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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª 

VARA CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA. 

Processo nº 5054932-88.2016.4.04.7000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANTONIO PALOCCI FILHO e 

BRANISLAV KONTIC, qualificados às folhas, nos autos da ação 

penal em epígrafe que, por esse Juízo e afeta secretaria, lhes 

promove o Ministério Público Federal por suposta realização 

das condutas versadas nos arquétipos desenhados no preceito 

primário dos normativos penais indicados na inicial, vêm, por 

seus advogados infra-assinados, a Vossa Excelência para, nesta 

fase procedimental do artigo 402 do Código de Processo Penal, 

requerer as seguintes diligências, absolutamente 

imprescindíveis ao deslinde da causa: 
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 a) expedição de ofício à Câmara dos Deputados, para  que 

informe ao juízo se o primeiro Requerente esteve presente às 

sessões em que foram votadas as Medidas Provisórias n. 460 e 

470 e em que sentido encaminhou seu voto (esclarece a 

Defesa não logrou obter tais informações no sítio da Câmara 

Baixa, nada obstante tenha empreendidos repetidos esforços 

nesse sentido); 

b) sejam juntados aos autos os termos de colaboração 

premiada dos réus delatores e, dada a necessária ciência do 

seu conteúdo à Defesa dos Requerentes, sejam eles re-

interrogados, observados os princípios constitucionais do 

contraditório e da defesa ampla; 

c) sejam juntados aos autos a decisão que determinou a busca 

e apreensão na sede do Grupo Odebrecht e os respectivos 

autos de apreensão; 

d) seja transladada para os autos a conclusão da sindicância 

administrativa instaurada para apurar o episódio do “grampo” 

que teria sido instalado na cela de Alberto Youssef e eventuais 

providências que possam ter sido adotadas a respeito.  

 

 Nestes termos, j. a presente e,  

 P.P.Deferimento. 

                                                        SP/Curitiba, 20 de abril, 2017. 
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                                                    José Roberto Batochio, advogado. 

       OAB/SP nº 20.685 

 

                                          Guilherme Octávio Batochio, advogado. 

 OAB/SP nº 123.000 

 

                                          Leonardo Vinícius Battochio, advogado. 

 OAB/SP nº 176.078 


