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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTIANO ZANIN MARTINS, brasileiro, casado, advogado 

inscrito nos quadros da OAB/SP, sob o n.º 172.730; e ALFREDO ERMÍRIO DE 

ARAÚJO ANDRADE, brasileiro, solteiro, advogado inscrito nos quadros da OAB/SP, 

sob o n.º 390.453, todos com escritório na Rua Padre João Manoel, n.º 755, 19º andar, 

CEP 01411-001, São Paulo/SP, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

com fundamento no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal, e no artigo 647 do 

Código de Processo Penal, impetrar ordem de  

 

HABEAS CORPUS  

com pedido de liminar 

 

em favor de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, brasileiro, viúvo, portador da Cédula 

de Identidade RG nº 4.343.648, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.680.938-68, residente 

e domiciliado na Av. Francisco Prestes Maia, nº 1.501, bloco 01, apartamento 122, 

Bairro Santa Terezinha, São Bernardo do Campo (SP), contra ato ilegal do MM. Juízo 

da 13ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR proferido em 
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05.06.2017, nos autos da ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, no qual intimou as 

partes de juntada de mídias audiovisuais contendo depoimentos de testemunhas de 

acusação, poucas horas antes da audiência em que estas serão ouvidas, ato 

caracterizador de constrangimento ilegal ainda suportado pelo Paciente, ferindo os 

princípios da ampla defesa, contraditório e paridade de armas.  

 

– I –  

DA PERTINÊNCIA DA VIA ELEITA 

 
 

O habeas corpus é uma garantia constitucional de defesa de 

direitos fundamentais, insculpida na Carta de 1988 em seu artigo 5º, caput, inciso 

LXVIII: 

“LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 

ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 

ilegalidade ou abuso de poder;” 
 
Considerado o “great writ of liberty”, o habeas corpus consiste 

na mais importante proteção ao ius libertatis, posto que a Constituição da República 

estabelece o writ como remédio válido para combater qualquer ameaça de violência ou 

coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 

 

Relevante fazer constar que a jurisprudência do Excelso Supremo 

Tribunal Federal converge no sentido de que é cabível o habeas corpus não somente de 

coação ou ameaça direta à liberdade de locomoção, mas também a partir de vícios 

insanáveis que atingem as liberdades individuais. É o que consta do voto de lavra do 

Ministro CARLOS VELLOSO em julgamento paradigmático acerca do cabimento da ação 

mandamental: 

 
“Não é somente a coação ou ameaça direta à liberdade de locomoção 

que autoriza a impetração de habeas corpus. Também a coação ou a 

ameaça indireta à liberdade individual justifica a impetração da 
garantia constitucional inscrita no art. 5º, LXVIII, da CF.” (STF. 2ª 
Turma. HC 83.162. Rel. Min. Carlos Velloso. j. em 26.09.2003) 
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Inequívoco, portanto, o cabimento da presente ação 

mandamental. 

 

– II –  

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

 
 

Em 05.06.2017, o MM. Juízo da 13ª Vara Criminal Federal da 

Seção Judiciária de Curitiba/PR, aqui Autoridade Coatora, em audiência de instrução da 

ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, intimou as partes da juntada de mídias 

audiovisuais pelo órgão acusatório contendo depoimentos de executivos do Grupo 

Odebrecht. Entre as mídias juntadas, estão depoimentos de Emílio Alves Odebrecht e 

Alexandrino de Salles Ramos Alencar prestados ao Ministério Público Federal 

quando da realização de seus acordos de colaboração (Doc. 01). 

 

Ocorre que estes depoentes também são testemunhas de acusação 

na ação penal em comento, estando suas oitivas designadas para o dia 05.06.2017 

(hoje), às 14h00. Assim, as partes somente foram intimadas da juntada de vídeos de 

testemunhas de acusação – elementos de prova centrais para deslinde da instrução –, 

somente horas antes da audiência em que estes serão ouvidos. 

 

Considerando que a intimação de juntada das mídias audiovisuais 

se deu poucas horas antes do ato judicial de inquirição das testemunhas acusatórias, 

nota-se que as Defesas foram surpreendidas, não podendo se preparar adequadamente 

para a audiência designada para o dia 05.06.2017 (hoje), às 14h00, ocasião em que 

Emílio Alves Odebrecht e Alexandrino de Salles Ramos Alencar serão ouvidos.  

 

O ato judicial de inquirição de testemunhas pressupõe que as partes 

tenham tido acesso prévio e adequado a todos os elementos de prova concernentes 

àquele que prestará depoimento. Incabível, pois, que as defesas sejam tomadas de 
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sobressalto com a apresentação de documentos da maior relevância momentos antes da 

realização da audiência.  

 

Naturalmente, tal situação vai de encontro aos princípios mais 

elementares do direito processual penal, insculpidos nas garantias da ampla defesa, 

contraditório e paridade de armas.  

 

Afinal, como podem as defesas exercer – com efetividade – estas 

garantias se elementos de prova relevantes são apresentados ao seu conhecimento às 

portas do ato judicial de oitiva das testemunhas? 

 

Apesar da inconformidade das defesas com a surpreendente 

intimação, ocasião em que requereram a redesignação da audiência de oitiva das 

testemunhas de acusação/colaboradores em questão, o Juízo Coator manteve o ato 

judicial previamente designado, sob a alegação de que a medida estava sendo tomada 

por “economia processual”. Ora, desde quando a “economia processual” pode 

suplantar as garantias constitucionais asseguradas à pessoa acusada? 

 

Trata-se, efetivamente, de patente cerceamento de defesa 

impingido em face do Paciente. A defesa está impossibilitada de se preparar 

adequadamente para o ato judicial de inquirição das testemunhas, por não ter tido 

acesso, com a devida antecedência, ao material juntado pelo órgão acusatório.  

 

Necessário, pois, que liminarmente sejam canceladas as audiências 

de oitiva de Emílio Alves Odebrecht e Alexandrino de Salles Ramos Alencar para 

data posterior, para que a Defesa do Paciente tenha a possibilidade de apreciar 

adequadamente – e não horas antes do ato judicial – as depoimentos prestados pelas 

testemunhas de acusação/colaboradores e juntados aos autos da ação penal nº 5063130-

17.2016.4.04.7000. 
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Presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, visto que é 

manifesto o constrangimento ilegal, consubstanciado no cerceamento de defesa ao 

Paciente, assim como a urgência na concessão da medida liminar, visto que a audiência 

em questão será realizada dentro de poucas horas.  

 

– III – 

DOS PEDIDOS 

  
Diante de todo o exposto, se requer: 

 

(a) Seja concedida a medida liminar para determinar o cancelamento 

da audiência agendada para o dia 05/06/2017, às 14h00, na qual serão 

colhidos os depoimentos de Alexandrino de Salles Ramos Alencar e 

Emílio Alves Odebrecht.  

 

(b) Seja a Autoridade coatora notificada a prestar informações do estilo, 

no prazo legal; 

 

(c) Ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus para a finalidade 

de se redesignar as oitivas das supracitadas testemunhas de acusação, 

concedendo-se prazo razoável para que a defesa possa analisar os 

acordos de colaboração premiada juntados pelo Ministério Público 

Federal, bem como os vídeos e áudios correspondentes, como única 

forma de se garantir a ampla defesa e o contraditório, além de não se 

violar a paridade de armas. 

 

(d) Caso não haja apreciação do pedido antes da realização da audiência 

em tela, requer-se seja declarada a nulidade do ato e a sua 

imprestabilidade para a instrução do processo, com o desentranhamento 

dos autos.  
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Termos em que, 
Pedem deferimento, 

 
De São Paulo (SP) para Porto Alegre (RS), 5 de junho de 2017.  

 
 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 

OAB/SP 172.730 

 
ALFREDO E. DE ARAUJO ANDRADE 

OAB/SP 390.453 

 


