ministério Público! Ele é 

um engenheiro que teve uma carreira sólida sim, mas que sempre viveu dos rendimentos 

que teve de seu trabalho. 

 

O fato, MM. Juiz, é que não se prende ninguém com base em conjecturas, e 

futurologia, pois, como salienta a doutrina, “ainda não equiparam os foros brasileiros 

com bolas de cristal...”7. 

 

A doutrina estrangeira é igualmente enfática e cai como uma luva para coibir a 

pretensão ministerial: 

 

“Afirmar que encerramos a una persona porque puede fugarse, puede cometer 
otros delitos, puede entorpecer la investigación, o es imputado de un hecho grave, 
es invertir el sistema en contra del imputado. Es afirmar que para esta etapa 
precaria, la administración de justicia mira al futuro en lugar de centrar su estudio 

en la comprobación real de una supuesta verdad pesada”8. 

 

 Tampouco se pode prender alguém porque tem muito ou pouco “poder econômico”. 

 

                                                   
7. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal, 12ª Ed., Saraiva, 2015, São Paulo, 653/654, grifamos. 
8. CASTRO, Julio C. “¿La prisión preventiva es una ‘lettre-de-cachet’ moderna?” in Cuadernos de doctrina y 
jurisprudencia penal. n. 14, v. 8, 2002, p. 568, grifamos. 
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 É o que decidiu o E. Supremo Tribunal ao afirmar: “a prisão cautelar, tendo em 

conta a capacidade econômica do paciente e contatos seus no exterior não encontra 

ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pena de estabelecer-se, 

mediante quebra da igualdade (artigo 5º, caput e inciso I da Constituição do Brasil) 

distinção entre ricos e pobres, para o bem e para o mal”9. 

 

Em primoroso voto da lavra do eminente Ministro CELSO DE MELLO, a Suprema 

Corte decidiu, entre outros aspectos relevantes à espécie dos autos, que a “classe social 

do acusado não pode servir, isoladamente, como fundamento da prisão preventiva”10. 

 

 A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça também defende que, uma 

vez “não demonstrada, com base em elementos concretos, a presença do periculum 

libertatis, e considerados os predicados pessoais favoráveis dos pacientes, bem como que 

não há motivos para a continuidade da custódia cautelar que lhes foi imposta, imperioso 

o deferimento da liberdade, diante da ausência da idônea fundamentação para as 

custódias provisórias”11. 

 

Tal como no caso dos autos, se o fato incriminado é daqueles “sem violência ou 

grave ameaça a pessoa, praticados há mais de 4 (quatro) anos” e não se tendo “notícia 

de ‘eventual interferência indevida na colheita da prova’, podendo-se presumir que 

‘idêntico comportamento seja mantido no decorrer da instrução judicial’ (...) a prisão 

cautelar não se sustenta à luz do art. 312 do CPP”12. 
 

Disso se vê, que nenhuma das circunstâncias preconceituosamente indicadas no 

item 29 da manifestação do evento 317 se sustenta, pois todas consubstanciam presunção 

que demandam previsões, ciência (ou dom) com qual não pode se ocupar o Direito 

Processual Penal. 

                                                   
9. STF, HC 95.009/SP, Rel. Min. Eros Grau, DJe 18.12.2008  
10. STF, HC 95.290/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 1.8.2012, trecho do voto condutor, p. 23/26, grifamos. 
11. STJ, HC 172.924/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 3.5.2013, grifamos.  
12. STJ, HC 40.839/RJ, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 25.8.2014. No mesmo sentido: HC 303630/PR, DJe 1.7.2015. 
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5. O ESTRANHÍSSIMO PEDIDO LANÇADO NO EVENTO 268 

 

É realmente difícil entender a inclusão do nome do peticionário na manifestação do 

evento 268. Afirma o Ministério Público que ROGÉRIO ARAÚJO seria um dos responsáveis pela 

utilização de empresas offshores para transferir recursos “para as contas mantidas” por 

“Renato Duque e os colaboradores Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco”. Para tanto, se vale 

do depoimento do criminoso delator RAFAEL ANGULO que noticia suposta relação que manteve 

com o co-investigado ALEXANDRINO ALENCAR em relação à BRASKEM. 

 

E, afinal, de onde se tirou a informação de que as tais offshores têm alguma relação 

com o peticionário? O que o peticionário tem a ver com a BRASKEM? E com RAFAEL ANGULO? 

 

Nada, MM. Juiz, absolutamente nada, pois nem o depoimento de RAFAEL ANGULO, 

nem os documentos por ele apresentados exprimem alguma relação ou fazem referência a 

ROGÉRIO ARAÚJO. 

 

Num primeiro olhar, é difícil entender o porquê de ter o nome do peticionário sido 

incluído no pedido. Mas, como nada vem “por acaso”, fica claro que, ao fazer isso, o 

Ministério Público pretendeu engrossar o caldo de um poderio econômico que veio a atribuir 

ao peticionário na manifestação do evento 317, onde efetivamente requereu o reforço da 

custódia a ele imposta.  

 

A estratégia ministerial é clara: repetir uma mentira com o intuito de que ela vire 

verdade. Entretanto, ROGÉRIO não tem “poder econômico”, não consegue interferir onde quer 

que o Ministério Público imagine e, por isso, quaisquer ilações a respeito desses seus “super 

poderes” hão de ser rechaçadas por esse D. Juízo. 
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6. ACESSO A DOCUMENTOS 

 

Apesar de estar preso e de ter contra si a utilização de provas desengavetadas a 

conta gotas pelo Ministério Público Federal, o peticionário não tem acesso a todos os 

elementos de prova fundamentais ao exercício de seu direito à ampla defesa. 

 

 É fácil se perder no emaranhado de passagens sistêmicas do Eproc, mas o fato é que 

ao peticionário deve ser aberto acesso pela simples digitação dos números de todos os 

procedimentos que a ele são correlatos. Este é o caso das quebras dos sigilos bancário e fiscal 

do próprio peticionário. Apesar de ser alvo da medida, ele até hoje não teve acesso nem à 

decisão que a determinou nem a seu resultado.  

 

Especificamente em relação ao pedido ministerial ora combatido, há diversos 

documentos que deveriam tê-lo acompanhado, mas que não foram franqueados ao 

peticionário. São eles: 

 

i) A íntegra dos dados bancários que fundamentaram o pedido ministerial e 

utilizada para a confecção do relatório nº 189/2015 (OUT9); 

ii) O relatório de nº 187/2015, citado no nº 188/2015 – SPEA/PGR (OUT8); 

iii) As informações (que não se sabe nem de que natureza são) contidas no 

“anexo 1” da informação 189/2015 – SPEA/PGR (OUT9). Tal anexo – 

novamente – não acompanha o pedido ministerial, muito embora tenha 

embasado as conclusões do pedido do evento 317; 

iv) A íntegra de todas as quebras de sigilo telefônico contidas no processo 

5013889-11.2015.404.7000 (OUT8);  

 

Requer o peticionário, portanto, acesso a todos os documentos e procedimentos 

listados acima, bem como, e principalmente, daquele que resultou na decisão por sua quebra 

de sigilos bancário e fiscal. 
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7. PEDIDO 

 

O peticionário conseguiu demonstrar a V. Exa. que as razões levantadas pelo 

Ministério Público para pedir o “reforço” da ordem de prisão que o levou ao cárcere não se 

sustentam. 

 

É preciso colocar um fim nessa incapacidade de admitir que um investigado 

responda ao processo em liberdade, transformando toda e qualquer ação da defesa em 

“artifício para iludir o Judiciário”. Isso não é postura consentânea com o respeito que se deve 

ter às instituições democráticas. 

 

Diante de todo o exposto, requer o peticionário sejam desconsideradas as ilações 

contidas nas manifestações ministeriais dos eventos 268 e 317 e, outrossim, a reconsideração 

da decisão que decretou sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de 

soltura. 

 

Pede deferimento. 

 

Curitiba, 13 de julho de 2015. 
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