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Ref.: Ação Penal nº. 5036528-23.2015.4.04.7000 

 

 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, já qualificado nos autos 

da ação penal em referência, vem, por seus advogado s signatários, 

perante Vossa Excelência, informar, expor e requere r o que se 

segue. 

 

Em despacho proferido no dia 02/12/2015 ( evento 

1206 ), Vossa Excelência determinou a intimação das part es “ para 

eventual manifestação sobre os elementos juntados p ela Petrobrás 

e ainda sobre os anteriormente apresentados, bem como se te m 

ainda algo a requerer. Prazo de cinco dias ”. 

 

A intimação dessa decisão foi expedida no evento 

1214 , com abertura automática no dia 12/12/2015 ( evento 1259 ). 

Como se tratava de um sábado, a intimação foi confi rmada no dia 

14/12/2015 (segunda-feira) 1, com início da contagem do prazo no 

dia 15/12/2015 (terça-feira) 2. 

                                                           
1 Conforme dispõe o artigo 5º, §§ 1º a 3º, da Lei nº  11.419/2006: 
Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrô nico em portal 
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2 o desta Lei, 
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclu sive eletrônico. 
§ 1º. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando 
efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação , certificando-se nos 
autos a sua realização. 
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Com efeito, considerando que o prazo em questão 

se encerraria no dia 19/12/2015 (sábado) –- prorrog ando-se para o 

primeiro dia útil subsequente, portanto -–, bem com o considerando 

que a Resolução nº 116 do TRF4 de 13 de novembro de 2015  

suspendeu os prazos processuais no período entre 20 /12/2015 a 

20/01/2016, inclusive, o prazo para manifestação acerca do 

despacho do evento 1206 se encerra hoje, 21/01/2016 . 

 

Analisando-se atentamente os autos em cotejo com 

a Correição Parcial nº. 5046667-82.2015.4.04.0000/PR , cuja 

decisão concessiva de medida liminar pelo eminente Relator JOÃO 

PEDRO GEBRAN NETO encontra-se acostada por cópia no evento 1152 , 

tem-se que a abertura de vista a que alude o despac ho 

consubstanciado no evento 1206 , e cujo prazo se encerra no dia de 

amanhã, abrange, além dos “elementos juntados pela Petrobras”, 

aqueles [elementos] “anteriormente apresentados”, v ale dizer, 

aqueles “elementos apresentados diretamente pelo MP F nos 

presentes autos”, na fase do art. 402 do CPP ( evento 1032 ), 

consubstanciando “documentos juntados pela autorida de policial no 

inquérito policial após o relatório final” (exatame nte parte 

significativa dos documentos cuja consideração foi vedada pelo 

Relator da referida correição parcial sem a efetiva  observância 

da garantia do contraditório).  

 

Como se vê do evento 1032  ( PROMOÇÃO1, OUT2, OUT3, 

OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, OUT8, OUT9, OUT10, OUT11  e OUT12),  trata-

se de material de extrema complexidade compreendend o relatórios 

técnicos de análises de polícia judiciária em docum entos e 

arquivos eletrônicos relacionados a buscas e apreen sões 

realizadas em empresas do grupo Odebrecht e nas res idências dos 

executivos investigados, ora réus na presente ação penal. 

 

                                                                                                                                                                             

§ 2º. Na hipótese do § 1 o deste artigo, nos casos em que a consulta se 
dê em dia não útil, a intimação será considerada co mo realizada no 
primeiro dia útil seguinte. 
2 Embora tenha sido anotado no sistema e-proc , por equívoco, apenas 1 
dia de prazo (enquanto a decisão concedeu 5 dias), a própria intimação 
de Evento 1214 aponta como “data inicial” o dia 15/ 12/2015.  
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Sim, no prazo comum  assinado às partes 

(Ministério Público Federal e Defesas) para “formul ar(em) seus 

requerimentos para eventuais diligências complement ares (art. 402 

do CPP)”, conforme se colhe dos autos, o Ministério  Público 

Federal fez juntar ao processo numerosos “documento s encontrados 

na busca e apreensão nos endereços da Odebrecht e d os acusados e 

laudos de exames desses documentos”, todos produzid os pela 

Polícia Judiciária no inquérito policial correlato à ação penal, 

após o relatório da autoridade policial e já no cur so do processo 

instaurado sem que os acusados tivessem tido a opor tunidade de 

quanto a eles exercer a garantia do contraditório ( evento 1032 ). 

E mais: somente juntados aos autos pelo MPF estrate gicamente na 

fase de diligências 3, os acusados não foram chamados a se 

manifestar sobre esses novos elementos complexos e extensos 

acostados aos autos, frustrando-se-lhes de forma in aceitável a 

garantia do contraditório.   

 

Agora, após a decisão proferida na correição 

parcial acima citada, Vossa Excelência procurou cor rigir esse 

incontornável vício que certamente levaria à nulida de do processo 

por cerceamento de defesa, daí haver determinado qu e as defesas 

se manifestassem sobre os elementos “anteriormente apresentados”, 

especificando “se tem ainda algo a requerer”, no “p razo de cinco 

dias”, após o que se retomaria “o curso das alegaçõ es finais” 

( evento 1206 ).  

 

Na realidade, não se trata apenas de juntada de 

“documentos encontrados na busca e apreensão”, mas de juntada de 

numerosos documentos novos e complexos, abrangendo vários 

                                                           
3 Chama a atenção o fato de que todos os relatórios j untados aos autos da 
ação penal pelo MPF na fase do art. 402 do CPP fora m produzidos no 
inquérito policial muito antes dessa iniciativa do Parquet , e, portanto, 
poderiam ter sido juntados em tempo hábil a que as defesas exercessem o 
contraditório. Veja-se como exemplos: (i) Evento 10 31. Out4. Relatório 
de Análise de Material de email nº 177  de 26 de ma rco de 2015; (ii) 
Evento 1032. Out5 a Out8. Relatório de Análise de P olícia Judiciária nº 
464/15, primeira parte em 30 de julho de 2015 e a s egunda parte em 22 de 
agosto de 2015; (iii) Evento 1032. Out9. Relatório de Análise de Polícia 
Judiciária nº 566/2015 de 21 de setembro de 2015; ( iv) Evento 1032. Out 
10. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 4 13/15 de 13 de julho 
de 2015; (v) Evento 1101. Out 02. Relatório de Polí cia Judiciária nº 
439/2015 de 17 de julho de 2015.  
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relatórios de polícia judiciária sobre provas produ zidas pela 

acusação unilateralmente, trazidos aos autos da açã o penal sem 

que os acusados, antes dessa nova deliberação, tive ssem tido a 

oportunidade de sobre essas novas provas se manifes tar, como 

exigência incontornável da garantia do devido proce sso legal. 

 

Entre esses documentos e relatórios, há muitos 

redigidos em língua inglesa, desacompanhados de tra dução, sendo 

certo que, com relação àqueles que foram produzidos  após o 

relatório final do Inquérito nº. 5071379-25.2014.4. 04.7000/PR e à 

margem do contraditório da presente ação penal, os 

investigadores/procuradores escolheram o que lhes a prouveram num 

contexto documental amplo e complexo em que seguram ente há 

elementos de interesse da defesa que foram delibera damente 

omitidos. Mas isto só é possível se demonstrar no â mbito do 

contraditório, como se está possibilitando à defesa  agora.  

 

Exemplificativamente, veja-se o que consignaram 

os investigadores na conclusão de um dos complexos relatórios 

técnicos (verdadeiros relatórios periciais em siste mas 

telemáticos com a utilização de sistemas indexadore s e 

processadores de evidências digitais): “A análise f oi realizada 

de forma preliminar em razão da exiguidade do prazo  assinalado e 

do grande volume total de arquivos ( 1.343.770 ) contidos no 

material , no intuito de se identificar questões relevantes” , pois 

“ o presente relatório busca evidenciar dentre o mate rial 

apreendido/espelhado, documentos/arquivos com algum  relevo para a 

investigação em andamento ” (v. evento 1.032, fl. 2.148, OUT09 

destes autos).  

 

Não há dúvida possível: só para considerar esse 

relatório técnico da Polícia Federal, tem-se que pa ra sua 

elaboração os investigadores manipularam aquela gigantesca 

quantidade de arquivos eletrônicos, utilizando sofi sticados 

equipamentos e programas indexadores e processadore s de 

evidências digitais,  para deles extrair com elevado grau de 

conjecturas e presunções o que interessava à acusaç ão no âmbito 

do referido Inquérito Policial 5071379-25.2014.4.04 .7000/PR. E 
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agora vem o Ministério Público Federal juntar tudo isso aos 

presentes autos, após a instrução criminal.  

 

Veja-se o alentado quadro de provas novas 

trazidas pelo Ministério Público Federal para os pr esentes autos 

após a instrução criminal, considerados aqui os doc umentos e 

relatórios técnicos periciais realizados pela Políc ia Federal 

após o relatório final do Inquérito Policial 507137 9-

25.2014.4.04.7000/PR e à margem do contraditório es tabelecido 

nesta ação penal ( evento 1032 - PROMOÇÃO1, OUT2, OUT3, OUT4, 

OUT5, OUT6, OUT7, OUT8, OUT9, OUT10, OUT11  e OUT12).  

 

Pois bem. Exercendo o seu amplo direito ao devido 

processo legal, o peticionário impugna todas as dec larações 

colhidas fora dos autos pelo MPF, por produzidas à margem do 

contraditório, bem como impugna todos os documentos  e os 

respectivos relatórios de análise de polícia judici ária 

relacionados às buscas e apreensões realizadas em e mpresas do 

grupo Odebrecht e nas residências dos acusados, por  violação da 

garantia da inviolabilidade domiciliar, como consig nado na 

resposta preliminar à acusação e nos correlatos man dados de 

segurança impetrados perante o TRF da 4ª Região (pr ocs. 5040138-

47.2015.4.04.0000/PR, 5040126-33.2015.4.04.0000/PR e 5040125-

48.2015.4.04.0000/PR). 

 

Não há negar, além de vários desses documentos 

estarem redigidos em língua inglesa, sem a respecti va tradução, 

circunstância que lhes tira a eficácia, todos os do cumentos acima 

referidos consubstanciam elementos coligidos com in fringência a 

direitos e garantias constitucionais, sendo inadmis síveis nos 

autos por consubstanciarem provas obtidas por meio ilícito (arts. 

5º, LVI, da CF e 157 do CPP), projetando consequênc ias 

inexoráveis sobre as investigações e os procediment os e processos 

delas decorrentes, mediante a aplicação do preceito  

consubstanciador da ilicitude por derivação, como v em 

reiteradamente proclamando o Supremo Tribunal Feder al. 
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Assim, v.g.,  no julgamento da histórica Ação 

Penal nº. 307-3/DF pelo seu Plenário, o Ministro CE LSO DE MELLO 

fez notável balanço das razões pelas quais a Suprem a Corte 

brasileira tem repudiado – e repudiado sempre – a p rova ilícita, 

‘por mais relevantes que sejam os fatos por ela apu rados, uma vez 

que se subsume ela ao conceito de inconstitucionali dade’. 

Confira-se, a propósito, excerto do voto que então proferiu: 

 

“A cláusula constitucional do due 6onsequent law 
– que se destina a garantir a pessoa do acusado cont ra ações 
eventualmente abusivas do Poder Público – tem, no d ogma da 
inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas projeções 
concretizadoras mais expressivas, na medida em que o réu tem 
o impostergável direito de não ser denunciado, de n ão ser 
julgado e de não ser condenado com apoio em element os 
instrutórios obtidos ou produzidos de forma incompa tível com 
os limites impostos, pelo ordenamento jurídico, ao poder 
persecutório e ao poder investigatório do Estado. 

 
A absoluta invalidade da prova ilícita infirma-

lhe, de modo radical, a eficácia demonstrativa dos fatos e 
eventos cuja realidade material ela pretende eviden ciar. 
Trata-se de 6consequente6 que deriva, necessariamen te, da 
garantia constitucional que tutela a situação juríd ica dos 
acusados em juízo penal e que exclui, de modo perem ptório, a 
possibilidade de uso, em sede processual, da prova – de 
qualquer prova – cuja ilicitude vem a ser reconheci da pelo 
Poder Judiciário. 

 
A prova ilícita é prova inidônea. Mais do que 

isso, prova ilícita é prova imprestável. Não se rev este, por 
essa explícita razão, de qualquer aptidão jurídico- material. 
Prova ilícita, sendo providência instrutória eivada  de 
inconstitucionalidade, apresenta-se destituída de q ualquer grau, 
por mínimo que seja de eficácia jurídica’ (RTJ 162/ 245 e 
246). 

 

Mas não é só. A ilicitude da prova produzida com 

violação da garantia constitucional em comento há d e se estender, 

necessariamente, a todos os elementos que direta ou  indiretamente 

dela decorram. É que a doutrina da prova ilícita po r derivação 

(doutrina da proscrição dos fruits of the poisonous tree  do 

direito norte-americano) mereceu acolhida na jurisp rudência do 

Supremo Tribunal Federal (HC nº 75.545, DJ de 09.04 .99; HC nº 

69.912, RTJ 155/508; HC nº 70.277, RTJ 154/58; HC n º 73.351, DJ 

de 19.03.99; HC nº 72.588, DJ de 18/06/96, e HC nº 73.510, DJ de 

12.12.97). 
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Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro 

SEPÚLVEDA PERTENCE, ao relatar o HC nº 75.545/SP, promoveu 

acurado exame da jurisprudência da Suprema Corte a respeito do 

assunto, para consignar, a teor dos vários preceden tes que 

indicou: 

 

“A doutrina da proscrição dos fruits of the 
poisonous tree, é não apenas a orientação capaz de dar 
eficácia à proibição constitucional da admissão da prova 
ilícita, mas, também, a única que realiza o princíp io de 
que, no Estado de Direito, não é possível sobrepor o 
interesse na apuração da verdade real à salvaguarda  dos 
direitos, garantias e liberdades fundamentais, que tem seu 
pressuposto na exigência da legitimidade jurídica d a ação de 
toda a autoridade pública” (DJ de 09.04.99).  

 

Nesse contexto, não se poderia sequer apelar ao 

princípio da proporcionalidade para conferir valida de aos dados 

ilegalmente acessados, por inadmissível na espécie,  como decidido 

pela Suprema Corte no julgamento do HC nº 80.949-RJ  (DJ de 

14.12.2001), de que foi Relator o em. Min. Sepúlved a Pertence. É 

conferir:  

 

“Da explícita proscrição da prova ilícita, sem 
distinções quanto ao crime objeto do processo (CF, art. 5º, 
LVI), resulta a prevalência da garantia nela estabe lecida 
sobre o interesse na busca, a qualquer custo, da ve rdade 
real no processo: 7consequente impertinência de ape lar-se ao 
princípio da proporcionalidade – à luz de teorias 
estrangeiras inadequadas à ordem constitucional bra sileira – 
para sobrepor, à vedação constitucional da admissão  da prova 
ilícita, considerações sobre a gravidade da infraçã o penal 
objeto da investigação ou da imputação”. 

 

Do âmbito dessa ilicitude, como já demonstrado 

nos autos, não escapam as informações decorrentes d e quebras de 

sigilo telemático de contas do BlackBerry Messenger – BBM de 

investigados em inquérito e procedimento específico  correlato que 

deram origem à presente ação penal, não servindo pa ra afastar os 

graves vícios então ocorridos a invocação pelo MPF,  no rol dos 

documentos juntados no evento 1032,  do Ofício nº. 21804/2015-

DRCOR/SR/DPF/PR nem o Ofício Criminal nº. 723/2014 , este 
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relacionado a uma outra ação penal instaurada na 2ª  Vara Federal 

de Araraquara/SP, porque não retratam o que efetiva mente ocorreu 

com os procedimentos específicos que geraram o proc esso penal de 

que se cuida. Prova inequívoca disso é que não se f ez juntar aos 

presentes autos nenhum ofício que se relacionasse a o caso 

concreto destes autos.  

 

Neste particular aspecto, a defesa reitera a 

imperiosa necessidade de serem ouvidas as testemunh as residentes 

no exterior, relacionadas no evento 1033 , sob pena de cerceamento 

de defesa. Fica, portanto, reiterado o pedido.  

 

De outra parte, caso Vossa Excelência não acolha 

o pedido de reconhecimento e de declaração da ilici tude e da 

consequente inadmissibilidade de todos os elementos  de prova 

decorrentes das buscas e apreensões ilegal e 

inconstitucionalmente realizadas em empresas do gru po Odebrecht e 

nas residências de alguns de seus executivos, desde logo o 

peticionário requer , sob pena de cerceamento de defesa, que lhe 

sejam disponibilizados pelo MPF e por Vossa Excelên cia cópia de 

todos os arquivos eletrônicos relacionados nos rela tórios de 

análise de polícia judiciário constantes do evento 1032 , que 

tiveram por objeto elementos (documentos e mídias d igitais) 

coligidos nas buscas e apreensões impugnadas.  

 

Esse específico pedido se justifica porque, como 

demonstrado mais acima, a Polícia Federal e o MPF c onsignaram 

que, quanto a todo material apreendido nas buscas, “A análise foi 

realizada de forma preliminar em razão da exiguidad e do prazo 

assinalado e do grande volume total de arquivos ( 1.343.770 ) 

contidos no material , no intuito de se identificar questões 

relevantes”, pois “ o presente relatório busca evidenciar dentre o 

material apreendido/espelhado, documentos/arquivos com algum 

relevo para a investigação em andamento ” (v. evento 1.032, fl. 

2.148, OUT09 destes autos).  

 

Ressalte-se que foi desse gigantesco volume de 

arquivos eletrônicos que os investigadores, utiliza ndo 
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sofisticados equipamentos e programas indexadores e  processadores 

de evidências digitais, deles extraíram com elevado  grau de 

conjecturas e presunção o que interessava à acusaçã o no âmbito do 

Inquérito Policial nº. 5071379-25.2014.4.04.7000/PR , trazendo o 

MPF para os autos esses elementos após o término da  instrução 

criminal. 

 

Ora, pelo princípio da comunhão e da unidade da 

prova, o ora peticionário tem o inequívoco direito de ter acesso 

a todos esses arquivos (quase um milhão e quinhento s mil arquivos 

manipulados exclusivamente pelos investigadores e p elo MPF) para 

aferir a fidedignidade da utilização de seu conteúd o selecionado 

em forma de relatórios policiais e transcrições, be m como para 

verificar e utilizar em seu favor outras relevantes  informações 

neles contidas e que estime necessárias não só ao e xercício da 

ampla defesa, mas à garantia da higidez da própria jurisdição. É 

o que fica desde logo requerido. 

 

A propósito, adverte o inolvidável HÉLIO 

TORNAGHI4: “A prova já não se faz para o juiz (v. verbet Iudici 

fit probatio ), mas também para as partes e para os outros juíze s 

que tiverem que julgar recurso”. Não foi por outra razão que, ao 

proferir o voto condutor no  RE nº. 171.664/SP , o eminente 

Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE destacou a proeminência da garantia 

do direito de defesa, com ênfase no contraditório:  

 

  “Em precioso ensaio dedicado a O Direito à 
Defesa na Constituição (Saraiva, 1994, p. 47), Edgard 
Silveira Bueno, depois de notar o entrelaçamento en tre o 
exercício da ampla defesa e o contraditório  – ‘tão gritante 
que não se pode imaginar a existência de um sem out ro’  – e 
de lembrar o aparente paradoxo de Canuto Mendes de Almeida, 
para quem ‘a primeira peça da defesa reside na acusação’ , 
sintetiza com felicidade as conclusões da melhor do utrina:   

 
‘Em suma, para o exercício do contraditório 

é fundamental que a parte seja informada de tudo 
quanto lhe acusaram, tenha tempo para preparar sua 

                                                           
4 In Instituições de Processo Penal , 3º volume, 2ª edição, Editora 
Saraiva, São Paulo, 1978, p. 428-430. 
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reação e tenha a oportunidade de contraditar os fat os 
e atos a ela atribuídos  (...). Contudo, só isso não 
basta. Mais se exige para que o direito à defesa 
abandone o seu caráter formal e assuma ares de 
realidade. Deveras, não basta ao litigante tomar 
conhecimento dos fatos e provas contidas na acusaçã o 
para ficar apto a defender-se . É necessário que, 
sabendo dos fatos a ele atribuídos, tome, também, 
ciência das implicações e reflexos desses fatos no 
mundo jurídico” ( apud voto proferido no RE nº 
266.397/PR, Dj de 07/05/2004).   

 
Por último, ressalte-se que a reiterada invocação 

por esse d. Juízo da duração razoável do processo p ara indeferir 

sucessivos e pertinentes pedidos de produção de pro va pela defesa 

não pode servir de pretexto para eliminar direitos e suprimir 

garantias, concessa máxima venia . Afinal, num Estado Democrático 

de Direito, o processo penal não é, nem pode ser, u m instrumento 

de opressão judicial, mas via indispensável à reali zação dos 

direitos e à administração da justiça. 

 

Pede deferimento. 
Brasília/DF, 21 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

       A. Nabor A. Bulhões 
           OAB/DF 1.465-A 

José Carlos Porciúncula            
OAB/DF 28.971        

Antonio Vieira               
OAB/BA 17.449 

Lourival Vieira        
OAB/BA 18.399 

Eduardo Sanz 
OAB/PR 38.716 


