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DILMA VANA ROUSSEFF E COLIGAÇÃO COM A FORCA DO POVO, 

por seus advogados, vem  respeitosamente perante Vossa Excelência, em atenção a 

decisão que determinou uma série de diligências complementares “in loco” nas gráficas 

prestadoras de serviço da Campanha Presidencial da Chapa Dilma-Temer, se 

manifestar nos termos que se segue.

01. Conforme amplamente divulgado pela imprensa nacional1, foi 

determinadona manhã dessa terça-feira (27.12.2016) uma operação em conjunto da 

Polícia Federal, Receita Federal e COAF para que fossem realizadas diligências in 

lococom fito de que fosseverificado o objeto social, capacidade operativa das pessoas 

jurídicas contratadas pela Chapa Dilma-Temer, verificação de documentos fiscais e 

contábeis, entrevista de pessoas físicas envolvidas e, caso necessário, à colheita de 

depoimentos pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral Eleitoral.Foi determinado, 

ainda, a quebra de sigilo fiscal de pessoas jurídicas e físicas envolvidas nas prestações 

de serviço.

1http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/nova-ofensiva-da-pf-mira-exclusivamente-
ilicitos-eleitorais/ ; http://g1.globo.com/politica/noticia/policia-federal-visita-empresas-
contratadas-na-campanha-de-dilma-e-temer.ghtml ; 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1844881-pf-cumpre-buscas-em-graficas-da-
campanha-dilma-temer.shtml



02. De inicio, importante frisar que as empresas contratadas pela 

chapa Dilma-Temer, atenderam aos requisitos legais de regularidade jurídica e de 

capacidade operacional, com a integral prestação dos serviços contratados, 

respeitados os critérios de preço de mercado, qualidade e quantidade do produto, e 

prazo de entrega.

03. E que ha nos autos mais de 8000  documentos  em 37 volumes 

anexados pela defesa e que não foram, ate este momento processual, devidamente 

apreciados pelos peritos judiciais.

04. Causa estranheza a inobservância  do art. 214 do CPC e a 

prolação de decisão sem a previa manifestação das partes e sem qualquer fundamento 

de urgência para concessão da medida. 

05. Também  merece realce a desatenção as determinações dos art. 

464 e seguintes do CPC que tem como escopo a realização da perícia judicial, e que 

determinam que tais diligencias devem ser acompanhadas pelos assistentes técnicos 

designados pelas partes, pois se tratam claramente de uma continuação da perícia já 

parcialmente realizada.

06. Da mesma forma, causa perplexidade que tal decisão permita 

que sejam colhidos depoimentos pelo juiz auxiliar, em sede do Poder Judiciario,  sem 

o indispensável acompanhamento pelos advogados das partes, violando o princípio 

da Ampla de Defesa e do contraditório, com amparo no artigo 5, LV, da Constituicao 

Federal.

07. Impossível  não lembrar das lições de José Laurinho Netto de 

Souza ao afirmar que2:

2NETTO DE SOUZA, José Laurinho. Processo Penal, Sistemas e Princípios. Ed. Juruá. Curitiba. 
2003. p. 25.



O processo tipo inquisitório não há contraditório e, por isso 

mesmo, inexistem as regras de igualdade e da liberdade processual. 

As funções de acusar, defender e julgar encontram-se 

enfeixadas em uma só pessoa: o juiz. É ele quem inicia, de 

oficio, o processo, quem recolhe as provas e quem, ao final, 

profere a decisão, podendo, no curso do processo submeter o 

acusado a torturas (na origem), a fim de obter a rainha das provas: a 

confissão. O processo é secreto e escrito, nenhuma garantia se 

confere ao acusado.

REQUERIMENTO

08. Assim, em estrita e indeclinável observância aos princípios do 

Contraditório e Ampla defesa, a defesa de Dilma Rousseff requer, sob pena de 

configuração de insanável nulidade processual,  se digne Vossa Excelência, em caráter 

de urgência:

i. a assegurar o imediato acesso a toda documentação produzida,bem 

como conceder prazo para que possa se manifestar e ofertar 

quesitos;

ii. a determinar que não seja colhido nenhum depoimento, sem a 

previa intimação dos advogados dos partes para acompanharem o 

ato processual a ser eventualmente realizado pelo Juiz Auxiliar 

Bruno Lorencini; e

iii. a determinar aos Srs. Peritos judiciais coordenados pelo Sr. Eron 

Pessoa para que nenhum ato ou diligencia pericial seja realizado 

sem a previa comunicação aos Srs. Assistentes técnicos das partes, 

em conformidade com os artigos 9º, 10º, 464 e seguintes do CPC.

Nestes termos,



Pede deferimento.

Brasília, 27 de dezembro de 2016.

FLÁVIO CROCCE CAETANO            ARNALDO VERSIANI LEITE
 OAB/SP 130.202                                         OAB/DF 6.235

RENATO F. MOURA FRANCO
OAB/DF 35.464


