
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA DA SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR 

 

REF.: 5051606-23.2016.4.04.7000 

 

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, já qualificado nos autos do processo em 

epígrafe, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em 

cumprimento à determinação de n. 7 da decisão proferida no dia 07 de 

novembro de 2016 (evento 26), requerer o que se segue. 

 

 1. Inicialmente, a defesa esclarece que em cumprimento ao que determina 

a lei (CPC, art. 112, § 1º), os advogados subscritores ainda atuarão na defesa do 

acusado até o escoamento do prazo mencionado na petição protocolada no dia 

8 de novembro de 2016 (evento 52).  

I. DA PROVA EMPRESTADA 

2. No que tange à utilização de prova emprestada1 (evento 31), muito 

embora se admita sua utilização em ações penais, é indispensável que a prova 

produzida no primeiro processo tenha possibilitado o exercício do 

                                        
1 Na decisão proferida no dia 07.11.2016 (evento 26), Vossa Excelência afirmou no item 8: “A bem da ampla 
defesa, traslade a Secretaria para estes autos cópias dos depoimentos, áudio e transcrição, por elas já 
prestados na ação penal conexa 5027685-35.2016.4.04.7000. Caso haja concordância das partes, pretende o 
Juízo que tais depoimentos sirvam como prova emprestada, sem prejuízo de perguntas complementares das 
partes.” 



 

contraditório perante a parte do segundo processo, ou seja, “a prova emprestada 

de outra ação penal somente pode ser valorada se ambas as partes tiveram integral ciência e a 

possibilidade do exercício do contraditório”2, o que de fato não ocorreu. 

3. Com efeito, o grau de contraditório a que submetida a produção da prova 

no processo anterior deve ser, no mínimo, tão intenso quanto o que haveria no 

segundo processo, caso nele a prova viesse a ser produzida originalmente. 

4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece como corolário do 

princípio do devido processo legal o direito do acusado de comparecer, de 

assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta3, os atos processuais, 

notadamente aqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal 

(inclusive e principalmente a audiência de inquirição das testemunhas de 

acusação), que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório. Nesse sentido, 

por todos:  

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - 
RÉU PRESO - PRETENDIDO COMPARECIMENTO À 
AUDIÊNCIA PENAL EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA 
ACUSAÇÃO - RÉU REQUISITADO, MAS NÃO APRESENTADO 
AO JUÍZO DEPRECADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 
ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CARACTERIZADO - A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 
PLENITUDE DE DEFESA: UMA DAS PROJEÇÕES 
CONCRETIZADORAS DA CLÁUSULA DO "DUE PROCESS OF 
LAW" - CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO 
DEFENSIVA: DEFESA TÉCNICA E AUTODEFESA (DIREITO DE 
AUDIÊNCIA E DIREITO DE PRESENÇA) - PACTO 

                                        
2 STJ - RHC 20.372/SP - Relatora MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - Sexta Turma - DJ de 
11.06.2007, p. 378. 

3 Embora haja precedente recente do Supremo Tribunal Federal reconhecendo como relativa a nulidade 
decorrente da não oportunização da presença do réu na audiência de testemunha (RHC 109978, Relator 
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013), a divergência quanto à natureza da nulidade – 
absoluta ou relativa – não se mostra relevante para a solução da presente controvérsia: (i) primeiro, porque 
o réu impugnou o ato judicial ao qual se imputa o vício da nulidade na primeira oportunidade; (ii) segundo, 
porque tanto a nulidade absoluta como a relativa exigem, para o seu reconhecimento, comprovação de 
prejuízo; (iii) o prejuízo decorrente da admissão da prova emprestada sem a observância dos requisitos 
impostos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal será mais a frente demonstrada nesta impetração. 



 

INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS/ONU 
(ARTIGO 14, N. 3, "D") E CONVENÇÃO AMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS/OEA (ARTIGO 8º, § 2º, "D" E "F") - DEVER 
DO ESTADO DE ASSEGURAR, AO RÉU PRESO, O EXERCÍCIO 
DESSA PRERROGATIVA ESSENCIAL, ESPECIALMENTE A DE 
COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS 
TESTEMUNHAS, AINDA MAIS QUANDO ARROLADAS PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO - RAZÕES DE CONVENIÊNCIA 
ADMINISTRATIVA OU GOVERNAMENTAL NÃO PODEM 
LEGITIMAR O DESRESPEITO NEM COMPROMETER A 
EFICÁCIA E A OBSERVÂNCIA DESSA FRANQUIA 
CONSTITUCIONAL - NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA - 
PEDIDO DEFERIDO. - O acusado, embora preso, tem o direito de 
comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os 
atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de 
instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do 
contraditório. São irrelevantes, para esse efeito, as alegações do Poder 
Público concernentes à dificuldade ou inconveniência de proceder à 
remoção de acusados presos a outros pontos da própria comarca, do 
Estado ou do País, eis que razões de mera conveniência administrativa não 
têm - nem podem ter - precedência sobre as inafastáveis exigências de 
cumprimento e respeito ao que determina a Constituição. Doutrina. 
Jurisprudência (HC 86.634/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). - O 
direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, 
esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que 
derivam da garantia constitucional do "due process of law" e que 
asseguram, por isso mesmo, ao acusado, o direito de comparecer aos atos 
processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda que 
situado este em local diverso daquele em que esteja custodiado o réu. 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 
3, "d") e Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8º, § 
2º, "d" e "f"). Precedente: HC 86.634/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO. 
- Essa prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamental, pois 
compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto 
complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em 
sede de persecução criminal, mesmo que se trate de réu processado por 
suposta prática de crimes hediondos ou de delitos a estes equiparados. 
Precedentes. (HC 93503, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma, julgado em 02/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 
07-08-2009 EMENT VOL-02368-03 PP-00456 RT v. 98, n. 889, 2009, p. 
514-525) 
 
+++ 
 
3. A essência do processo penal consiste em permitir ao acusado o direito 
de defesa. A presença do acusado na audiência judicial está compreendida 
no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente (art. 5.º, LV, da 
Constituição Federal). 4. Como consectário da ampla defesa, de rigor a 
requisição do acusado preso para participar de audiência de instrução 
perante o Juízo processante, sob pena de nulidade do ato. (HC 113837, 



 

Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/03/2013, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 
31-05-2013) 
 
+++ 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE 
ROUBO. AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA E 
TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO SEM A PRESENÇA DOS RÉUS 
PRESOS EM OUTRA COMARCA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. 
OCORRÊNCIA. 1. A ausência dos réus presos em outra comarca à 
audiência para oitiva de vítima e testemunhas da acusação constitui 
nulidade absoluta, independentemente da aquiescência do Defensor e da 
matéria não ter sido tratada em alegações finais. 2. Ordem concedida. (HC 
111728, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 
19/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 16-08-
2013 PUBLIC 19-08-2013) 

5. Evidente que a falta da participação do réu no momento da produção da 

prova testemunhal juntada aos autos por empréstimo obsta que o acusado 

exerça seu direito de ser ouvido e falar, ainda que por intermédio de seu 

advogado constituído, durante a colheita do depoimento da testemunha4. Em 

síntese: não teve o acusado a oportunidade de exercer o seu fundamental 

papel de formular perguntas, extraindo, das sucessivas reações das 

testemunhas, nuances de certeza ou dúvida de seus relatos. 

                                        
4 Em recente voto proferido no STJ, o Ministro Rogério Schietti consignou: “A possibilidade de que o 
próprio acusado intervenha, direta e pessoalmente, na realização dos atos processuais denota a ideia de 
autodefesa, também chamada defesa privada, material ou pessoal.  

Saliente-se que a autodefesa não se resume à participação do acusado no interrogatório judicial, mas há de 
se estender-se a todos os atos de que o imputado participe. Desse modo, digo-o apenas para ilustrar, é 
expressão de tal direito a permissão, conferida em alguns ordenamentos – v.g. o art. 626.1 da LECR da 
Espanha e o art. 258.3 da StPO da Alemanha –, de que o acusado intervenha pessoalmente em depoimentos 
de testemunhas, nos debates orais, no encerramento da causa, etc. Na verdade, desdobra-se a autodefesa 

em "direito de audiência" e em "direito de presença", é dizer, tem o acusado o direito de ser ouvido e falar 
durante os atos processuais (e não apenas, como se verifica no direito brasileiro, em seu interrogatório 
judicial), bem assim o direito de assistir à realização dos atos processuais, sendo dever do Estado facilitar 
seu exercício, máxime quando o imputado se encontre preso, impossibilitado de livremente deslocar-se ao 
fórum.  
A autodefesa assim entendida implica, portanto, uma série de possibilidades para o acusado, quais sejam: (a) 
de presença em juízo; (b) de conhecimento dos argumentos e conclusões da parte contrária; (c) de 
exteriorização de sua própria argumentação; (d) de demonstração dos elementos de fato e de direito que 
constituem as suas razões defensivas e, por último, (e) de propulsão processual” (HC 127.902/SP, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014). 



 

6. Se há efetiva possibilidade de realização da oitiva da testemunha com a 

participação do acusado5 – com a apresentação de perguntas por parte da 

defesa técnica e da possibilidade de exercício da autodefesa pelo réu –, não há 

justificativa para a substituição da realização da audiência, sob o crivo do 

contraditório, pela juntada de depoimento prestado em outra ação penal. 

7. O direito à produção de provas e, também, o direito de refutá-las, insere-

se na garantia constitucional do devido processo legal que tem as partes de levar 

ao órgão jurisdicional suas postulações dentro de um quadro de ampla 

possibilidade de demonstração efetiva da veracidade de suas afirmações. A 

garantia do contraditório abrange, para a defesa, o direito de influenciar e incidir 

ativamente sobre o desenvolvimento e o resultado do processo. Daí porque a 

participação do acusado na formação da prova testemunhal encerra 

prerrogativa essencial decorrente do princípio do devido processo legal. 

8. Ademais, não apenas os depoimentos foram produzidos em processos 

formados por partes diversas, no que diz com o ora acusado, mas também não 

foram presididos pelo Juízo competente para processar e julgar o presente feito 

naquele momento.. Na ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de 

acusação, o réu ainda ocupava o cargo de Deputado Federal e, 

consequentemente, competia ao Supremo Tribunal Federal processar e 

julgar o acusado (art. 102, I, b, CR). 

9. Como se sabe, nos inquéritos de competência originária do SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, regulados pela Lei nº 8.038/90 e o Regimento Interno6, 

                                        
5 A testemunha de acusação Eduardo Costa Vaz Musa já informou que irá comparecer à audiência de 
instrução do dia 18.11.2016 independentemente de expedição de mandado de intimação (evento 48). 

6 Art. 230-C. Instaurado o inquérito, a autoridade policial deverá em sessenta dias reunir os elementos 
necessários à conclusão das investigações, efetuando as inquirições e realizando as demais diligências 
necessárias à elucidação dos fatos, apresentando, ao final, peça informativa. 



 

cabe ao PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA requisitar a instauração do 

inquérito perante a Corte, para que sob a guarda do STF seja conduzido o 

inquérito que, por meio do Relator, supervisiona e determina a realização de 

diligências investigatórias requeridas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ou 

seja, o Ministro Relator atua como um juiz de garantias. Em outras palavras, as 

provas devem ser colhidas sob supervisão do Ministro Relator, o que não 

ocorreu. 

10. No caso, os depoimentos foram colhidos no dia 24 de agosto de 2016 

(evento 31), enquanto Eduardo Cunha exercia o cargo de Deputado Federal, já 

que seu mandato foi cassado pelo PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

em 19 de setembro corrente. Portanto, as provas colhidas na ação penal conexa 

n. 5027685-35.2016.4.04.7000 não podem ser utilizadas nestes autos. 

11. Dessa forma, tendo em vista que tais provas (evento 31) formuladas 

contra o ora acusado foram produzidas em franca violação aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, e por juiz absolutamente incompetente para 

processar e julgar Parlamentar Federal, requer-se seja ela considerada ineficaz, 

determinando-se o seu desentranhamento dos presentes autos. 

12.  Vale observar, ainda, que o acusado pretende apenas o 

desentranhamento dos dados indevidamente carreados aos autos. O 

acolhimento do pleito ora deduzido não gera qualquer prejuízo ao processo, 

visto que o Parquet, se entender conveniente, pode requerer nova oitiva das 

                                        
§ 1º O Relator poderá deferir a prorrogação do prazo sob requerimento fundamentado da 
autoridade policial ou do Procurador-Geral da República, que deverão indicar as diligências que 
faltam ser concluídas. 

Art. 231. Apresentada a pec ̧a informativa pela autoridade policial, o Relator encaminhara ́ os autos ao 

Procurador-Geral da República, que tera ́ quinze dias para oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento. 

§ 1º As diligências complementares ao inquérito podem ser requeridas pelo Procurador-Geral ao 
Relator, interrompendo o prazo deste artigo, se deferidas. 



 

testemunhas em audiência já marcada, garantida a oportunidade de participação 

do ora acusado. 

II. DAS TESTEMUNHAS 

13. Em face da dificuldade de localização das testemunhas arroladas de n. e 

11 e 187, requer a Vossa Excelência a substituição pelas seguintes: 

11 – Guido Mantega – Presidente do Conselho de Administração 

da Petrobrás na época em que a Petrobrás adquiriu o Bloco de Benin, bem 

como na época em que a estatal alienou parte do referido bloco à empresa 

Shell; Endereço: Rua Leão Coroado, 153, Apartamento 141, Vila 

Madalena, São Paulo/SP, CEP: 05445-050; ou Rua Saveiros, 00, Lt 9, QR, 

Veleiros de Ibiuna, Ibiuna/SP, CEP: 15.150-000; 

18 –  Eduardo da Costa Paes8  – poderá esclarecer que estava com 

o acusado no dia indicado pelo MPF como sendo o de suposta reunião na 

Petrobrás (12.09.2010); Endereço: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

- Rua Afonso Cavalcanti, 455,  Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 

20.211-110 

14. No que se refere à testemunha de n. 39, ela pode ser encontrada no 

seguinte endereço: Rua Desembargador Dionísio Filgueira, n. 864, 

Apartamento 1901, Bairro Petrópolis, Natal/RN, CEP: 59.014-020. 

                                        
7 Respectivamente, Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos e João Paulo Cunha. 

8 Embora Vossa Excelência não tenha especificado que a defesa devesse indicar o endereço da testemunha 
de n. 18, desde já o requerente pleiteia a substituição da mesma com respectivo endereço no intuito de evitar 
nulidades futuras ou preclusão. 

9 Henrique Eduardo Lyra Alves. 



 

15. Já a testemunha de n. 1010, pode ser intimada na Sede da Petrobrás, no 

endereço que se segue: Av. República do Chile, nº 65, Centro, Rio de Janeiro/ 

RJ, CEP: 20.031-912. 

16. Por outro lado, Vossa Excelência utilizou os seguintes fundamentos para 

indeferir a oitiva das testemunhas residentes no exterior:  

Quem pode esclarecer a causa desses depósitos são os envolvidos, os 
titulares dos valores, mas não as testemunhas arroladas, responsáveis 
segundo à Defesa pela constituição dos aludidos trusts ou gerenciamento 
da conta bancária. 
Afinal, sem embargo das discussões levantadas pela Defesa acerca da 
natureza jurídica dos trusts, não é de se supor que o dinheiro veiculado 
nas contas pertencia aos responsáveis pela constituição dos trusts e não de 
seu beneficiário econômico, aparentemente o próprio acusado. 
Em comparação, em uma acusação por corrupção e lavagem de dinheiro 
envolvendo contas bancárias no Brasil, quem pode esclarecer os fatos, 
especificamente a origem e natureza dos valores mantidos na conta, é o 
titular da conta e dos valores e não o gerente de banco ou quem 
eventualmente foi o responsável pela constituição formal da pessoa 
jurídica titular da conta.  
(...) 
Não tendo a Defesa demonstrado a imprescindibilidade da oitiva das 
testemunhas residentes no exterior, é o caso de indeferir a prova, ademais 
porque sua produção não se coaduna com o fato de que o acusado 
encontra-se preso cautelarmente, tornando urgente o julgamento. 
De todo modo, querendo, faculto à Defesa que traga, as suas expensas, as 
referidas testemunhas para depoimento no Brasil ou que colha delas 
depoimentos por escrito e que poderão ser juntados aos autos para 
avaliação conjunta com as demais provas. 

 

17. No entanto, a oitiva de tais testemunhas são imprescindíveis para 

esclarecer a forma de constituição e funcionamento dos trusts, bem como a 

forma de gestão dos ativos pertencentes aos trusts, e, por fim, sua natureza e 

relação com o ora acusado. Em outras palavras, são essenciais para 

                                        
10 Benício Schettini Frazão 



 

desconstituir as acusações de lavagem de dinheiro e, principalmente, de 

manutenção de conta não declarada no exterior, imputadas ao réu. 

18. Frise-se, tal como na ação penal conexa n. 5027685-35.2016.4.04.7000, 

que se discute “a constituição dos trusts, abertura e movimentação das contas”, também 

se justifica a medida na presente ação penal. Definitivamente não se está 

falando em medida protelatória, tal qual não foi na ação penal conexa. 

19. Ademais, atualmente, as referidas testemunhas não mantem contato com 

o acusado, o que impossibilita sua vinda ao Brasil, espontaneamente, a seu 

pedido, sem que o comparecimento em Juízo para prestar depoimento seja 

determinado judicialmente pelos órgãos competentes nos locais indicados pela 

Defesa.  

20. Diante do exposto, reitera a Defesa o pedido de produção da prova 

testemunhal em questão, com cláusula de imprescindibilidade: 

14 – Mary Kiyonaga (Funcionária do Banco Merril Lynch, 

Genebra); Endereço: Rue de Contamines 18, 1206, Genebra, Suíça; 

15 - Elisa Mailhos (Funcionária do Banco Merril Lynch, Genebra), 

atualmente no Banco Julius Bär, Genebra; Endereço: Rue Pierre-Fatio 7. 

P.O. Box 3142. 1211 Genebra, Suíça; 

16 – Luis Maria Pineyrua (Representante da Posadas&Vecino, 

Consultores Internacionales Inc.); Endereço: 11 Rue Du General Dufour, 

1204, Geneve, Suíça; 

21. Por fim, a defesa esclarece que as determinações dos itens n. 4, 5 e 6 da 

decisão proferida no dia 07.11.2016 (evento 26) serão apresentadas 



 

oportunamente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias concedidos por Vossa 

Excelência.  

E. deferimento. 

Brasília, 11 de novembro de 2016. 
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