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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA-PR. 

 
 
“Os fins não justificam os meios. Há 
parâmetros éticos e jurídicos que não 
podem e não devem ser transpostos pelos 
órgãos, pelos agentes ou pelas instituições 
do Estado. Os órgãos do poder público 
quando investigam, processam ou julgam, 
não estão exonerados do dever de respeitar 
os estritos limites da Lei e da Constituição, 
cuja prática motivou a instauração do 
procedimento estatal.”1 
 
 
 
 
Ação Penal nº 5021365-32.2017.4.04.7000 
 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, qualificado, 

respectivamente, no evento 29 dos autos da ação penal que, por esse juízo e afeta 

secretaria, lhe intenta promover o Ministério Público Federal por suposta realização da 

conduta abstrata versada no preceito primário do art. 317, caput e § 1º, c/c art. 327, § 2º, 

todos do Código Penal (por dez vezes), e, no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98 (por 

quarenta e quatro vezes), inobstante não reconhecer a competência e a 

imparcialidade deste juízo para processar, conduzir e julgar o presente feito, vem, 

por seus advogados que abaixo subscrevem (Doc. 01), à presença deste juízo para, 

estando em termos e no prazo da lei, oferecer, tempestivamente, sua 

 

   RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

 
 o que faz com supedâneo nos artigos 396 e 396-A do Código de 

Processo Penal e nos demais normativos de regência, tudo pelas razões de fato e direito 

a seguir expostas. 

                                                
1 STF, MS 23.576/DF – Relator: Ministro Celso de Mello, publicado em 14.12.2009.  
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– I – 
SÍNTESE DO PROCESSADO 

 

Afirma a Força Tarefa “Lava Jato” em denúncia protocolada em 

22/05/2017, que, ao assumir o cargo em 2003, o então Presidente da República Luiz 

Inácio Lula da Silva teria comandado a montagem de um tentacular esquema de 

corrupção por meio das indicações e nomeações dos principais cargos da Administração 

Pública. 

 

Dentre as companhias atingidas pelo referido estratagema, estaria, 

segundo tal narrativa, a Petrobras. Prossegue a acusação afirmando que teria sido 

formado um cartel de empreiteiras, conhecido como “Clube”, com o objetivo de fraudar 

os procedimentos licitatórios da petrolífera. Para que o suposto cartel pudesse funcionar, 

as empresas contariam com a participação de três diretores da Petrobras, a saber, Paulo 

Roberto Costa (Diretoria de Abastecimento), Renato de Souza Duque (Diretoria de 

Serviços) e Nestor Cuñat Cerveró2 (Diretoria Internacional).   

 

Nesse contexto, o então Presidente da República, sob a ótica do 

Parquet, seria o responsável pela indicação, nomeação e manutenção dos principais 

diretores da Petrobras, que teriam sido colocados nos respectivos cargos já com o 

desígnio de angariar vantagens indevidas.  

 

O montante espúrio supostamente pago pelas empreiteiras do 

“Clube” se destinaria, segundo a acusação, a: (i) enriquecimento ilícito dos agentes 

envolvidos; (ii) irrigar o caixa dos partidos políticos, garantindo-lhes a “perpetuação 

criminosa no poder” e (iii) assegurar a governabilidade do então Presidente, com o 

apoio dos partidos aliados, obtido, supostamente, por meio dos montantes espúrios.  

 

                                                
2 Posteriormente substituído por Jorge Zelada.  
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A denúncia em tela afirma que parte dos valores oriundos de tal 

esquema ainda teria sido destinada à reforma de uma propriedade rural situada na 

cidade de Atibaia/SP, frequentada pelo Defendente.  

 

A denúncia foi antecedida de inquérito policial instaurado no dia 

19.02.2016 (autos nº 5006597-38.2016.4.04.7000), que teve como objeto dois imóveis3 

localizados na cidade de Atibaia/SP.  

 

O procedimento investigatório apontou duas linhas de 

investigação: 

 

(i) A propriedade dos referidos imóveis teria sido ocultada, já que, 

segundo o que afirma a autoridade policial, o seu real dono seria o ex-

presidente Lula; e 

 

(ii) Nos dois sítios teriam sido realizadas reformas e melhorias pelas 

construtoras OAS e Odebrecht, bem como por José Carlos Bumlai4, 

todos acusados de envolvimento com os supostos crimes cometidos em 

desfavor da Petrobras. 

 

Em relatório final (parcial) apresentado no dia 23.03.2017, a 

autoridade policial consignou: 

 
“São esses os elementos por ora identificados nos presentes autos, que 
apontam, em síntese, o pagamento de benfeitorias nos imóveis investigados por 
parte de JOSE CARLOS BUMLAI, OAS e ODEBRECHT da ordem de R$ 
1.266.481,32 (04/03/2016, conforme apontado nas fls. 743/853 (Laudo Pericial 
de engenharia nº 1475/2016 - SETEC/SR/DPF/PR). 
Considerando-se a divulgação pelo Ministério Público Federal da celebração 
de acordo de colaboração premiada com dezenas de executivos da empresa 
ODEBRECHT, que também participou das obras de reforma do imóvel 
investigado, e que possivelmente há nos termos elementos que interessam aos 
presentes autos, sugere-se, s.m.j., o acautelamento dos autos até o recebimento 

                                                
3 Os referidos terrenos são denominados “Sítio Denise” e “Sítio Santa Bárbara”.  
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de eventuais desmembramentos oriundos do STF ou mesmo a expedição de 
ofício ao STF solicitando o compartilhamento dos elementos ali constantes que 
digam respeito aos fatos ora investigados para fins de instrução do presente 
IPL”.  

 

Posteriormente, no relatório final, juntado ao inquérito no dia 

29.05.2017 (após, portanto, o oferecimento da presente denúncia), concluiu:  

 
“Reproduzindo o teor do relatório parcial das fls. 1174 e seguintes (ev. 96), 
consigno que este inquérito policial tratou da apuração de condutas tipificadas 
na Lei nº 9613/98, nos arts. 317 e 333 do Código Penal e no art. 2º da Lei nº 
12.850/2013, tendo em vista elementos que apontam que a propriedade rural 
localizada em Atibaia/SP (Sítio Santa Bárbara e Santa Denise), matrículas 
55422 e 19720, registradas em nome de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, 
FERNANDO BITTAR e LILIAN MARIA ARBEX BITTAR, teria como real 
proprietário LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, ex-Presidente da República. 
Embora o caso tenha sido redistribuído a esta autoridade policial em abril 
deste ano, na semana passada (22/05/2017) foi desde logo oferecida denúncia 
pelo MPF em face de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e outros.  
Nesse passo, não cabe mais a esta autoridade, em nível de apuração 
preliminar, dar sequência a estas investigações, conquanto o caso já será 
tratado na Ação Penal nº 5021365-32.2017.4.04.7000, perante a 13ª Vara 
Federal de Curitiba/PR. 
Desta forma, presumindo esgotadas as diligências a serem realizadas na esfera 
policial, decreto o formal encerramento das investigações.” (grifou-se). 
 

A presente acusação afirma que as supostas vantagens indevidas 

teriam sido advindas dos delitos supostamente ocorridos na Petrobras, divididas em três 

núcleos: 

 

1. José Carlos Bumlai – contratação da Construtora Schahin para 

operação da Sonda Vitoria 10000: 

 
“LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA [LULA], de modo consciente e voluntário, no 
contexto das atividades de organização criminosa, em concurso e unidade de 
desígnios com JOSÉ CARLOS BUMLAI, FERNANDO BITTAR e ROGÉRIO 
AURÉLIO PIMENTEL, no período compreendido entre outubro de 2010 e 08 
de agosto de 2011, dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação, a 
disposição e a propriedade de pelo menos R$ 150.500,00, por meio de 23 
(vinte) repasses, provenientes dos crimes de gestão fraudulenta, fraude a 
licitação e corrupção no contexto da contratação para operação da sonda 
Vitória 10000 da SCHAHIN pela PETROBRAS, com o concurso de JOSÉ 
CARLOS BUMLAI, conforme descrito nesta peça, por meio da realização de 
reformas estruturais e de acabamento no Sítio de Atibaia, adequando-o às 



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
  

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel  755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas  Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

necessidades da família do ex-Presidente da República; motivo pelo qual 
incorreram no delito tipificado no art. 1º c/c o art. 1º §4º, da Lei nº 9.613/98, 
por 23 (vinte e três) vezes. Tal valor – R$ 150.500,00 – foi objeto de solicitação 
a JOSÉ CARLOS BUMLAI, constituindo-se vantagem indevida recebida por 
LULA em razão do cargo de Presidente da República, agravada pela prática de 
atos de ofício, comissivos e omissivos no interesse de BUMLAI”. 
 
2. Construtora Odebrecht – 4 contratos: 

 
“Com efeito, em datas ainda não estabelecidas, mas compreendidas entre 
14/05/2004 e 23/01/2012, LULA, de modo consciente e voluntário, em razão de 
sua função e como responsável pela nomeação e manutenção de RENATO DE 
SOUZA DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA nas Diretorias de Serviços e 
Abastecimento da Petrobras, solicitou, aceitou promessa e recebeu, direta e 
indiretamente, para si e para outrem, inclusive por intermédio de tais 
funcionários públicos, vantagens indevidas, as quais foram, de outro lado e de 
modo convergente, oferecidas e prometidas, direta e indiretamente, por 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, executivo do Grupo ODEBRECHT, para 
que este obtivesse benefícios para os seguintes consórcios, dos quais a 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. fazia parte: i) o 
CONSÓRCIO RNEST-CONEST (UHDT's e UGH's), contratado pela Petrobras 
para a implantação da execução das UHDT´s e UGH´s na Refinaria do 
Nordeste (RNEST); ii) o CONSÓRCIO RNEST-CONEST (UDA's)contratado 
pela Petrobras para a execução das UDA´s na Refinaria do Nordeste (RNEST); 
iii) o CONSÓRCIO PIPE RACK, contratado pela Petrobras para forrnecimento 
de Bens e Serviços de Projeto Executivo, Construção, Montagem e 
Comissionamento para o PIPE RACK do Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro – COMPERJ; iv) o CONSÓRCIO TUC, contratado pela Petrobras 
para execução das obras das Unidades de Geração de Vapor e Energia, 
Tratamento de Água e Efluentes do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
– COMPERJ. As vantagens foram prometidas e oferecidas por MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT2 a LULA, RENATO DUQUE, PAULO ROBERTO 
COSTA e PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO para determiná-los a, infringindo 
deveres legais, praticar e omitir atos de ofício no interesse dos referidos 
contratos, os quais de fato foram praticados, de forma comissiva e 
omissiva”.   
 

3. Construtora OAS – 3 contratos: 

 
“De fato, em datas ainda não estabelecidas, mas compreendidas entre 
14/05/2004 e 23/01/2012, LULA, de modo consciente e voluntário, em razão de 
sua função e como responsável pela nomeação e manutenção de RENATO DE 
SOUZA DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA nas Diretorias de Serviços e 
Abastecimento da PETROBRAS, solicitou, aceitou promessa e recebeu, 
direta e indiretamente, para si e para outrem, inclusive por intermédio de tais 
funcionários públicos, vantagens indevidas, as quais foram de outro lado e de 
modo convergente oferecidas e prometidas por LÉO PINHEIRO e AGENOR 
MEDEIROS, executivos do Grupo OAS, para que estes obtivesse benefícios 
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para os seguintes contratos e consórcios, dos quais a OAS fazia parte: i) a 
CONSTRUTORA OAS LTDA. foi contratada pela TAG, subsidiária da 
Petrobras, para a execução dos serviços de construção e montagem do 
Gasoduto PILAR-IPOJUCA (Pilar/AL e Ipojuca/PE); ii) o CONSÓRCIO 
GASAM foi contratado para a execução dos serviços de construção e 
montagem do GLP Duto URUCU-COARI (Urucu/AM e Coari/AM); iii) o 
CONSÓRCIO NOVO CENPES, foi contratado pela Petrobras para a execução 
da obra do CENPES no Rio de Janeiro. As vantagens foram prometidas e 
oferecidas por LÉO PINHEIRO e AGENOR MEDEIROS, a LULA, RENATO 
DUQUE, PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, 
para determiná-los a, infringindo deveres legais, praticar e omitir atos de ofício 
no interesse dos referidos contratos, os quais de fato foram praticados, de 
forma comissiva e omissiva”. 
 

Será demonstrado, todavia, que a presente ação penal não se 

respalda em elementos mínimos que viabilizem o seu prosseguimento. Dentre os 

insanáveis equívocos da exordial acusatória está o fato de esta abordar temas que estão 

sob cognição do Supremo Tribunal Federal, conforme será adiante aduzido. 

 

II.2 – ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A “ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA” 

 

Utilizando-se dos mesmos clichês das denúncias anteriormente 

ofertadas em face do Defendente5 perante este Juízo, o Ministério Público Federal 

formulou acusações que, além de não guardarem relação com os crimes efetivamente 

imputados na denúncia, estão sob a jurisdição exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 

 

O procedimento que tramita perante a Suprema Corte é de 

titularidade acusatória exclusiva do Procurador-Geral da República e ainda se encontra 

em fase de investigação6 (doc. 02).   

 

Indaga-se, então: como os Procuradores da "Lava-Jato" acusam – 

com toda veemência e "convicção" – o que ainda é investigado pelo seu chefe máximo, 

e cuja eventual idoneidade será futuramente analisada pelo Supremo Tribunal Federal? 

Como a “convicção” dos subscritores de tal denúncia pode se sobrepor ao que ainda se 

está a apurar na Suprema Instância? 

                                                
5 Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR e Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000/PR. 
6 Supremo Tribunal Federal, Inq. 4325, Relator: Ministro Edson Fachin. 
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No que tange às acusações inerentes ao comando da organização 

criminosa – descabidas e fora da alçada de competência dos Procuradores da “Lava 

Jato” –, críticas já não faltaram. O Eminente Ministro da Suprema Corte, o saudoso 

TEORI ZAVASCKI, então relator de todos os procedimentos referentes à “Lava Jato” 

perante aquela Corte, assim se manifestou: 

 
“Mas foi também requerida e aberta, aqui no Supremo Tribunal Federal, 
uma investigação a respeito desse ‘esquema’ em seu conteúdo mais 
abrangente. É o inquérito n. 3989, em que se investiga crime de quadrilha, 
corrupção passiva, lavagem de ativos financeiros, e que envolve não apenas 
pessoas com prerrogativa de foro, como também pessoas sem prerrogativas de 
foro [...] Essa investigação, com a devida vênia, não foi delegada a qualquer 
outro juízo. Não existe investigação com essa abrangência em outro juízo. Se 
houver ou se tiver sendo feito em outro juízo esse exame abrangente, 
certamente haverá problema de competência, porque se estará usurpando 
uma competência do Supremo Tribunal Federal”.7  
--------------------------------------------------------------------------------------- 

“[...] Nós todos tivemos a oportunidade de verificar um espetáculo midiático 
com forte divulgação que se fez lá em Curitiba, não com a participação do juiz, 
mas do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Se deu notícia sobre 
organização criminosa colocando o presidente Lula como o líder dessa 
organização criminosa dando a impressão, sim, de que se estaria investigando 
essa organização criminosa. Mas aquilo que foi objeto do oferecimento da 
denúncia, efetivamente, não foi nada disso".8  
“Houve esse descompasso. Essa espetacularização do episódio não é compatível 
nem com aquilo que foi objeto da denúncia nem parece compatível com a 
seriedade que se exige na apuração desses fatos". 
 

Mas não é só. 

 

Os Procuradores que ofertaram a denúncia que ora se rechaça 

atribuem o comando do "Mensalão" ao Defendente, contrariando análise realizada pela 

CPMI dos Correios, pela Procuradoria-Geral da República e, posteriormente, pela nossa 

mais alta Corte de Justiça — o Supremo Tribunal Federal. Todavia, a "convicção" dos 

Membros do Ministério Público de Curitiba parece pretender ter maior valia que decisão 

definitiva do Pretório Excelso... 

                                                
7 Voto do Ministro Teori Zavascki na Questão de Ordem no Inq. 4130 perante o Supremo Tribunal 
Federal. 
8 Disponível em < https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/lava-jato/teori-critica-ministerio-
publico-e-espetacularizacao-em-denuncia-contra-
lula,b6b60597297859b6ec7378b785442872747ze6t4.html >  
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Fala-se na existência de um esquema criminoso para “garantir a 

governabilidade” entre 2003 a 2010. Segundo a peça vestibular, foi necessário 

“comprar apoio parlamentar” — logrando-se que 15 partidos figurassem na base do 

governo. Essa “compra” teria permitido o aumento do número de Deputados Federais 

que apoiavam o governo — de 254 para 376, ou cerca de 73% da Câmara Federal. 

 

Indaga-se: quem seriam os deputados “comprados”? 

Personagens sem rosto e sem nome? Mas seriam membros do Congresso Nacional! 

Uma parcela majoritária (73% da Câmara dos Deputados) entre 2003 e 2010 era 

formada por corruptos e vendilhões? Convém, então, apontar e, sobretudo, 

individualizar para responsabilizar. Quais os elementos concretos ou adminículos 

que estariam a apontar para essa gravíssima acusação? Apenas “convicções”? 

 

Como atribuir o mínimo de credibilidade a tal acusação, 

considerando que a etiologia, a alegada origem, dos atos ilícitos imputados ao 

Defendente foi descartada definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal? Ainda 

considerando que, no que concerne à participação – e, portanto, ao seu papel de 

comando – no suposto conluio criminoso que teria lesado a Petrobras, ainda se encontra 

em fase investigatória conduzida pelo Procurador-Geral da República perante o STF? 

 

Atestam-se então duas versões antagônicas: 

 
1)  A de que o ex-Presidente da República não teve qualquer conhecimento 

ou participação no “Mensalão”, esta amparada por uma investigação no 

Congresso Nacional, levada a efeito pela CPMI dos Correios, com 

denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República e, após o curso 

da ação penal, com decisão transitada em julgado pelo Supremo 

Tribunal Federal. 
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2) A hipótese de que o ex-Presidente Lula exerceu papel de comando no 

esquema, “amparada” pela fervorosa convicção da Força Tarefa da Lava 

Jato.  

 

Qual delas deve prevalecer?  

 

Se não estivéssemos vivendo tempos sombrios em que, por 

exemplo, (i) a prisão cautelar – com intuito de obter uma delação9 – é regra; (ii) um 

tribunal decide que a “Lava Jato” não tem o dever de seguir as “regras gerais”10, 

instaurando um estado de exceção11, e (iii) uma denúncia é oferecida com o intuito de 

pressionar o Supremo Tribunal Federal a julgar conforme os interesses dos 

procuradores12, a resposta para a pergunta anterior seria óbvia... 

 

Mas, considerando os dias atuais, faz-se necessário 

demonstrar.  

 

Foi instaurada, em 2005, Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito para apurar irregularidades cometidas por Parlamentares Federais em troca de 

apoio político.  

 

Após aproximadamente um ano de intensas e minuciosas 

investigações assim concluiu o Congresso Nacional13 em relação ao Defendente: 

 
“Como é de sabença, não incide, aqui, responsabilidade objetiva 
do Chefe Maior da Nação, simplesmente, por ocupar a cúspide da estrutura 
do Poder Executivo, o que significaria ser responsabilizado 
independentemente de ciência ou não. Em sede de responsabilidade subjetiva, 
não parece que havia dificuldade para que pudesse lobrigar a anormalidade 

                                                
9 Parecer do MPF no HC nº 5029016-71.2014.4.04.0000 e HC nº 5029050-46.2014.404.0000. 
10 Decisão Proferida pela Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região no PCA 0003021-
32.2016.4.04.8000/RS (j. 22.09.2016).  
11 Oportuno, no ponto, trazer aos autos o histórico voto do Eminente Des. Rogério Favreto (doc. 03)  
12 <https://www.cartacapital.com.br/politica/MPF-antecipa-denuncia-contra-jose-dirceu-para-pressionar-
stf >  
13 < http://www.senado.gov.br/atividade/Comissoes/CPI/RelatorioFinalCorreios.asp >  
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com que a maioria parlamentar se forjava. Contudo, não se tem qualquer fato 
que evidencie haver se omitido.” (destacou-se) 
 

O então Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando 

de Souza, responsável pelo aforamento das denúncias atinentes ao caso, afirmou em 

2012 à imprensa (doc. 04)14: 

 
“Se eu desejava fazer uma denúncia consistente e não uma denúncia de 
natureza política, não um ato político, evidentemente que só poderia fazer 
imputações a pessoas citadas naquele episódio. Não havia indício contra o ex-
presidente Lula.” (grifamos)  

  

E, ouvido ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000, sob o 

compromisso de dizer a verdade, o mesmo Antônio Fernando de Souza salientou15 

não haver qualquer elemento que pudesse envolver o nome do Defendente nos fatos 

apurados na Ação Penal 470: 

 
Antônio 

Fernando de 
Souza 

Ex-PRG 
(2005/2009) 

Defesa:- Correto. Quando o senhor exerceu o cargo de Procurador Geral da 
República, o senhor recebeu alguma notícia por parte da Polícia Federal, por parte do 
Conselho Fiscal da Petrobras ou de outros órgãos de controle da Petrobras, sobre 
desvio de valores no âmbito da empresa, no âmbito da Petrobras?  
Antônio F.B.S. de Souza:- Não, nesse período não teve nenhuma iniciativa, um 
inquérito que eu instaurei que depois resultou na ação penal 470, tudo que podia ser 
feito de investigação, naquela época se fez, e não se chegou naquele momento a 
nenhum dado envolvendo ilícitos vinculados à Petrobras.  
Defesa:- Correto. A propósito da ação penal 470, o senhor teve, como já narrou aqui, 
plena liberdade de investigação, o senhor tinha os órgãos de controle, Polícia 
Federal funcionando, quer dizer, em algum momento foi apresentado ao senhor 
qualquer prova que pudesse envolver o ex-presidente Lula naquelas condutas que 
foram objeto da denúncia que o senhor ofertou e que deu ensejo a instauração da 
ação penal 470?  
Antônio F.B.S. de Souza:- Evidentemente que não porque as imputações que foram 
feitas naquela oportunidade, foram todas rastreadas em prova que justificava a 
imputação. O acusador tem que ter esse cuidado de só fazer a imputação que seja 
possível demonstrar perante o Judiciário. Naquela investigação não havia nenhuma 
indicação, nenhuma mesmo, sequer um indício que pudesse justificar o envolvimento 
de outras pessoas que não aquelas que foram objeto da denúncia e, eventualmente, 
daquelas outras que, identificadas, não justificariam a competência perante o 
Supremo Tribunal Federal, tanto que foram feitos acima de 40 pedidos de 
encaminhamento de provas para outros juízos e tomaram o rumo que era cabível 
nessa relação. Mas quanto a envolvimento não, e além disso, depois do oferecimento 
da denúncia, foram ajuizados alguns pedidos perante a Procuradoria Geral, 
especificamente em relação a eventual conduta do presidente Lula e neles eu 
despachei, por escrito, dando as razões pelas quais não havia nenhum fundamento 

                                                
14 <http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/12/novo-inquerito-dependeria-de-provas-diz-ex-pgr-que-
denunciou-mensalao.html> 
15 Transcrição disponível no evento 691 daqueles autos.  
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para aquela iniciativa.  
Defesa:- Correto. Então, mesmo com toda essa investigação, quer dizer, não houve 
nenhum apontamento que pudesse envolver o nome do ex-presidente Lula e por isso 
o senhor não o incluiu na denúncia e nem nos atos subsequentes, correto?  
Antônio F.B.S. de Souza:- Exatamente, não seria... Seria algo irresponsável, 
para quem exerce o cargo de Procurador Geral, fazer uma imputação sem que uma 
prova, um indício, um elemento sequer de convencimento, pudesse conduzir nesse 
sentido. A denúncia não é um ato de vontade arbitrária do acusador, senão um ato 
vinculado a contexto probatório que ele tenha a sua disposição.  
Defesa:- Nessa linha, o senhor deu uma entrevista no dia 17/08/2012 ao portal G1 e 
disse que: "processar Lula seria um ato político." Isso decorre justamente dessas 
colocações que o senhor fez há pouco, ou seja, não havia nenhuma prova, logo o 
Lula não poderia ser processado, correto?  
Antônio F.B.S. de Souza:- Sim, quando eu exerci o cargo, eu procurei manter a 
minha conduta pautada exatamente nesse comportamento, se tiver elementos 
probatórios que indiquem a existência de ilícito, deve ser oferecida a denúncia ou, se 
não é o caso ainda, pedir a abertura de inquérito. Agora, inexistindo, não se pode 
praticar nenhum ato que... somente para comprometer politicamente determinada 
pessoa, jamais fiz isso. 

 

Acaso incautos pretendem rever a decisão do Pretório Excelso? 

 

De outro vértice, estariam os subscritores da denúncia atribuindo 

ao ex-Procurador Geral da República conduta prevaricadora? Inaceitável! 

 

Para a Acusação, não há mesmo limites! 

 

Esses fatos, portanto, deixam ainda mais evidente o caráter 

político da acusação e a tentativa de se reescrever um julgado do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

Todavia, se o entendimento do juízo nestes autos for idêntico ao 

contido nas ações penais 5046512-94.2016.4.04.7000 e 5063130-17.2016.4.04.7000, 

tudo é válido, já que constitui parte do "contexto", que aparentemente possui maior 

importância que a realidade fática específica e que todas as normas legais e os 

princípios constitucionais de incidência. 
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– III – 
 DAS PRELIMINARES 

 

III.3 –  DA INVIABILIDADE DA AÇÃO PENAL 

 
Ainda que não se entenda pela nulidade absoluta dos 

procedimentos que embasaram esta ação penal, importa ressaltar que no presente caso 

não há suporte probatório/indiciário mínimo que respalde a denúncia oferecida contra o 

Defendente. Por tal razão, se postula sua pronta rejeição, nos termos do artigo 395, 

incisos I e III, do Código de Processo Penal, visto que: 

 

a) A denúncia é inepta, pois: 

 
 Não individualiza a conduta do Defendente; não expõe 

concretamente os fatos a ele imputados e, ainda, não descreve 

comportamento típico — violando, assim, as garantias 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa.  

 

 A versão acusatória busca a responsabilização objetiva do 

Defendente, a despeito de vedação expressa no direito penal. 

 

b) Não há justa causa para a ação penal, uma vez que: (i) inexistem 

indícios razoáveis de autoria e materialidade do delito; (ii) houve 

indevida inversão do ônus da prova. 

 
Relembre-se que a apreciação da alegação de inépcia da exordial 

acusatória e da carência de justa causa para a persecução não se acha limitada ao 

momento processual do recebimento ou rejeição da denúncia, sendo possível que o 

magistrado, se convencido da ausência de tais elementos após a apresentação da defesa, 

reconsidere sua decisão e rejeite o prosseguimento da ação penal.  

 

De fato, constitui dever legal do magistrado analisar, após a 
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exposição dos argumentos defensivos e consideradas, ainda, as graves implicações 

que um processo criminal faz incidir sobre o indivíduo, se este encontra o respaldo 

probatório apto a ensejar a sua continuidade. 

 

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

confirma esse entendimento, como se verifica, exemplificativamente, nos julgados 

abaixo:  

 
“Verificada, após a apresentação das defesas preliminares, a inépcia da 
exordial acusatória pela ausência da descrição individualizada das condutas 
de cada Denunciado, ao Juiz é lícito reconsiderar o recebimento da denúncia, 
quer por permissão legal, quer por uma questão de coerência com os anseios 
do legislador, impulsionadores da reforma do Código Adjetivo Penal, 
tendentes a um processo célere e fecundo. Inteligência do art. 396-A do 
Código de Processo Penal.”16 (destacou-se)  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. 
RESPOSTA DO ACUSADO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA PROVA. AFASTAMENTO. 
INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO 
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. DECRETO REGULAMENTAR. 
TIPO LEGISLATIVO QUE NÃO SE INSERE NO CONCEITO DE LEI 
FEDERAL (ART. 105, III, A, DA CF)  
1. O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro 
grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, prevista nos arts. 
396 e 396-A do Código de Processo Penal, reconsiderar a anterior decisão e 
rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses 
elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, suscitada pela 
defesa. 
2. As matérias numeradas no art. 395 do Código de Processo Penal dizem 
respeito a condições da ação e pressupostos processuais, cuja aferição não 
está sujeita à preclusão (art. 267, § 3º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP). 
3. Hipótese concreta em que, após o recebimento da denúncia, o Juízo de 
primeiro grau, ao analisar a resposta preliminar do acusado, reconheceu a 
ausência de justa causa para a ação penal, em razão da ilicitude da prova que 
lhe dera suporte. 17(destacou-se) 

 
Outro não é o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região: 

 
 “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 

                                                
16 STJ, AgRg no AREsp 82.199/AL, 5ª Turma, Relatora: Ministra Laurita Vaz,  5ª. Turma, julgado em 
17.12.2013. 
17 STJ, REsp 1318180/DF, 6ª Turma,  Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, 16/05/2013.  
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DENÚNCIA INICIALMENTE ADMITIDA À LUZ DO ART. 43 do CPP. LEI 
11.719/08. REFORMA PROCESSUAL PENAL. PROCESSO EM CURSO. 
ARTIGOS 395 e 397 do CPP. NOVA ANÁLISE DA JUSTA CAUSA APÓS A 
RESPOSTA PRELIMINAR. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA EXORDIAL 
ACUSATÓRIA. CABIMENTO. Com o advento da Lei 11.719, de 20 de junho de 
2008, o Denunciado somente será submetido a persecutio criminis in judicio 
quando houver plausibilidade da acusação, a qual, vale dizer, deverá estar 
lastreada, ao menos, na prova da existência de infração penal, sob pena de 
constrangimento ilegal. Nessa linha, a partir das alterações processuais 
produzidas pela aludida Lei, após o oferecimento da peça acusatória, não 
sendo causa de rejeição liminar (art. 395), cabe ao juiz propiciar a 
apresentação de resposta por escrito, oportunidade em que o Denunciado 
poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa (art. 396 e 396-A). Dessa 
forma, os fatos narrados na peça incoativa passam a ser examinados em 
cotejo com os argumentos apontados pela defesa (art. 397) para, somente 
assim, sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa, aferir o julgador 
se, efetivamente, há justa causa para a ação penal, iniciando-a, se for o caso, 
com o recebimento da denúncia. Portanto, não há mácula na decisão que, 
após a apresentação das respostas preliminares, realiza novo juízo de 
prelibação para, revendo decisão anterior, concluir pela ausência de justa 
causa ao exercício da ação penal. Até porque, inexiste utilidade no 
prosseguimento do feito quando não evidenciado um suporte probatório 
mínimo acerca da autoria e da materialidade delitivas atribuídas aos ora 
recorridos. 18(destacou-se) 

 
Essa exegese é a que melhor se compatibiliza com os princípios 

da celeridade e economia processual e, sobremodo, com o status dignitatis do acusado, 

visto que se o magistrado entender, após a apresentação da defesa preliminar, que o iter 

persecutório não apresenta condições de regular e hígido desenvolvimento, deve o feito 

ser extinto por decisão terminativa. 

 

É exatamente a situação do caso em comento, conforme será 

demonstrado. 

 
III.4 – INÉPCIA DA DENÚNCIA 

 
A extensa denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, 

deduzida em 168 páginas e 415 anexos, não logrou descrever de forma clara e 

pormenorizada quais seriam as condutas perpetradas pelo Defendente que estariam a 

configurar os crimes ali indicados. 

                                                
18 TRF 4ª Região – SER 2009.71.02.000450-0, Relator Tadaqui Hirose, 7ª Turma, j. 20.10.2009.  
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As ações humanas pressupõem as dimensões de tempo e de 

espaço que caracterizam todos os fenômenos naturais e sociais, porque existem em 

determinado momento histórico e acontecem em determinado lugar do mundo físico. 

Por isso, norma cogente do processo penal brasileiro determina que o ato formal da 

acusação inicial, qual seja, o ato processual da denúncia, de modo necessário e 

obrigatório, “conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias” (art. 41, CPP), cuja violação implica nulidade absoluta da denúncia. 

 

No caso em exame, a denúncia se cifra à reprodução de alguns 

verbos (núcleos) do tipo penal conceituador do crime imputado, mas não contém 

nenhuma descrição concreta do fato criminoso que pudesse mostrar aderência ao 

molde legal arquetípico e abstrato invocado.  

 

Oportuno transcrever as imputações feitas em desfavor do 

Defendente: 

 
“Como será a seguir narrado, em datas ainda não estabelecidas, mas 
compreendidas entre 14/05/2004 e 23/01/2012, LULA, de modo consciente e 
voluntário, em razão de sua função e como responsável pela nomeação e 
manutenção de RENATO DE SOUZA DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA 
nas Diretorias de Serviços e Abastecimento da Petrobras, solicitou, aceitou 
promessa e recebeu, direta e indiretamente, para si e para outrem, inclusive 
por intermédio de tais funcionários públicos, vantagens indevidas, as quais 
foram, de outro lado e de modo convergente, oferecidas e prometidas, direta e 
indiretamente, por MARCELO BAHIA ODEBRECHT, executivo do Grupo 
ODEBRECHT, para que este obtivesse benefícios para os seguintes consórcios, 
dos quais a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. fazia parte: i) o 
CONSÓRCIO RNEST-CONEST (UHDT's e UGH's), contratado pela Petrobras 
para a implantação das execução das UHDT´s e UGH´s na 
Refinaria do Nordeste (RNEST); ii) o CONSÓRCIO RNEST-CONEST 
(UDA's)contratado pela Petrobras para a implantação das execução das 
UDA´s na Refinaria do Nordeste (RNEST); iii) o CONSÓRCIO PIPE RACK, 
contratado pela Petrobras para forrnecimento de Bens e Serviços de Projeto 
Executivo, Construção, Montagem e Comissionamento para o PIPE RACK do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ; iv) o CONSÓRCIO 
TUC, contratado pela Petrobras para execução das obras das Unidades de 
Geração de Vapor e Energia, Tratamento de Água e Efluentes do Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ. As vantagens foram prometidas 
e oferecidas por MARCELO BAHIA ODEBRECHT a LULA, RENATO 
DUQUE, PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO para 
determiná-los a, infringindo deveres legais, praticar e omitir atos de ofício no 
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interesse dos referidos contratos, os quais de fato foram praticados, de forma 
comissiva e omissiva”. (destacou-se) 
 
“Ademais, também em datas ainda não estabelecidas, mas compreendidas 
entre 14/05/2004 e 23/01/2012, LULA, de modo consciente e voluntário, em 
razão de sua função e como responsável pela nomeação e manutenção de 
RENATO DE SOUZA DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA nas Diretorias de 
Serviços e Abastecimento da PETROBRAS, solicitou, aceitou promessa e 
recebeu, direta e indiretamente, para si e para outrem, inclusive por intermédio 
de tais funcionários públicos, vantagens indevidas, as quais foram de outro 
lado e de modo convergente oferecidas e prometidas por LÉO PINHEIRO e 
AGENOR MEDEIROS, executivos do Grupo OAS, para que estes obtivesse 
benefícios para os seguintes contratos e consórcios, dos quais a OAS fazia 
parte: i) a CONSTRUTORA OAS LTDA. foi contratada pela TAG, subsidiária 
da Petrobras, para a execução dos serviços de construção e montagem do 
Gasoduto PILAR-IPOJUCA (Pilar/AL e Ipojuca/PE); ii) o CONSÓRCIO 
GASAM foi contratado para a execução dos serviços de construção e 
montagem do GLP Duto URUCU-COARI (Urucu/AM e Coari/AM); iii) o 
CONSÓRCIO NOVO CENPES, foi contratado pela Petrobras para a execução 
da obra do CENPES no Rio de Janeiro. As vantagens foram prometidas e 
oferecidas por LÉO PINHEIRO e AGENOR MEDEIROS, a LULA, RENATO 
DUQUE, PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, 
para determiná-los a, infringindo deveres legais, praticar e omitir atos de ofício 
no interesse dos referidos contratos, os quais de fato foram praticados, de 
forma comissiva e omissiva”. (grifos nossos) 

 

Se essa é a denúncia do MPF contra o Defendente, então o libelo 

acusatório inicial não contém, do ponto de vista do tipo objetivo do crime imputado, 

nenhuma “exposição do fato criminoso”, omitindo o principal requisito fundamental do 

citado ato processual, assim expresso: “a denúncia ou a queixa conterá a exposição do 

fato criminoso...” (art. 41, CPP).  

 

As ações aventadas de solicitar, ou de aceitar promessa, ou de 

receber (vantagens indevidas) não possuem momento histórico determinado, 

definido, de materialização ou de configuração concreta como fato criminoso: a 

denúncia não situa o tempo em que teriam ocorrido as ações a que se refere – aliás, 

como diz a própria denúncia: “em datas ainda não estabelecidas, mas compreendidas 

entre em 14/05/2004 e 23/01/2012”. Em outras palavras: as “datas ainda não 

estabelecidas” deveriam se inserir em um período de tempo de 7 anos, 8 meses e 9 dias 

e, assim, poderiam ter ocorrido em um dia qualquer de um lapso temporal de 2.810 

dias! Como se defender em face de tamanho laconismo? 
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A consequência prática dessa indeterminação temporal ou 

espacial do fato imputado é fatal do ponto de vista processual, pois inverte o ônus da 

prova, fazendo com que o acusado seja responsável por realizar a absurda e diabólica 

prova negativa da conduta imputada – ou seja, de não ter solicitado, ou de não ter 

aceito promessa, ou de não ter recebido vantagem indevida em nenhum daqueles 

2.810 dias do lapso temporal de 7 anos, 8 meses e 9 dias. 

 

Indaga-se: Como seria possível à defesa técnica, por exemplo, 

comprovar eventuais álibis se as datas não são especificadas? 

 

Tenha-se presente, ainda, que se o Ministério Púbico Federal 

imputou ao Defendente o crime de corrupção passiva (CP, art. 317), seria imperiosa a 

indicação na denúncia do ato de ofício que este último teria praticado ou deixado de 

praticar em contraprestação à afirmada vantagem.  

 

Nessa linha, conforme a prestigiada lição de CEZAR ROBERTO 

BITTENCOURT, “a vantagem deve objetivar à prática de um ato futuro e certo. E isso 

deve, necessariamente, ser demonstrado com precisão, destacando o tempo, local e 

condições, natureza  e espécie do ato de ofício visado” (Tratado de Direito Penal, 10ª. 

edição, Saraiva, 2016, v. 5, p. 244 – destacou-se). 

 

Não se pode perder de vista, ainda, que segundo “Orientação 

assentada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o crime sob enfoque não 

está integralmente descrito se não há na denúncia a indicação de nexo de causalidade 

entre a conduta do funcionário e a realização de ato funcional de sua competência”19 

(destacou-se). 

 

 

 

                                                
19 STF – Inquérito nº 785-DF, in RTJ 176/50. Disponível em: 
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao007/
carlos_lenz.htm. Acesso em: 02 ago. 2017. 
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Ocorre que a denúncia não indica qualquer ato de ofício que o 

Defendente tenha praticado, muito menos de forma detalhada, como seria de rigor até 

mesmo para o recebimento da acusação. Tampouco a denúncia indica qualquer nexo de 

causalidade entre condutas do Defendente e a realização de ato funcional de sua 

competência e, ainda, com a afirmada vantagem indevida, como seria de rigor. 

 

Ademais disso, o crime de corrupção, segundo a acusação, 

teria ocorrido após 2010, quando o Defendente não mais era servidor público, não 

sendo mencionado qualquer ato ou acerto supostamente realizado durante seu 

mandato presidencial.   

 

No tocante aos crimes de lavagem de capitais, a denúncia 

também se mostra inábil, omissa, deficitária.  

 

Isso porque não permite compreender qual conduta do 

Defendente visou a “[o]cultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 

direta ou indiretamente, de infração penal” (art. 1º da Lei 9613/98).  

 

Inexiste, na untuosa peça construída pela Força Tarefa “Lava 

Jato”, a demonstração – clara, lógica e coerente – do ato do Defendente conectado à 

suposta ocultação ou dissimulação dos bens e serviços relacionados ao sítio de Atibaia.   

 

A consequência inexorável da falta de tais pressupostos de 

inteligência da narrativa do fato imputado é a inépcia da denúncia. 

 

Impossível exercer o direito de defesa!  

 

Denúncia que não descreve o fato criminoso imputado, 

limitando-se a reproduzir palavras da definição jurídica do fato, infringe não somente o 

art. 41 do CPP, mas também o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garante 
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os princípios do contraditório e da ampla defesa aos acusados em geral.  

 

A descrição do fato criminoso na denúncia constitui, 

simultaneamente, (a) a base sobre a qual se edifica o princípio do contraditório 

processual e (b) o objeto sobre o qual se exerce o princípio da ampla defesa, no 

processo penal. Assim, a tese acusatória deve constituir o fundamento do 

contraditório penal e, ao mesmo tempo, o objeto de referência de produção da prova e 

de construção dos argumentos da ampla defesa, assegurados a todos os acusados (art. 

5o, LV, CF). 

 

A lesão irreversível aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, não só aniquila o devido processo legal assegurado pelo art. 5o, inciso LIV, da 

Constituição Federal, mas implica solar inépcia da denúncia, rebaixando-a à condição 

de peça incapaz de deflagrar ação penal válida. 

 

Aqui pede-se vênia para abrir parêntese para reiterar que quem 

redigiu o texto contido na denúncia parece ser expert em ciência política e estratégia de 

administração pública, pois emite conceitos e opiniões sobre temas como 

“governabilidade”, perpetuação criminosa no poder” e afirma que o Defendente “se 

tornou forte politicamente com o esquema que supostamente teria chefiado”. Algum 

subscritor da presente exordial possui algum efetivo conhecimento prático do 

funcionamento dos Poderes Executivo e Legislativo ou, novamente, a "convicção" 

é suficiente? Basta a incondicional “fé na culpa dos seus semelhantes”? 

 

Sequer do ponto de vista lógico a acusação guarda coerência: 

como imputar a alguém o comando de um estratagema corrupto que teria desviado 

oceânicos 42 bilhões de reais20 se o seu suposto “chefe, arquiteto, comandante máximo 

e maior beneficiário” teria auferido aproximadamente R$ 1.020.500,00? Apenas o 

gerente Pedro Barusco devolveu cerca de R$ 100 milhões de dólares no acordo que 

celebrou... Não faz sentido, mesmo teoricamente. 

                                                
20 Segundo dados da Polícia Federal e descrito na denúncia. 
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E como se pretender a restituição de R$ 155.227.702,04 de quem 

teria — segundo a tese acusatória — recebido pouco mais de um milhão de reais? O 

paradoxo é evidente. 

 

Em que pese a formação da opinio delicti ser privativa do 

dominus litis, como corolário de sua independência funcional, o oferecimento da 

denúncia precisa conter e explicitar os elementos coerentes formadores da opinio delicti, 

inclusive apontando os indícios de autoria e a certeza da materialidade.A famigerada 

“crença” aqui não tem lugar... 

 

Em análise de tal temática, AURY LOPES JR. leciona: 

 
“(...) Quanto à clara exposição do fato criminoso, além da necessidade de 
plena compreensão por parte do juiz e da defesa (como se defender de uma 
acusação incompreensível?), exige-se, ainda, que em caso de concurso de 
agentes e/ou crimes exista uma clara definição de condutas e agentes. Ou 
seja, inadmissível uma denúncia genérica que não faça a individualização da 
conduta principal por cada réu”. 21 
 

Sobre os requisitos da denúncia, focando-se especialmente na 

imputação, leciona o Professor JOSÉ FREDERICO MARQUES: 

 
“O que deve trazer os caracteres de certa e determinada, na peça acusatória, é 
a imputação. Esta consiste em atribuir à pessoa do réu a prática de 
determinados atos que a ordem jurídica considera delituosos; por isso, 
imprescindível é que nela se fixe, com exatidão, a conduta do acusado 
descrevendo-a o acusador, de maneira precisa, certa e bem individualizada. 
Uma vez que no fato delituoso tem o processo penal o seu objeto ou causa 
material, imperioso se torna que os atos, que o constituem, venham 
devidamente especificados, com a indicação bem clara do que se atribui ao 
acusado. A denúncia tem de trazer, de maneira certa e determinada, a 
indicação da conduta delituosa, para que em torno dessa imputação possa o 
juiz fazer a aplicação da lei penal, através do exercício de seus poderes 
jurisdicionais” 22 (destacou-se) 
 

Obviamente, a peça acusatória não precisa conter elaborada e 

microscópica descrição fática, especialmente no momento inaugural da persecução 

                                                
21 AURY LOPES JR, Direito Processual Penal, 12ª edição, 2015, p 203. 
22 JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal. Volume II. Companhia Editora 
Forense. São Paulo – Rio de Janeiro. 1961. Página 153). 
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penal em juízo. Todavia, a exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias, é condição sine qua non da viabilidade da deflagração da persecução.  

 

Senão, o libelo inaugural estratifica imputação genérica – e, por 

isso, inepta – impedindo o pleno exercício da defesa, tudo conforme exige o art. 41 do 

codex procedimental criminal.  

 

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer como inepta a denúncia 

que não oferece elementos suficientes ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 

Nessa linha, veja-se, exemplificativamente, o julgado abaixo, do Excelso Supremo 

Tribunal Federal: 

 

 “O processo penal de tipo acusatório repele, por ofensivas à garantia da 

plenitude de defesa, quaisquer imputações que se mostrem indeterminadas, 

vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas. Existe, na perspectiva dos 

princípios constitucionais que regem o processo penal, um nexo de 

indiscutível vinculação entre a obrigação estatal de oferecer acusação 

formalmente precisa e juridicamente apta e o direito individual de que dispõe 

o acusado a ampla defesa. A imputação penal omissa ou deficiente, além de 

constituir transgressão do dever jurídico que se impõe ao Estado, qualifica-se 

como causa de nulidade processual absoluta. A denúncia enquanto 

instrumento formalmente consubstanciador da acusação penal constitui peça 

processual de indiscutível relevo jurídico. Ela, ao delimitar o âmbito temático 

da imputação penal, define a própria res in judicio deducta. A peça 

acusatória deve conter a exposição do fato delituoso, em toda a sua essência e 

com todas as suas circunstâncias. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se 

ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que 

assegura ao réu o exercício, em plenitude, do direito de defesa. Denúncia que 

não descreve adequadamente o fato criminoso é denúncia inepta.23   

 
Vagueza é a palavra que qualifica adequada e perfeitamente a 

acusação formulada pelo Ministério Público Federal nestes autos. Pelo entendimento do 

Juízo, todavia, tudo é abrangido pelo contexto! 

 
Sobre a acusação pertinente ao crime de corrupção passiva, 

provindo de um suposto estratagema criminoso de monumental proporção, que, 

                                                
23 STF, HC 70.763/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 28/06/1994.  
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segundo o Parquet, foi comandado pelo Defendente, vale lembrar que tal imputação – 

não desconsiderando o fato da incompetência desta instância para tal – se lastreia 

exclusivamente no cargo ocupado pelo Defendente no Poder Executivo Federal. 

 

Desse modo, não há dúvidas que o Parquet busca a 

responsabilização objetiva do Defendente, a despeito desta ser unanimemente 

afastada pela doutrina e jurisprudência no âmbito do Direito Penal. 

 

Tal vedação é corroborada pelos Tribunais Superiores: 

 
Ementa: Processo Penal. Ação Penal. Questão de Ordem. Denúncia Recebida 
na Instância de Origem. Manifestação do Procurador-Geral da República pelo 
Trancamento. Peculato. Indisponibilidade da Ação Penal. Ausência de Justa 
Causa. Habeas Corpus Concedido de Ofício. 1. Nos termos da orientação 
firmada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do INQ 571, 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, a alteração da competência inicial em face de 
posterior diplomação do réu não invalida os atos regularmente praticados, 
devendo o feito prosseguir da fase em que se encontre, em homenagem ao 
princípio tempus regit actum (Inq 1459, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. O regular 
oferecimento e recebimento da denúncia perante o juízo natural à época dos 
atos desautoriza o pedido de arquivamento formulado nesta fase processual, em 
homenagem ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. 3. Não 
demonstrado pela acusação o dolo do acusado na autorização da despesa e 
incluído no polo passivo exclusivamente em razão de sua posição hierárquica, 
fica evidenciada a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação 
penal. 4. Habeas corpus concedido de ofício.24  
------------------------------------------------------------------------------------------------  
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. INÉPCIA DA 
DENÚNCIA. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DOS FATOS. NULIDADE 
ABSOLUTA. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA 
FLAGRANTE. 2. CRIMES SOCIETÁRIOS. MERA QUALIDADE DE 
SÓCIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE 
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 3. 
ORDEM CONCEDIDA. 
1. Não tendo sido expostos os fatos imputados à paciente de forma suficiente, 
em atendimento aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e 
causando flagrante prejuízo à ampla defesa, é se reconhecer a nulidade 
absoluta da denúncia. 
2. Mesmo em se tratando de crimes societários, é indispensável a indicação de 
uma conduta que se ligue minimamente ao resultado, não bastando a 
referência à condição de sócio, sob pena de responsabilização de caráter 
objetivo. 
3. Ordem concedida para anular o processo, desde a denúncia, dando 

                                                
24 STF, AP 905 QO, Relator:  Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016. 
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oportunidade para que outra seja proferida, com a adequada exposição do 
fato.25 

 

Ainda sobre o tema, oportuno o seguinte excerto do voto do 

Ministro LUIS ROBERTO BARROSO no procedimento acima colacionado, no qual se 

assentou que "[p]ermitir que o acusado seja submetido a processo exclusivamente pela 

posição hierárquica superior que ocupava, no caso chefe do DEOESP, viola as regras 

quanto à autoria e participação que regem o direito penal brasileiro. Deve haver 

indícios de que o acusado atuou com dolo, o que não se verifica no caso dos autos. 

Ademais, o mero dever de saber não é suficiente para uma condenação em razão de 

ensejar uma responsabilização objetiva. Não cabe presunção in malan partem, ante o 

princípio da não culpabilidade (art. 5º, LVII da Constituição Federal)". 

 

Na esfera do tipo objetivo aparecem as questões decisivas da 

denúncia, do ponto de vista da descrição do fato imputado – e, portanto, as questões 

centrais da dogmática penal, do ponto de vista da estrutura do tipo de crime – como, 

por exemplo: a) a ação ou omissão, que constituem a causa do crime, sem a qual o 

resultado não pode ocorrer; b) o resultado – de que depende a existência do crime – 

imputável ao autor da ação ou da omissão, como causas do crime; c) e, finalmente, a 

relação de causalidade entre a ação ou omissão e o resultado de lesão do bem jurídico. 

Esses são os fundamentos teóricos e práticos da principal regra do moderno Direito 

Penal, definida na abertura do Título II (DO CRIME), do Código Penal, sob a rubrica 

relação de causalidade: 

 
Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é 
imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a 
qual o resultado não teria ocorrido. 

 
A denúncia ignora completamente a norma fundante do Direito 

Penal para qualquer imputação penal:  

 

a) não descreve a forma de realização das ações materiais, reais, 

                                                
25 STJ, HC 50.804/SP, Relatora: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 
11/11/2008.  
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de solicitar, ou de receber, ou de aceitar promessa, cuja concretude fenomênica, 

perceptível aos sentidos, deveria ser descrita pela linguagem da denúncia e, assim, é 

impossível saber (i) se a ação de solicitar teria sido realizada pela fonética da palavra 

falada, ou pela forma gráfica de um texto escrito, ou por simples gestos ou expressões 

corporais de mímica significativa, (ii) se a ação de aceitar promessa teria sido 

comunicada pelo discurso falado ou pela forma escrita, ou também por meio de gestos 

ou expressões mímicas ou, enfim, (iii) se a ação de receber teria por objeto dinheiro em 

espécie, ou dação em pagamento, ou depósito bancário, ou créditos etc.; 

 

b) não descreve a produção do resultado típico (i) de natureza 

formal nas modalidades de solicitar ou de aceitar promessa e (ii) de natureza material 

na modalidade de receber, mas sempre é preciso indicar como se produz o efeito 

psíquico da ação de solicitar no sujeito passivo, ou da ação de aceitar promessa no 

funcionário público, ou como se materializou a ação de receber a vantagem indevida 

em relação ao autor de corrupção passiva. 

 

c) e, finalmente, não descreve a relação de causalidade entre 

ação e resultado típicos, essencial em todas as modalidades típicas previstas no crime 

de corrupção passiva e, assim, é impossível saber (i) como, (ii) de que modo, ou (iii) 

quando a ação imputada ao acusado determinaram a produção do resultado típico de 

lesão do bem jurídico. 

 

Essa é a denúncia da Força Tarefa do MPF atuante na Operação 

Lava Jato: além de temerária, leviana e abusiva, como demonstrado, limita-se a 

reproduzir as palavras abstratas da lei penal descritivas da tipologia invocada. 

 

Para verificar a extensão do disparate acusatório, basta imaginar, 

por exemplo, crimes de homicídio, ou de lesões corporais, assim imputados: X, de modo 

consciente e voluntário, matou Y; ou Z, de modo consciente e voluntário, ofendeu a 

integridade corporal de outrem... 
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Uma denúncia assim formulada, que se limita a reproduzir os 

vocábulos contidos na lei, tem de ser considerada inepta porque: não indica (a) a 

efetiva ação realizada pelo autor, com as  circunstâncias (i) de tempo (quando), (ii) de 

lugar (onde), (iii) de modo de execução (como), (iv) de meios utilizados 

(instrumentos), assim como não indica (b) o resultado produzido, como consequência 

causal da ação realizada (natureza e local das lesões no corpo da vítima), bem como não 

demonstra (c) a relação de causalidade entre a ação e o resultado típico. 

 

Em consequência, inviabiliza o efetivo exercício do contraditório 

e da ampla defesa, que se fundamenta na ou que tem por referência a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias (art. 41, CPP).  

 

Diante de todos os fundamentos acima expostos, impõe-se a 

reconsideração do despacho proferido no dia 01.08.2017 (Evento 07) e a consequente 

rejeição da denúncia, à luz do art. 395, I do CPP. 

 

III.5 – DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 

 

Em respeito ao princípio da eventualidade, caso não se decida 

pela inépcia da denúncia oferecida, deve ela ser rejeitada por manifesta ausência de 

justa causa que justifique a instauração e o prosseguimento da ação penal, na trilha das 

razões a seguir expostas. 

 
Com efeito, a denúncia não apresenta substrato empírico mínimo 

para o prosseguimento da presente persecução penal.  

 

Tanto é que a exordial acusatória: 

 

(a) estabelece como pressuposto das imputações a existência de uma 

organização criminosa e de uma posição de líder do Defendente que 

está sob a atribuição do Procurador Geral da República — não 
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sendo possível, portanto, neste momento, afirmar a sua existência e 

muito menos qualquer participação do Defendente; 

 

(b) usa termos vagos das narrativas de delatores — já descreditadas 

publicamente —, que, por isso mesmo, não têm qualquer valor 

probatório; 

 

(c) classifica o Defendente como o proprietário de fato e possuidor do 

sítio quando, ao mesmo tempo, informa que as investigações sobre 

possíveis atos de lavagem na operação de compra e venda da referida 

propriedade ainda estão em andamento. 

 

A instrumentalização de delações premiadas na tentativa de dar 

sustentação à tese acusatória merece considerações específicas. 

 

A denúncia faz remissão aos termos de colaboração premiada de 

criminosos confessos e a maioria deles já condenados como: Pedro da Silva Corrêa de 

Oliveira Andrade Neto; Delcídio do Amaral Gomez; Fernando Antônio Falcão Soares; 

Pedro Barusco Filho; Milton Pascowitch; Ricardo Ribeiro Pessoa; Walmir Pinheiro; 

Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura; Augusto Ribeiro Mendonça; 

Eduardo Hermelino Leite; Mario Frederico de Mendonça Goes; Antonio Pedro 

Campello de Souza Dias; Flávio Gomes Machado Filho; Otavio Marques de Azevedo; 

Paulo Roberto Dalmazzo; Rogerio Nora de Sá; Nestor Cuñat Cerveró; Paulo Roberto da 

Costa; e Dalton dos Santos Avancini. 

 

   O próprio despacho de recebimento da denúncia proferido por 

este Juízo coloca em dúvida a idoneidade probatória da delação premiada: 

"[c]ertamente, tais elementos probatórios são questionáveis, mas nessa fase 

preliminar, não se exige conclusão quanto à presença da responsabilidade criminal, 

mas apenas justa causa" (pg. 08, destacou-se). 
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   Na verdade, mais que questionável meio de prova26, a delação 

premiada não possui qualquer valor probatório. 

 

FREDERICO VALDEZ PEREIRA
27, nessa linha, leciona que: 

 
“Mesmo estando dotadas de lógica narrativa e coerência interna, as 
informações obtidas pela efetivação da colaboração premiada não se podem 
constituir em meio de prova suficiente para desmerecer a presunção de 
inocência dos acusados.” (destacou-se) 
 

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o disposto no 

art. 4º, da Lei nº 12.850/2013, assentou que a delação premiada não é prova, mas, sim, 

“meio de obtenção de prova” (STF, Inq. 4.130-QO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 

03/02/2016)28. 

Esse entendimento, aliás, está há muito tempo sedimentado no 

Supremo Tribunal Federal, como se verifica no seguinte trecho do r. voto condutor 

                                                
26 EUGÊNIO ZAFFARONI leciona com propriedade:“A impunidade de agentes encobertos e dos chamados 
‘arrependidos’ constitui uma séria lesão à eticidade do Estado, ou seja, ao princípio que forma parte 
essencial do Estado de Direito: (...) O Estado está se valendo da cooperação de um delinquente, 
comprada ao preço da sua impunidade para ‘fazer justiça’, o que o direito penal liberal repugna desde 
os tempos de Beccaria” (Crime Organizado, uma categoria frustrada, ano 1, p.45. – destacou-se). 
27 FREDERICO VALDEZ PEREIRA, Delação Premiada, Legitimidade e Procedimento, 2013, p. 141. 
28 GIUSEPPE DI CHIARA vai além:“As declarações incriminadoras do co-imputado não podem ser 
consideradas nem meio de prova, nem indício: são unicamente uma notitia criminis, utilizável na fase 
pré-processual, e constituem uma indicação preciosa para ulteriores atividades dos órgãos de 
investigação” (Chiamata di correo, garantismo colletivo e diritto de difesa, cit., p. 253-254). Na mesma 
linha: HC 127.483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/02/2016. No direito português, tal posição também 
é adotada, conforme se extrai da lição de TERESA PIZARRO: “No conjunto de normas jurídico-
processuais em sede de prova quanto ao depoimento de arguidos em processo-crime, o valor probatório 
do depoimento de um co-arguido no que aos restantes diz respeito é legítimo objeto de assaz diminuída 
credibilidade” (O Valor Probatório do depoimento do co-arguido no processo penal português, Revista 
do Ministério Público, Lisboa, v. 19, n. 74, p. 47, abr/jun 1998). Nos Estados Unidos, a imputação a 
terceiros sempre foi vista com muita ressalva, razão pela qual se faz necessária a “cross examination” e a 
garantia da “corroboration”, que versa a imprescindibilidade de se cruzarem as declarações do 
colaborador com os demais elementos de prova e que suas acusações sejam submetidas ao contraditório 
durante os debates orais. O “right of confrontation”, ou seja, o direito que o imputado tem de se 
confrontar com seu acusador, com a finalidade de comprovar a regularidade do testemunho veda a 
admissibilidade em juízo, como meio de prova, do testemunho direto do accomplice, o que impede que as 
declarações fora do contraditório sejam valoradas pelos jurados como provas aptas para condenação. Na 
doutrina espanhola a necessidade da existência de outros elementos probatórios que possam respaldar as 
imputações do colaborador também é exigida. Oportuno trazer a lume os seguintes julgados da Suprema 
Corte Espanhola:“Las declaraciones incriminatorias de los coimputados, cuya valoracion es legítima 
desde la perspectiva constitucional, dado su carácter testimonial, carecen de consistência plena como 
prueba de cargo cuando, sendo únicas, no resultam minimamente corroboradas por outras pruebas” 
(STC 147/2004).  
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proferido pelo Eminente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE no julgamento do HC 84.517-

7-SP: 

 
“(...) não se trata somente de uma fonte de prova particularmente suspeitosa 
(o que, dado o princípio da livre convicção do juiz seria insuficiente para 
justificar a regra cogitada), mas de um ato que, provindo do acusado, não 
pode, mesmo para certos efeitos, fingir que provenha de testemunha. O 
acusado, não apenas não jura, mas pode até mentir impunemente em sua defesa 
(...) e, portanto, suas declarações, quaisquer que sejam, não podem assimilar 
ao testemunho, privadas como estão das garantias mais elementares desse meio 
de prova... O conteúdo do interrogatório, que não é testemunho com respeito 
ao irrogado, tampouco pode vir a sê-lo a respeito dos demais, porque seus 
caracteres seguem sempre os mesmos. O que se designa como chamada de 
corréu não é mais d que uma confissão, que além de ser o fato próprio, o é do 
fato alheio, e conserva os caracteres e a força probatória dos indícios e não do 
testemunho (...).” (destacou-se) 

 
Portanto, uma denúncia baseada fundamentalmente em delação 

premiada, como se verifica no vertente caso, não pode ensejar a deflagração de ação 

penal, pois os elementos decorrentes daquele acordo processual, definitivamente, não 

possuem valor probatório mínimo. 

 

 E, consoante aqui já exposto, os próprios colaboradores 

desmentiram a tese acusatória, desconhecendo qualquer ciência ou participação do 

Defendente no amplo esquema de corrupção narrado na denúncia29. 

 

 A versão acusatória, além de inepta – seu laconismo e sua 

superficialidade já restaram demonstrados –, não apresenta base empírica idônea para 

justificar persecução penal em relação aos delitos imputados. 

 

A acusação pertinente ao crime de corrupção passiva se lastreia, 

conforme já exaustivamente demonstrado, em fatos ainda em fase investigatória no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal. Novamente, inquire-se: se a participação do 

                                                
29 Nesse sentido são os depoimentos de Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró, Pedro Barusco, Dalton dos 
Santos Avancini, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, Eduardo Hermelino Leite, Alberto Youssef, 
Fernando Soares, Milton Pascowitch nos autos da ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000 . Os 
colaboradores, unanimemente, negaram qualquer envolvimento do Defendente nos delitos supostamente 
praticados em detrimento da Petrobrás.  
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Defendente ainda é apurada no STF, como atribuir-lhe o comando do esquema 

delituoso?  

 

O cerne da questão – e que indubitavelmente ceifa a enunciação 

acusadora – reside na suposta responsabilidade do Defendente na nomeação e 

manutenção de Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró e Renato Duque para ocupação de 

ofícios diretivos na Petrobrás. Ademais, tais pessoas já teriam assumido tal posição com 

o exclusivo intuito de arrecadação ilícita. 

 

A nefelibática versão ministerial ainda afirma que o Defendente 

recebeu, indiretamente, vantagens indevidas por meio dos referidos diretores da estatal.  

 

O cenário projetado na denúncia, todavia, não se sustenta: 

 

1) Os próprios ex-diretores da Petrobras rechaçaram a interferência 

do Defendente na sua nomeação e manutenção nas diretorias da 

Petrobrás e afirmaram que jamais trataram de assuntos indevidos com o 

ex-Presidente da República30. Não há qualquer elemento que possa aferir 

o recebimento de vantagens de forma indireta por meio dos dois 

diretores; 

 

2) A escolha e nomeação de um diretor da Petrobras segue um 

procedimento específico, definido na Lei das Sociedades Anônimas e no 

Estatuto Social da companhia. Ademais, essa nomeação e a manutenção 

dos diretores da Petrobras era — e continua sendo — escolha exclusiva e 

independente do Conselho de Administração da Petrobras, composto, 

também, por membros independentes, completamente dissociados da 

União Federal31, a acionista majoritária; vale dizer, o Presidente da 

                                                
30 Depoimentos de Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró na ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR 
31 Nesse sentido são os depoimentos prestados por Fábio Coletti Barbosa e Jorge Gerdau na ação penal 
5063130-17.2016.4.04.7000, que foram membros independentes do Conselho de Administração da 
Petrobras.   
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República não tem dentre as suas atribuições constitucionais e legais 

a nomeação e a manutenção de diretores da Petrobras; 

 
3) Oportuno mencionar novamente que Paulo Roberto Costa, Nestor 

Cerveró e Renato Duque já integravam os quadros da Petrobrás havia 

muitos anos, ocupando anteriormente diversos cargos de gerência e 

direção. Eles foram nomeados para o cargo por unanimidade pelos 

membros do Conselho de Administração da Petrobras, inclusive 

pelos Conselheiros independentes, indicados pelos acionistas 

minoritários e funcionários. 

 

Oportuno, ainda, abordar algumas delações de forma minudente e 

detalhada.  

 

III.5.1 DA INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA DE DELATORES 

 

III.5.1.1 DELCÍDIO DO AMARAL  

 

Assim como aconteceu nas outras denúncias oferecidas em face 

do Defendente¸ a Força Tarefa “Lava Jato” também lastreou a presente acusação, 

amplamente, nas declarações de Delcídio do Amaral colhidas em sua delação premiada. 

Tanto que há na denúncia dez menções diretas à palavra do delator. 

 

 Importante trazer aos autos toda a conjuntura fática que envolveu 

a delação do ex-senador e os seus desdobramentos, que demonstraram, em mais de uma 

oportunidade, que tais declarações não foram minimamente corroboradas.  

 

Passa-se a demonstrá-lo.  

 

Delcídio do Amaral foi o primeiro – e único – Senador da 

República a ser preso durante o exercício de seu mandato.  
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Logo após sua prisão, decidiu firmar acordo de colaboração 

premiada com a Procuradoria-Geral da República.  

 

Em seus depoimentos, Delcídio do Amaral imputou diversos 

crimes ao Defendente.  

 

Aliás, amparado exclusivamente na palavra de Delcídio, a 

Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia32 em desfavor do Defendente por 

ter, segundo o delator, agido para impedir ou modular o acordo de colaboração 

premiada de Nestor Cerveró. Tal episódio, aliás, é trazido na presente acusação (páginas 

97 e 102). 

 

Após decisão do Supremo Tribunal Federal, os autos foram 

remetidos à Justiça Federal de Brasília, sendo a denúncia ratificada pela Procuradoria-

Regional de 1ª Instância, esta subscrita pelo Procurador da República Ivan Cláudio 

Marx.  

 

O Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília recebeu a denúncia33 e 

determinou o início da instrução processual. Passada essa fase, verificou-se, com hialina 

clareza, que todas as testemunhas, bem como os coacusados, desmentiram a versão 

apresentada por Delcídio do Amaral.  

 

As mendazes declarações de Delcídio do Amaral também foram 

utilizadas para iniciar outra investigação em face do Defendente34, sendo, por óbvia 

ausência de elementos de corroboração à palavra do delator, requerido seu 

arquivamento pelo referido Procurador da República. 

  

                                                
32 INQ 4170/STF.  
33 Autos nº 0042543-76.2016.401.3400 
34 PIC 1.16.000.004099/2016-79.  
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Na referida promoção, o Ilustre Representante do Ministério 

Público enfatizou a inexistência de elementos de corroboração na colaboração de 

Delcídio, tanto em relação aos fatos investigados naquele procedimento, como na já 

mencionada ação penal que tramita perante a 10ª Vara Federal de Brasília. Concluiu, 

também, que a indevida inclusão do nome do Defendente em tal delação pode ter 

sido utilizada apenas para que o “colaborador” pudesse galgar maiores benefícios 

perante a Procuradoria-Geral da República. Oportuno transcrever os principais 

trechos: 

 
“Ademais, não se pode olvidar o interesse do delator em encontrar fatos que o 
permitissem delatar terceiros, e dentre esses especialmente o expresidente 
Lula, como forma de aumentar seu poder de barganha ante a Procuradoria-
Geral da República no seu acordo de delação.  
Nessa mesma linha, fazendo referências a outras reuniões que teria tido com 
Lula, Delcídio logrou apontá-lo como chefe do esquema que determinava o 
pagamento de propinas a Nestor Cerveró com o intuito de que este não 
firmasse acordo de delação premiada.  
Nesse referido processo (40755-27.2016.4.01.3400), no qual o MPF logo 
apresentará alegações finais, Delcídio se encontrava preso antes da delação. 
A participação de Lula só surgiu através do relato de Delcídio, não tendo sido 
confirmada por nenhuma outra testemunha ou corréu no processo. 
 Ressalte-se não se estar aqui adiantando a responsabilidade ou 

não do ex-presidente Lula naquele processo, mas apenas demonstrar o quanto 
a citação de seu nome, ainda que desprovida de provas em determinados 
casos, pode ter importado para o fechamento do acordo de Delcídio do 
Amaral, inclusive no que se refere à amplitude dos benefícios recebidos. 
Assim, a criação de mais um anexo com a implicação do expresidente em 
possíveis crimes era sim do interesse de Delcídio. Por isso, sua palavra perde 
credibilidade. 
No presente caso, não havendo nenhuma corroboração para a versão 
apresentada pelo delator, e nem mesmo a possibilidade de buscá-la por outros 
meios, o arquivamento dos autos é medida que se impõe. No caso, não há que 
se falar na prática de crime ou de ato de improbidade”. (doc. 05)  

 

Ouvido como testemunha nesta ação penal, o próprio Delcídio 

confirmou que sua delação não tinha elementos de corroboração: 

 
Defesa:- O senhor não participava, o senhor não tem provas, e o senhor diz só 
que todos tinham conhecimento, o senhor não tem nada para provar isso que 
o senhor está dizendo?  
Depoente:- Está aí a lava jato, as informações todas. Quando eu fiz o meu 
depoimento, meu depoimento é um depoimento de político, eu não tenho 
planilha, eu tenho os fatos de alguém que foi líder do governo, que 
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participava ativamente do dia a dia do congresso e que conversava não só 
com a maioria dos partidos, mas conversava com os diretores, com a própria 
nomenclatura da Petrobras, portanto, se não me contassem as conversas de 
palácio do planalto eu sabia por outras vias sempre, e a lava jato está 
provando isso. (destacou-se). 
 

Vê-se, portanto, que a delação de Delcídio do Amaral, 

constantemente utilizada em desfavor do Defendente, se respalda unicamente em sua 

palavra ou em “sua experiência como político” (sic), curiosamente trazida à luz depois 

de sua prisão.  

 

Em outros dois procedimentos, ambos tramitando perante a 

Suprema Corte, as mentiras de Delcídio do Amaral em sua colaboração novamente 

vieram à tona.   

 

No Inq 4244, concluiu a autoridade policial condutora das 

investigações que as declarações de Delcídio do Amaral se fundavam apenas no “ouvi 

dizer”, não se mostrando amparadas por qualquer elemento corroborante. Oportuno 

transcrever os principais trechos do relatório apresentado pela Polícia Federal naqueles 

autos: 

 
“Os fatos delatados por ALBERTO YOUSSEF e por DELCÍDIO DO AMARAL, 

como ostensivamente consta em seus termos de colaboração, teriam chegado 

ao conhecimento de ambos por ‘ouvir dizer’ e não foram embasados com 

nenhum outro elemento de corroboração  

(...) 

Nenhum dado colaborativo adicional foi apresentado pelos delatores, e as 

informações que apresentaram, notadamente por versarem sobre fatos muito 

antigos, superiores há 14 anos, também não permitiram que outros meios de 

prova fossem alcançados, apesar do empenho da Polícia Federal” (destacou-

se).  

 

Também no INQ 4243, a autoridade policial apresentou seu 

relatório recomendando o arquivamento da investigação, pois as palavras de Delcídio do 

Amaral, mais uma vez, não encontram corroboração em qualquer outro elemento. 

Transcreve-se parte da manifestação do órgão policial: 
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“Com relação à questão, em que pese tenham sido juntados documentos 
fornecidos pelos Colaboradores DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ e DIOGO 
FERREIRA RODRIGUES, e realizadas as suas reinquirições, bem como a 
juntada de documentos e as oitivas dos investigados e de todos os demais 
envolvidos indicados em seus respectivos Termos de Colaboração, dentre as 
quais de JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO, MARCELO NAVARRO 
RIBEIRO DANTAS, DILMA VANA ROUSSEF, FRANCISCO CÂNDIDO DE 
MELO FALCÃO NETO, JORGE RODRIGO ARAUJO MESSIAS, MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT, OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO e MAURICIO 
FERRO, não se logrou êxito em confirmar, até o momento, a hipótese 
investigativa.  
(...) não se logrou êxito em demonstrar suficientemente, confrontando-se os 
elementos fornecidos pelos colaboradores com todas as provas colhidas até o 
momento em esfera policial, a efetiva ocorrência do suposto acordo 
entabulado com o Governo Federal, à época, no sentido de, em troca de sua 
nomeação, o Ministro MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS se 
comprometer a proferir decisões em benefício de presos da Operação Lava 
Jato.  
É que, além dos encontros e contatos descritos nas mensagens e anotações 
supramencionadas, nada de concreto foi documentado no sentido da narrada 
articulação política, e aqueles que seriam os supostos principais beneficiários 
da mencionada indicação, OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO e MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT, ouvidos sob o compromisso de dizer a verdade, 
negaram ter qualquer conhecimento a respeito do referido acordo, e que o 
único contato de sua defesa com o Ministro MARCELO NAVARRO RIBEIRO 
DANTAS se deu por meio de seus advogados, para entrega de memoriais, os 
quais também teriam despachado com outros Ministros da respectiva Turma, 
em conduta usual em casos do tipo.  
Mesma linha seguida por todos os demais ouvidos nestes autos, que negaram 
veementemente participação na suposta negociação entre o Governo Federal e 
o então candidato à vaga de Ministro do STJ, mencionada pelos 
Colaboradores.  
(...) Diante do exposto, tendo sido cumpridas as diligências complementares ao 
Relatório Parcial de fls. 730/774, deferidas pelo Exmo. Ministro Relator, e 
observado o prazo improrrogável de dez dias para conclusão das investigações, 
conforme determinado por Vossa Excelência na decisão de fls. 1076/1077, 
aponta-se que não foram obtidos, até o momento, suficientes indícios de autoria 
e materialidade que permitam conclusão positiva sobre a suposta articulação 
política e obstrução da Justiça em torno da nomeação do Ministro MARCELO 
NAVARRO DANTAS à vaga de Relator dos processos da Lava Jato no Superior 
Tribunal de Justiça”. (destacamos)  
  

Mesmo com todos esses elementos, que indubitavelmente 

dilapidam a credibilidade das declarações de Delcídio do Amaral, a Força Tarefa “Lava 

Jato” não só as utiliza como elemento central em sua tese, como também o arrola como 

testemunha. 
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Ademais, a imputação também se galga nas declarações de outros 

delatores indignos de fé, conforme se demonstrará a seguir.  

 

III.5.1.2 PEDRO CORRÊA 

 

Pedro Corrêa foi condenado, na Ação Penal 470/STF em 2013, 

pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, recebendo pena de 

aproximadamente nove anos de reclusão. Foi também condenado, no fim de 2015, à 

pena de vinte anos de reclusão, por meio de sentença proferida por este juízo no âmbito 

da Operação “Lava Jato”. Em 2016, o ex-parlamentar começou a negociar acordo de 

colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República.  

 

No presente feito, as declarações de Pedro Corrêa foram 

amplamente utilizadas na denúncia oferecida no processo nº 5046512-

94.2016.4.04.7000, por meio de um depoimento que prestou no dia 01.09.2016, poucos 

dias antes do efetivo oferecimento da exordial acusatória. No rol de testemunhas da 

Força Tarefa “Lava Jato”, estava o nome de Pedro Corrêa.  

 

Aliás, Corrêa afirma perante este juízo na citada ação penal que 

fora chamado pelo Parquet para “refazer alguns anexos” antes da apresentação da 

denúncia correspondente àquele feito — já deixando claro que o seu papel seria superar 

a falta de qualquer elemento idôneo contra o Defendente. 

 

Um dos episódios repetidamente utilizado é o fantasioso encontro 

que Pedro Corrêa alega ter tido com o Defendente, ocasião em que este teria chamado 

Paulo Roberto Costa de “Paulinho”, dando a entender que ambos tinham relação de 

intimidade.  

 

Imperioso consignar que tal fato foi cabalmente desmentido pelo 

próprio Paulo Roberto Costa, em audiência ocorrida no dia 23.11.2016: 
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Paulo 

Roberto 
Costa 

Depoente: [...] “jamais tive intimidade com o presidente da República, o 
presidente Lula [...] posso dizer que não existiu dele usar esse termo 
[Paulinho] em relação a mim, diretamente, e ele usou com terceiros aí eu 
não posso dizer, mas pessoalmente, primeiro que eu nunca tive nenhuma 
reunião eu só como presidente Lula, como falei sempre tive reuniões com 
a participação do presidente da Petrobras ou da diretoria da Petrobras, e 
eu não tinha intimidade com o presidente Lula (....)”  

 

Nada obstante a insubsistência de tal afirmação, o Ministério 

Público utilizou como veraz tal episódio na denúncia da ação penal 5063130-

17.2016.4.04.7000 e na presente exordial.  

 

Por qual razão insiste-se nesse fato, já desmentido pelo próprio 

Paulo Roberto Costa?  

 

Com efeito, salta aos olhos a vagueza das imputações de Pedro 

Corrêa, com a citação de reuniões e conversas das quais não se encontra qualquer 

prova.  

 

Não por outra razão o Eminente Ministro TEORI ZAVASCKI 

rejeitou a delação de Pedro Corrêa, por entender que suas declarações não trouxeram 

resultados efetivos ou indícios mínimos de veracidade35. 

 

Quando de sua oitiva, em 23.11.2016, o ex-deputado federal 

admitiu ter tomado conhecimento da denúncia que seria oferecida em desfavor do 

Defendente e, por isso, foi chamado para “completar” as informações a este 

relacionadas. Detalhe: esse depoimento “complementar” de Pedro Corrêa ocorreu no dia 

01.09.2016. A denúncia foi oferecida e divulgada no dia 14.09.2016. Como – e por que 

– o aspirante a colaborador teve conhecimento antecipado da denúncia? 

  

                                                
35 Disponível em < https://oglobo.globo.com/brasil/ministro-do-stf-devolve-acordo-de-delacao-de-pedro-
correa-20364775 > e < http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/supremo-devolve-para-pgr-
delacao-de-pedro-correa-que-acusou-lula/ >  
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Oportuna a transcrição de alguns trechos daquele depoimento: 

 
Defesa:- Sim. Senhor Pedro, no dia 1º de setembro de 2016 o senhor foi 
chamado pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República do 
Paraná, para prestar um depoimento, existe um termo de declarações que é 
anexo 14, que foi juntado à denúncia, o senhor pode expor em que 
circunstâncias isso ocorreu?  
Depoente:- Bom, eu tinha sido informado de que nós tínhamos que refazer 
alguns anexos, porque o Supremo tinha dito, como o senhor disse, o ministro 
Teori tinha pedido para que se refizesse alguns anexos para sobretudo para 
condensar, ele reclamava que o anexo estava muito extenso, então eu procurei, 
minha defesa procurou os procuradores do Paraná da força-tarefa e eles me 
procuraram para que a gente fizesse, começasse a fazer esses entendimentos e 
eles estão tratando disso com a procuradoria, eu não tenho acesso, mas nós 
estamos procurando fazer isso. E aí, no dia 1º, nós iniciamos, eles 
perguntaram se na verdade, porque estava o depoimento do senhor Luiz 
Inácio da Silva, os procuradores achavam que estava havendo algumas, 
algumas... Estava faltando alguns aspectos, e então eu disse a eles que eu 
queria colaborar e queria testemunhar mesmo independente, tanto é que eu 
digo isso no meu depoimento, eu digo claramente que independente do acordo 
de colaboração eu queria colaborar nessa situação, já que eu tinha sido 
apontado, já havia a denúncia contra o presidente Lula e eu tinha sido 
apontado pelo juízo como testemunha de acusação, eu quis reforçar esse 
relatório, esse termo de declaração meu, e procurei meus advogados que 
procuraram a procuradoria, eu não sabia quem era o procurador que ia me 
inquirir, e marcaram então no dia 1º, o pessoal esteve na polícia federal, e eu 
fiz então esse depoimento de livre e espontânea vontade, sem nenhuma pressão, 
sem nenhuma preocupação, e também ainda não resolveu meu assunto de 
homologação ou não, que continua aí sendo tratado pela Procuradoria Geral e 
meus advogados de defesa. (destacou-se). 

 
Embora tenha sido ouvido como testemunha – com o dever de 

dizer a verdade e não omitir fatos – Pedro Corrêa, ao ser lá indagado sobre o 

depoimento que menciona o Defendente, invocou a cláusula de sigilo de seu acordo, 

rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal: 

 
Defesa:- O senhor tinha feito um depoimento contra o Lula, o senhor já tinha 
feito? 
Depoente:- Eu tinha, saiu uma declaração...  
Defesa:- Não, eu quero saber se o senhor tinha feito um depoimento contra o 
ex-presidente? 
Depoente:- Isso está sob sigilo, é do meu acordo de colaboração, não posso 
falar, só vou falar para o meu advogado. 

 

A paradoxal situação de Pedro Corrêa permite chegar a uma 

conclusão: em vista da fraqueza da tese acusatória, a Força Tarefa “Lava Jato” 
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recorreu às declarações de Corrêa, inclusive informando – pelo que se apura do 

depoimento da “testemunha” –, com antecedência, a denúncia que seria oferecida em 

desfavor do Defendente e, por isso, a necessidade de “adequar” os seus relatos. 

 

Por fim ressalta-se que, diante das recentes notícias de que o 

Supremo Tribunal Federal homologou a delação de Pedro Corrêa36, forçoso conceder à 

defesa acesso integral ao acordo e os vídeos de todos os depoimentos prestados em tal 

acordo.  

 

III.5.1.3 ALBERTO YOUSSEF 

 

A delação de Alberto Youssef é outro elemento amplamente 

utilizado pelos subscritores da presente denúncia. Não por acaso foram feitas doze 

menções diretas aos seus depoimentos.  

 

As palavras de Alberto Youssef não possuem a mínima 

credibilidade. Foi condenado no famigerado caso do “Banestado”, tendo firmado, 

naquele processo, acordo de colaboração premiada com o Ministério Público.  

 

Posteriormente, em razão do cometimento de novos crimes, teve 

seu acordo cancelado. Tal fato, porém, não obstou o oferecimento de novo pacto 

delatório por parte do Ministério Público Federal.  

 

As afirmações de Alberto Youssef não resguardam direta relação 

com o objeto desta ação penal. Foram trazidas a fim de confirmar o suposto esquema 

envolvendo agentes da Petrobras. 

 

                                                
36 Disponível em < http://veja.abril.com.br/politica/edson-fachin-homologa-delacao-de-pedro-correa-na-
lava-jato/ >  
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Questionado, na ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000, sobre o 

conhecimento de qualquer ato ilícito relacionado ao Defendente, Alberto Youssef 

taxativamente o negou: 

 
Alberto 

Youssef37  
Defesa:- Algum outro agente político que o senhor se lembra que o 
senhor tenha tratado sobre este assunto neste período?  
Depoente:- Não senhor.  
Defesa:- Nenhum outro?  
Depoente:- Que eu me lembre, não senhor.  
Defesa:- Portanto, tampouco com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva?  
Depoente:- Jamais, nem o conheço. 
 [...] 
Defesa:- O senhor teve por essas fontes alguma informação de que havia 
pagamento de propina ou promessa de propina, ou solicitação de 
propina, por parte do então presidente da república, senhor Luiz Inácio 
Lula da Silva?  
Depoente:- Não, isso eu nunca ouvi, para o partido dos trabalhadores 
sim, para o presidente não, nunca ouvi. 

 

Por tais razões, descabido atribuir qualquer valor probatório ou 

pertinência das declarações de Alberto Youssef à instrução do presente feito.   

 

III.5.2 DAS IMPUTAÇÕES RELACIONADAS À PROPRIEDADE DO SÍTIO DE ATIBAIA.  

 

Ao oferecer a presente denúncia, o Parquet afirma que os 

supostos atos de ocultação e dissimulação da propriedade do sítio de Atibaia não fariam 

parte da acusação, visto que as investigações sobre tais fatos ainda estavam em 

andamento. É o que consta na página 112 da denúncia e na nota de rodapé nº 410, 

respectivamente transcritas: 

 
“O presente capítulo dessa denúncia tem por objeto os crimes de lavagem de 
dinheiro praticados, entre outubro de 2010 e agosto de 2014, por intermédio da 
reforma e decoração de instalações e benfeitorias localizadas em dois imóveis 
rurais contíguos denominados “Sítio Santa Bárbara” e “Sítio Santa Denise” 
(designados aqui, conjuntamente, de Sítio de Atibaia), situados na zona rural 
do Município de Atibaia/SP, Estrada Clube da Montanha, 4891, no Bairro 
Itapetininga. 
A forma de aquisição da propriedade e seu registro, mediante possíveis atos 
de ocultação e dissimulação, não são objeto da denúncia, que se circunscreve 

                                                
37 Transcrição no evento 417 da ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR.  
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aos atos de lavagem de ativos relacionados às reformas e decorações no local, 
em benefício de LULA, proprietário de fato e possuidor dos Sítios Santa 
Bárbara e Santa Denise (Sítio de Atibaia). Tais imóveis, que se encontram 
registrados no cartório de imóveis de Atibaia/SP sob os números 19.720 (Sítio 
Santa Bárbara) e 55.422 (Sítio Denise), são contíguos e não são divididos por 
qualquer meio, conforme ilustra a seguinte figura extraída do Laudo n. 
0392/2016- SETEC/SR/DPF/PR411” (destacou-se).  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
“410 A investigação ainda prossegue com relação a possíveis atos de lavagem 
relacionados a operação de compra e venda dos lotes dos Sítios Santa Denise 
e Santa Bárbara em favor de LULA”.  

 
Entretanto, a despeito de haver informado que eventuais ilícitos 

ocorridos na aquisição da propriedade ainda eram objeto de investigação – portanto não 

dispunha de elementos para oferecer a acusação – a autodenominada Força Tarefa 

“Lava Jato” logo em seguida, de forma totalmente contraditória e inexplicável, imputa 

tais fatos ao Defendente no corpo da exordial acusatória. 

 

Isso porque a denúncia, em sua página subsequente (p. 113, 

tópico V.1.1.1), trata o Defendente como o proprietário de fato e possuidor da referida 

propriedade. 

 

Ora, se a propriedade do sítio ainda é objeto de investigação, 

como pode o Parquet afirmar que o Defendente é seu possuidor e “proprietário de fato” 

(sic)? Tal afirmação depende, por óbvio, da comprovação de que os formais 

proprietários são, por exemplo, pessoas interpostas.  

 

Oportuno trazer alguns fatos sobre o procedimento investigatório 

que originou o oferecimento da presente denúncia.  

 

O inquérito foi instaurado no dia 19.02.2016 (doc. 06), tendo 

como objeto da investigação a propriedade e as benfeitorias realizadas no sítio de 

Atibaia: 
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Todavia, no relatório parcial apresentado (doc. 07)38 no dia 

23.03.2017, a autoridade policial se manifestou somente acerca das benfeitorias 

realizadas na propriedade rural, nada consignando sobre os fatos relacionados à sua 

aquisição:  

 

                                                
38 Evento 96 dos autos nº 5006597-38.2016.4.04.7000.  
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A presente denúncia foi oferecida no dia 22.05.2017, sendo 

informado pelo órgão acusador, conforme já elucidado, que as investigações 

concernentes à aquisição da propriedade – também questionada – prosseguiriam na 

esfera policial.  

 

Uma semana depois do oferecimento desta denúncia, a autoridade 

policial apresentou o relatório final (doc. 08)39 do caderno investigatório. 

Surpreendentemente, nada foi concluído acerca dos fatos relacionados à propriedade 

do Sítio de Atibaia: 

 

                                                
39 Evento 99 dos autos nº 5006597-38.2016.4.04.7000. 
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Vê-se mais uma insuperável incongruência: de um lado, a Força 

Tarefa “Lava Jato” afirma em sua denúncia que eventual ilicitude na aquisição do 

imóvel ainda seria objeto de investigação; de outro lado, a autoridade policial conclui 

que não mais cabe a ela dar sequência às investigações, visto que o caso já é objeto da 

presente ação penal.  

 

A única conclusão possível: não há qualquer elemento que possa 

dar sustentação à afirmação de “propriedade de fato” indicada na denúncia. 

 

A falta de apuração dos referidos fatos consubstancia a falta 

de justa causa da presente ação penal, à luz do art. 395, II, do CPP.  
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Caso assim não se entenda, trata-se de questão prejudicial 

homogênea, que impõe o sobrestamento do presente feito até a devida apuração dos 

fatos relacionados à aquisição da propriedade rural ora em exame.  

 

III.5.3 DA OBRIGATÓRIA CONCESSÃO À DEFESA DE ACESSO AOS SISTEMAS DROUSYS E 

MY WEB DAY  

 

Afirma a Força Tarefa “Lava Jato” que os recursos que a 

Odebrecht aplicou nas reformas do indigitado sítio de Atibaia foram oriundos do Setor 

de Operações Estruturadas, suposto departamento da empresa destinado aos 

pagamentos paralelos. Oportuno transcrever trecho da denúncia: 

 
“No contexto dos crimes antecendentes (sic) descritos acima (alíneas "a" a "g") 
e em retribuição à atuação do então Presidente da Republica no interesse do 
grupo empresarial, EMÍLIO ODEBRECHT, MARCELO ODEBRECHT e 
ALEXANDRINO ALENCAR ofereceram e prometeram vantagens indevidas, as 
quais foram aceitas e recebidas por LULA, parte delas em reformas 
realizadas no Sítio de Atibaia/SP, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil 
reais), com a utilização de recursos oriundos do Setor de Operações 
Estruturadas, abastecido por sua vez com recursos provenientes dos crimes 
antecedentes descritos acima, com a adoção de estratagemas de ocultação e 
dissimulação na destinação da quantia ilícita”. (página 145).  

 
Segundo o Ministério Público Federal, o Setor de Operações 

Estruturadas supostamente utilizava dois sistemas distintos para seu 

funcionamento: (i) Sistema Drousys, utilizado para a comunicação dos envolvidos nas 

transações; e (ii) Sistema My Web Day, utilizado para controlar os dados financeiros 

relativos à suposta contabilidade paralela.  

 

Causa muita estranheza o Parquet afirmar que os valores 

utilizados nas reformas da propriedade em Atibaia sejam advindos do suposto 

departamento paralelo da Odebrecht, quando afirmou peremptoriamente, na ação penal 

5063130-17.2016.4.04.7000, não dispor dos sistemas acima referidos.  

 

Oportuno trazer, sinteticamente, a sequência fática lá ocorrida: 
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No dia 07.07.2017 (doc. 09), esta Defesa requereu acesso 

integral40 ao sistema My Web Day, já que também naquela ação penal, a Força Tarefa 

“Lava Jato” afirma que os supostos valores que beneficiaram o Defendente seriam 

provenientes do que foi denominado “Setor de Operações Estruturadas”.  

 

Em resposta41 (doc. 10), o órgão acusador informou “não ter 

acesso ao sistema utilizado pelo Grupo Odebrecht, denominado “Mywebday”, nem 

dispõe de cópia desse sistema” (destacou-se).  

 

Entretanto, a resposta do Parquet não é condizente com a 

realidade, pois (doc. 11): 

 

1. - Hilberto Mascarenhas – suposto chefe do setor – declarou em 

depoimentos prestados em sua colaboração premiada e na instrução 

daquela penal que forneceu ao MPF a senha para acesso do sistema 

que, segundo ele, continua no mesmo lugar, só que bloqueado. 

Oportuna a transcrição: 

 

Termo nº 26 da colaboração premiada de Hilberto Mascarenhas:  

 

 

 
Depoimento de Hilberto Mascarenhas na referida ação penal: 

 

“Ministério Público Federal: - E essa área tinha alguns nome específico? 
                                                
40 Evento 813 da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000.  
41 Evento 829 da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000.  
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Hilberto Mascarenhas:- Tinha. Foi batizada de Operações Estruturadas. 
Ministério Público Federal: - E esse departamento realizava apenas operação 
não contabilizadas? 
Hilberto Mascarenhas:- Não contabilizadas. Sim, senhora 
(...) 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: - Certo. Esse setor da empresa que o 
senhor... pelo o que eu entendi, respondendo a perguntas do Ministério 
Público, participava, que era um setor de caixa dois, usava algum tipo de 
sistema de informática? 
Hilberto Mascarenhas:- Usava. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: - Qual que era esse sistema? 
Hilberto Mascarenhas:- Era chamado de My Web B. Porque My Web é um 
sistema que nós tínhamos lá, hoje não tem mais na empresa, tínhamos na 
tesouraria, era um sistema de controle de tesouraria. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: - Certo. 
Hilberto Mascarenhas:- Eu peguei esse sistema e adaptei pra nossa 
necessidade. Porque o sistema My Web normal, A, ele aceita débitos 
econômicos sem movimentação financeira. E esse setor só gerava lançamentos 
por movimentação de caixa. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: - Certo. E esse sistema continha registro 
de... 
Hilberto Mascarenhas:- Tudo. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: - ... todas as vantagens indevidas que a 
empresa... 
Hilberto Mascarenhas:- Não. 
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva: - Não era? 
Hilberto Mascarenhas:- Vantagem não. Continha todos os registros dos 
pagamentos efetuados e a quem foi efetuado por codinome, não por nome, e a 
data que foi efetuado. Esse sistema existe, está no mesmo lugar onde sempre 
esteve, só que bloqueado. E lá tem essas informações de quais pagamentos 
foram feitos. E se quiser saber pra quem, tem que pegar pelo codinome, olhar 
que obra era e perguntar ao responsável, pela obra, quem era a pessoa. Eu não 
sei dizer.” (destacou-se). 

 

2. Notícias veiculadas pela imprensa – jamais negadas pelo Parquet 

– comprovando que a Força Tarefa “Lava Jato” teve acesso ao 

referido conteúdo: 
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Na aludida reportagem consta que as informações do servidor da 

Odebrecht foram todas restauradas e desencriptadas: 

 
“Quando a Lava Jato começou em 2014, parte dos rastros de pagamentos no 
Brasil pela Odebrecht foi destruída. Já o servidor que armazena as 
movimentações de dinheiro da empresa direcionado a propinas foi mantido 
em Genebra. Sua existência foi revelada pelos próximos ex-funcionários da 
construtora.   
 
(...) 
 
Destruição. Em documento obtido pelo Estado no Tribunal Federal Suíça, de 
21 de dezembro de 2016, os suíços informam que houve tentativa da Odebrecht 
em destruir as informações do servidor da empresa mantido no país. “Grande 
parte dos dados foi deletado antes por ordens da direção ou foi encriptada. 
Mas elas puderam ser restauradas e decriptadas”, indicou o documento. 
 
“Além disso, milhares de listas foram confiscadas e partes de pagamentos 
registrados no sistema de contabilidade paralelo foram listadas, com referência 
às datas dos pagamentos, o valor e o número de codinomes dos recipientes, 
além da pessoa responsável pelo pagamento”, dizem os suíços.” 

 

 A mesma reportagem ainda informa que os dados do sistema em 

tela foram “compartilhados com Procuradores da Lava Jato”, o que, pede-se vênia 

para insistir, jamais foi refutado pelos membros da aludida operação. 
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Na mesma linha, a imprensa peruana (jornal El Comercio) 

noticiou que “Brasil fue el primer país al que Suiza entrego una copia del servidor”. 

 

 

 

Instada a se manifestar, a Força Tarefa “Lava Jato” (doc. 12)42: (i) 

reiterou que não tem acesso ao sistema utilizado pelo Grupo Odebrecht, denominado 

“My Web day”, nem dispõe de cópia desse sistema, prestando as seguintes informações 

adicionais; (ii) que Hilberto Mascarenhas, em depoimento posterior, lembrou ter se 

desfeito do “ironkey” que garantia acesso ao sistema; e (iii) esclareceu que aquela ação 

penal não se encontra instruída com nenhum elemento que tenha sido extraído 

diretamente do sistema My Web Day, já que não o acessou, nem obteve cópia sua. 

 

À vista de tal “esclarecimento” a defesa asseverou (doc. 13)43: 

 
“Causa estranheza, para dizer o mínimo, a denúncia se basear no afirmado 
“Setor de Operações Estruturadas” que utilizava o sistema “My Web Day” 
para controle dos supostos pagamentos de vantagens indevidas e, a despeito 
disso, ser tomado com naturalidade pelo Ministério Público Federal o fato de 
os delatores do Grupo Odebrecht não terem fornecido acesso ao referido 
sistema. Aliás, causa estranheza ainda maior que o acesso ao “My Web Day” 

                                                
42 Evento 917 da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. 
43 Evento 948 da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. 
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não tenha sido uma condição para a aceitação dos aludidos acordos de 
colaboração, já que, segundo a narrativa que emerge na denúncia, seria a 
única forma de efetivamente verificar (i) se houve o pagamento de vantagens 
indevidas, (ii) quais os atos supostamente relacionados a essas supostas 
vantagens indevidas e, ainda, (iii) quem teriam sido os supostos beneficiários 
— tudo isso sem nenhuma relação com o Peticionário, como já está claro nos 
autos. 
 
Sublinhe-se, ainda, por relevante, que o Sr. Hilberto Mascarenhas “lembrou-
se” de que não mais teria acesso ao sistema “My Web Day” após a Defesa 
pedir acesso a esse material. O pedido de acesso foi formulado em 07/07 e a 
“lembrança” da afirmada perda do acesso anteriormente afirmado pelo 
delator foi afirmada em depoimento prestado em 12/07. Por que antes desta 
data o tema foi esquecido pelo Parquet? 
 
Acrescente-se, ainda, que ouvido por este Juízo sob o compromisso de dizer a 
verdade, o Sr. Hilberto Mascarenhas declarou: “Esse sistema existe, está no 
mesmo lugar onde sempre esteve, só que bloqueado. E lá tem essas 
informações de quais pagamentos foram feitos” (destacou-se). 
 
O MPF fecha os olhos para o caminho do dinheiro (“follow the money”)? Será 
porque sabe — e não quer explicitar — que o ex-Presidente Lula não tem 
qualquer relação com o assunto e a denúncia é desprovida de materialidade? 
 
Esse tema passa a ser ainda mais intrigante quando se verifica declarações 
prestadas à imprensa por ex-funcionários do Grupo Odebrecht, à exemplo da 
reportagem “Odebrecht fez fraude para ocultar desvios de delatores, diz 
advogado”44. 
 
Outrossim, o MPF afirma que não teria recebido “cópia integral” do sistema 
“My Web Day” — sequer especificando qual “parte” teria tido acesso.” 

 
 

Embora os fatos lá trazidos pela defesa constatem, 

inequivocamente, o cabimento de tal pretensão, este juízo, inusitadamente, indeferiu 

(doc. 14)45 o pedido da Defesa, sob a alegação que “se o MPF alega que não dispõe da 

prova pretendida, a afirmação merece fé” (destacou-se).  

 

Fé nas alegações do Ministério Público, uma das partes na ação 

penal, é dizer do órgão acusador?  Fé demais... 

                                                
44 Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1909456-odebrecht-fez-fraude-para-
ocultar-desvios-de-delatores-diz-advogado.shtml >. Acesso em agosto de 2017. 
45 Evento 954 da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000.  
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E mais uma vez se contradizendo, a Força Tarefa “Lava Jato” 

peticionou naqueles autos no dia 23.08.2017 (doc. 15), aduzindo ter tido acesso ao 

sistema “Mywebday” a partir do dia 08.08.2017, data que a Odebrecht, supostamente, 

forneceu tal conteúdo em seu acordo de leniência. Esclareceu, por fim, que o referido 

material está sendo analisado e levantado pela Procuradoria-Geral da República.   

 

Os fatos acima trazidos são de extrema importância, visto que, 

nesta persecução, conforme já demonstrado, a Força Tarefa “Lava Jato” afirma, 

textualmente, que os valores utilizados nas reformas do sítio de Atibaia são oriundos do 

chamado Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht.  

 

Se for verdade que o órgão acusador jamais dispôs do 

material atinente à contabilidade do Setor de Operações Estruturadas, então esta 

ação penal deve ser rejeitada por manifesta ausência de justa causa. 

 

A questão é óbvia, afinal o sistema My Web Day era a ferramenta 

utilizada para controlar dados relativos à contabilidade paralela da Odebrecht. 

Conforme já salientado, é só através do referido sistema que poderia ser constatado: (i) 

se houve o pagamento de vantagens indevidas; (ii) quais os atos supostamente 

relacionados a essas supostas vantagens indevidas; (iii) quem teriam sido os supostos 

beneficiários; e (iv) se os supostos pagamentos descritos na denúncia tem qualquer 

relação com o Defendente.  

 

Como pode o Parquet afirmar que as vantagens indevidas 

advieram do aludido departamento paralelo da Odebrecht se nunca teve acesso aos 

seus dados contábeis?  

 

O mesmo raciocínio vale para o sistema de comunicação 

Drousys. 

 



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
  

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel  755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas  Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

Como pode se conceber uma acusação lastreada em pífias 

conjecturas?  

 

A outra conclusão possível, diante de tais fatos, é que o órgão 

ministerial está impondo uma leviana, ilegal e inconstitucional restrição à defesa, 

impedindo-a de acessar documentos e informações imprescindíveis à comprovação da 

inocência do Defendente.  

 

De todo modo, a denúncia jamais deveria ter sido aceita. 

 

III.6 OUTRAS PONDERAÇÕES SOBRE O SÍTIO DE ATIBAIA 

 

O Sítio Santa Bárbara tem como proprietário o senhor Fernando 

Bittar. Vale ressaltar, mais uma vez, que a família do Defendente e a família Bittar 

cultivam amizade que perdura por mais de quatro décadas.  

 

Vale novamente pontuar que o Defendente e sua família 

frequentaram o sítio de Atibaia. Essa situação jamais foi e tampouco será negada, 

pois é lícita e se insere, como já exposto, em uma relação de amizade de quase meio 

século. 

 

Inexiste qualquer relação entre esse imóvel de Atibaia e os 

supostos delitos praticados no âmbito da Petrobras. Em nenhum momento se 

demonstrou o nexo de causalidade entre um ato do Defendente, da competência do 

cargo de Presidente da República (ato de ofício), e as afirmadas vantagens indevidas. 

 

Imperioso pontuar, nesse diapasão, que Alexandrino Alencar e 

Emílio Odebrecht, em sede de colaboração premiada46 não fizeram referência aos 

contratos trazidos nesta acusação ou, ainda, a atos de ofício que o Defendente tenha 

praticado ou deixado de praticar com o objetivo de recebimento de vantagens indevidas. 

                                                
46 PET 6780/STF.  
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Ou seja, mesmo diante de relatos desvirtuados coletados no 

âmbito de delações premiadas eivadas de vícios, não se pode extrair qualquer conduta 

do Defendente a indicar a mercancia de atos de ofício — própria do delito de corrupção 

passiva — ou, ainda, a prática de lavagem de dinheiro. 

 

Também a narrativa sobre supostas reformas ocorridas em 2014 

não foi acompanhada de elementos que pudessem indicar qualquer relação concreta 

com os contratos da Petrobras indicados na denúncia, tampouco com qualquer ato de 

ofício que o Defendente tenha praticado ou deixado de praticar no cargo de Presidente 

da República.  

 

Registre-se, ainda, que os procuradores que subscrevem a 

denúncia fizeram inúmeras diligências em Atibaia (SP) para tentar coletar algum 

elemento que pudesse dar sustentação à hipótese acusatória que busca envolver o 

Defendente a essa propriedade e às reformar realizadas no seu interior. 

 

Segundo a revista eletrônica CONJUR, tais Procuradores 

chegaram a realizar “visitas” noturnas a pessoas humildes que residem em Atibaia (SP) 

para, em tom ameaçador, tentar delas extrair alguma afirmação comprometedora em 

relação ao Defendente47. 

 

Mesmo o tom ameaçador utilizado pelos Procuradores nas 

diligências não surtiu qualquer efeito, pois a verdade prevaleceu e absolutamente nada 

de ilegal ou irregular foi identificado em relação ao Defendente. 

 

A verdade é que a denúncia não tem qualquer lastro na realidade 

ao acusar o Defendente da prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Não há, 

insista-se, indicação de qualquer ato de ofício que o Defendente tenha praticado ou 

deixado de praticar, ou, ainda, qualquer indicação de vantagem efetivamente recebida 

por este último. A denúncia sequer aponta tais atos de ofício! 

                                                
47 http://www.conjur.com.br/2016-abr-28/gravacao-mostra-membros-mpf-tentando-induzir-depoimento 
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À exemplo do que ocorreu com outras acusações lançadas em 

desfavor do Defendente, bastará a alegação de um imaginário caixa-geral – trazido na 

conveniente palavra de colaboradores da Justiça –, sem o mínimo rastreamento de tais 

valores.  

 

Repentinamente, não se faz mais necessário – em crimes como a 

corrupção e a lavagem de dinheiro – a utilização de mecanismos de investigação a fim 

de seguir o rastro do dinheiro (“follow the money”). As palavras dos delatores bastam, 

como diz a lei!  

 

Estranhamente, tais subterfúgios foram amplamente utilizados em 

desfavor do Defendente e sua família, por meio de inúmeras medidas cautelares 

autorizadas por este juízo.   

 

Agora, quando requeridas pela Defesa, tais provas, sob o 

entendimento deste juízo, serão impertinentes ou protelatórias? 

 

O cenário exposto é temerário: atribui-se ao Defendente o ônus 

de produzir prova negativa e, ao mesmo tempo, indefere-se pedidos defensivos de 

produção de elementos probatórios que, concretamente, afastariam a hipótese 

acusatória.  

 

Afinal, o que ocorreria com a presente acusação caso pudesse 

a Defesa comprovar que não há qualquer conexão entre os supostos valores 

oriundos dos contratos da Petrobras e o sítio de Atibaia?  

 

Há uma arbitrária – e propositada – mitigação da garantia 

constitucional da ampla defesa. 

 

Verifica-se, ademais, inconstitucional inversão do ônus da prova, 

pois se exige ao Defendente a comprovação de sua inocência, e não o contrário.  
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Tal fato pode ser constatado no despacho que iniciou a presente 

ação penal48, consignando o magistrado: 

 
“Evidentemente, não se trata de conclusão quanto às provas, pois elas estão 
sujeitas a críticas e ao contraditório e, por exemplo, se o ex-Presidente da 
República arcou com as despesas da reforma terá facilidade para produzir a 
prova documental pertinente durante o curso da ação penal, uma vez que, 
usualmente, transações da espécie são feitas mediante registros documentais 
e transferências bancárias”.  
 

A transmissão do encargo probatório ao acusado não pode ser 

tolerado. Ainda vigora – ou deveria vigorar – seu estado de inocência. Ao órgão 

acusador incumbe comprovar todas as imputações que lançou em desfavor do 

Defendente.  

 

Não o fazendo, deveria ter sido a presente denúncia rejeitada.  

 

III.7 CONCLUSÕES  

 

Ante todas as razões acima expostas, verifica-se que esta 

acusação não se reveste de justa causa, ou seja, a presença do substrato probatório que 

possa permitir o prosseguimento da persecutio criminis.  

 

Ao analisar o tema, AURY LOPES JR. ensina que: 

 
“A justa causa identifica-se com a existência de uma causa jurídica e fática que 
legitime e justifique a acusação (e a própria intervenção penal). (...)A acusação 
não pode ser leviana e despida de um suporte probatório suficiente para, à luz 
do princípio da proporcionalidade, justificar o imenso constrangimento que 
representa a assunção de condição de réu.”49 (destacou-se) 

 
Tais conceitos se imbricam à necessária proteção contra o 

abuso do direito de acusar arbitrariamente, protegendo o cidadão de excrescências 

acusatórias, em observância aos direitos consagrados na Lei Máxima. 

                                                
48 Evento 07.  
49 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal, 12ª edição, 2015, p. 195 
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Em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o decano 

Ministro CELSO DE MELLO sabiamente pontificou que “a liquidez (ou 

incontestabilidade) dos fatos constitui requisito indispensável ao exame da 

ocorrência, ou não, de justa causa para efeito de legítima instauração da ‘persecutio 

criminis’”.50 

 

Em outra decisão exarada também pela Suprema Corte, o 

Eminente Ministro disseca a relação entre o abuso do poder de acusar e a falta de justa 

causa: 

“HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA 
A PERSECUÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA APLICAÇÃO 
DO SURSIS PROCESSUAL AO PROCESSO PENAL MILITAR - FATO 
ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 9.839/99 - POSSIBILIDADE - PEDIDO 
DEFERIDO, EM PARTE. O ABUSO DO PODER DE ACUSAR E A 
POSSIBILIDADE DE SEU CONTROLE JURISDICIONAL. - A imputação 
penal não pode ser a expressão arbitrária da vontade pessoal do órgão 
acusador. A válida formulação de denúncia penal supõe a existência de base 
empírica idônea, apoiada em prova lícita, sob pena de o exercício do poder de 
acusar - consideradas as graves implicações de ordem ético-jurídica que dele 
decorrem - converter-se em instrumento de abuso estatal. Precedentes. A 
discussão em torno da ausência de justa causa para a persecução penal 
depende, essencialmente, quando suscitada em sede de habeas corpus, da 
incontestabilidade dos fatos subjacentes à acusação criminal. Esse debate, no 
âmbito processual do remédio heróico, não se viabiliza, sempre que se registre 
dúvida fundada a propósito dos fatos alegados. É que a liquidez dos fatos 
constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa penal, pois o 
remédio processual do "habeas corpus" não admite dilação probatória, não 
permite o exame aprofundado de matéria fática e nem comporta a análise 
valorativa de elementos de prova. Precedentes. APLICABILIDADE, AO 
PROCESSO PENAL MILITAR, DO INSTITUTO DO SURSIS PROCESSUAL 
(LEI Nº 9.099/95, ART. 89), NOS CRIMES MILITARES PRATICADOS ANTES 
DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.839/99 - ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL 
BENÉFICA - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL). - A Lei nº 
9.839/99 (lex gravior) - que torna inaplicável à Justiça Militar a Lei nº 
9.099/95 (lex mitior) - não alcança, no que se refere aos institutos de direito 
material (como o do sursis processual, p. ex.), os crimes militares praticados 
antes de sua vigência, ainda que o inquérito policial militar ou o processo 
penal militar sejam iniciados posteriormente. Precedentes do STF.”51 
(destacou-se) 

 

                                                
50  HC 86423, HC 80.748. 
51 STF, HC 80.542/MG, Relator: Celso de Mello, 2ª Turma. 
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A razão – e a indubitável imprescindibilidade – da existência da 

justa causa para a ação penal se fundamenta na necessidade de se evitar que denúncias 

filhas do arbítrio e sem factibilidade – como a ora vergastada – possam, indevida e 

odiosamente, impor constrangimento e estigmatização ao indivíduo, lesando seu status 

dignitatis. 

 

Definitivamente, mostra-se de rigor a rejeição da denúncia, 

ausente na espécie um substrato mínimo de adminículos aptos a indicar a certeza da 

materialidade dos delitos e plausibilidade de sua autoria. Que se a rejeite, pois, nos 

termos do que preceitua o artigo 395, III, do Código de Processo Penal.  

 

III.6 – DA QUESTÃO PREJUDICIAL HOMOGÊNEA -  O NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO DO 

FEITO ATÉ A CONCLUSÃO DO INQ. 4.325/STF 

 
Caso não se decida pela inviabilidade da ação penal, seja em 

virtude da inépcia da denúncia, seja em virtude da ausência de justa causa, o que 

somente se admite a título de argumentação, impõe-se o conhecimento de questão 

prejudicial homogênea a justificar o sobrestamento do feito. 

 

Com efeito, as imputações dirigidas ao Defendente baseiam-se 

— sem qualquer lastro probatório — na afirmação de que ele ocuparia posição de 

comando em organização criminosa que agiu em detrimento da Petrobras.  

 

No entanto, como já exposto acima, a questão relativa à existência 

— ou não — de uma organização criminosa e, ainda, a hipotética participação do 

Defendente, é objeto de apuração nos autos do Inquérito nº 4.325, que tramita 

perante o Supremo Tribunal Federal. 

 

Se o Procurador Geral da República requereu a instauração do 

citado Inquérito nº 4325 no Supremo Tribunal Federal, é porque não dispõe de provas 
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em relação ao Defendente e, também, em relação ao suposto crime de organização 

criminosa. 

 

   Aliás, a exposição de motivos do Código de Processo Penal 

registra que a instauração de inquérito policial tem por objetivo evitar “apressados e 

errôneos juízos”: 

 
“É nele [o inquérito policial] uma garantia contra apressados e errôneos 
juízos, formados quando ainda persiste a trepidação moral causada pelo crime 
ou antes que seja possível uma exata visão do conjunto dos fatos, nas suas 
circunstâncias objetivas e subjetivas. Pro mais perspicaz e circunspecta, a 
autoridade dirige a investigação inicial, quando ainda perdura o alarma 
provado pelo crime, está sujeita a equívocos ou a falsos juízos a priori, ou a 
sugestões tendenciosas” (destacou-se). 

 

Não se mostra possível, nesse contexto — diante da existência de 

um inquérito não concluído no STF —, presumir a participação do Defendente em 

uma organização criminosa, como fez a denúncia. 

 

Considere-se que haja uma conclusão negativa da Excelsa Corte 

sobre a ocorrência desse delito ou, ainda, sobre a participação do Defendente. Como 

ficariam as imputações aqui deduzidas? 

 

Carecendo-se de informações essenciais – imprescindíveis para 

caracterização dos crimes ora atribuídos, conforme, inclusive, reconhecido por esse 

Juízo –, faz-se necessário e indispensável que se aguarde o término da apuração no 

Inquérito 4.325, sobre possível participação do Defendente na apontada organização 

criminosa.  

 

Dessa forma, caso não acolha o juízo as nulidades alevantadas ou, 

ainda, a inviabilidade da ação penal pela inépcia da denúncia ou pela manifesta carência 

de justa causa, o que se cogita ad argumentandum tantum, imperioso se faz o 

sobrestamento do presente feito até a conclusão do Inquérito 4.325, em trâmite 

perante nossa Excelsa Corte, por materializar questão prejudicial homogênea, na forma 
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do art. 93 do Código de Processo Penal.  

 

É o que se pleiteia. 

 

— IV — 

DO MÉRITO 

 

“Para quem deseja previamente a 

condenação do réu, a prova do processo é 

um mero detalhe” Nilo Batista  

 

No tocante ao mérito da imputação, a Defesa cinge-se, por 

ora, máxime diante da manifesta parcialidade do julgador, em reafirmar a 

inocência do ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, virtude que 

restará cabalmente reconhecida em julgamento realizado por órgão imparcial e 

independente.  

 

—V — 

DOS REQUERIMENTOS 

 

Ex positis, em virtude das especificidades e peculiaridades do 

presente caso quanto ao Defendente, requer-se o quanto segue: 

 

a)  Seja reconhecida a inépcia da denúncia ou, ainda, a ausência de justa 

causa, com a reconsideração do despacho de recebimento e a 

consequente rejeição da exordial acusatória, por todas as razões 

elencadas nos tópicos. 

 

Subsidiariamente, requer-se seja reconhecida a existência de duas 

questões prejudiciais homogêneas, determinando-se: 
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b) O sobrestamento do feito até a conclusão das alegadas52 investigações 

referentes à compra e venda dos lotes do Sítio Santa Denise e Santa 

Bárbara, por se tratar de questão prejudicial homogênea; ou  

 

c) O sobrestamento do presente feito até o deslinde no Inq. 4325 no STF, 

também diante da existência de questão prejudicial homogênea. 

 

Ainda, na remota hipótese de ser necessária a realização de fase 

de instrução, requer o Defendente a produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, em especial: 

 

(i) Seja determinado ao MPF que franqueie à Defesa acesso integral aos 

sistemas “Drousys” e “My Web Day”, nas versões originais, em 

eventual colaboração com o Ministério Público da Suíça, bem como 

todas as correspondências trocadas com o Ministério Público da Suíça 

relativos a esses sistemas; 

 

(ii) Seja franqueado à Defesa acesso integral aos autos nº 5009065-

72.2016.4.04.7000, atinentes ao termo de colaboração de Maria Lúcia 

Guimarães Tavares;  

 

(iii) Seja franqueado à Defesa acesso integral aos autos nº 5003682-

16.2016.4.04.7000, incluindo todo o material apreendido pela autoridade 

policial juntado naqueles autos; 

 

(iv) Seja franqueado à Defesa acesso integral aos autos nº 5005978-

11.2016.4.04.7000;  

  

(v) Seja franqueado à Defesa acesso integral ao conteúdo apreendido no 

                                                
52 Página 112 da denúncia.  
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celular de Marcelo Odebrecht, mencionado na página 105 da denúncia;  

 
(vi) Seja franqueado à Defesa acesso integral aos autos nº 5061501-

42.2015.4.04.7000, mencionado na nota de rodapé nº 356, p. 92 da 

denúncia53; 

 
(vii) Seja franqueado à Defesa acesso integral aos autos nº 5003562-

36.2017.4.04.7000;  

 

(viii) Seja determinado ao MPF que anexe a estes autos (a) cópia de todas as 

propostas de delação premiada e eventuais alterações ou modificações 

apresentadas pelos colaboradores: Hilberto Mascarenhas de Souza; Maria 

Lúcia Guimarães Tavares; Emyr Diniz Costa Junior; Alexandrino 

Alencar; Marcelo Odebrecht; Emílio Odebrecht; Carlos Armando 

Paschoal; Delcídio do Amaral Gomez; Fernando Antônio Falcão Soares; 

Pedro Barusco Filho; Milton Pascowitch; Ricardo Ribeiro Pessoa; 

Walmir Pinheiro; Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura; 

Augusto Ribeiro Mendonça; Eduardo Hermelino Leite; Mario Frederico 

de Mendonça Goes; Antonio Pedro Campello de Souza Dias; Flávio 

Gomes Machado Filho; Otavio Marques de Azevedo; Paulo Roberto 

Dalmazzo; Rogerio Nora de Sá; Nestor Cuñat Cerveró; Paulo Roberto da 

Costa, Rogério Santos de Araújo, Márcio Faria da Silva; e Dalton dos 

Santos Avancini; (b) a íntegra dos termos de colaboração firmados 

com os citados delatores e, ainda, eventuais depoimentos 

complementares (todos); (c) todos os áudios e vídeos relativos às 

delações premiadas celebradas com os citados colaboradores, inclusive 

de eventuais depoimentos complementares; (d) sejam anexados aos autos 

os termos de colaboração premiada — com todos os anexos e declarações 

— firmados com os colaboradores referidos; 

                                                
53 A defesa se reserva no direito de requerer eventuais diligências relacionadas a tal documento após a sua 
devida juntada pela acusação.  
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(ix) Seja determinada à Força Tarefa “Lava Jato” a juntada do depoimento 

prestado (vídeo e transcrição) por João Nicola Rizzi no dia 03.02.2017, já 

que este não foi incluído nas mídias acauteladas pelo órgão acusador 

perante a secretaria deste juízo; 

 

(x) Seja determinado à Força Tarefa “Lava Jato” a juntada do Relatório da 

Comissão de Licitação do contrato nº 0858.0072004.11.254;  

 

(xi) Seja oficiado à Força Tarefa “Lava Jato” a juntada do Relatório da 

Comissão de Licitação do contrato nº 0800.0038335.07.255;  

 

(xii) Seja oficiado ao Supremo Tribunal Federal para que encaminhe aos autos 

a integralidade do acordo de colaboração premiada de Pedro da Silva 

Corrêa de Oliveira Andrade Neto;  

 

(xiii) Seja oficiado à Petrobras, às suas subsidiárias Transportadora Associada 

de Gás S.A. – TAG (doravante denominada TAG) e Transportadora 

Urucu Manaus S.A, para que remetam a estes autos cópia integral 

(“capa a capa”) de todos os procedimentos licitatórios relativos às 

obras mencionadas pela denúncia56;  

 

(xiv) Seja oficiado à Petrobras que remeta a estes autos cópia integral (“capa 

a capa”) do procedimento licitatório da contratação, pela Petrobras, da 

Construtora Schahin para a operação da Sonda Vitória 1000057. 

                                                
54 A defesa se reserva no direito de requerer eventuais diligências relacionadas a tal documento após a sua 
devida juntada pela acusação.  
55 A defesa se reserva no direito de requerer eventuais diligências relacionadas a tal documento após a sua 
devida juntada pela acusação.  
56 Considerando que o órgão ministerial não juntou aos autos a íntegra dos procedimentos licitatórios, a 
Defesa se resguarda no direito de, após a devida juntada de tais documentos, requerer novas diligências e 
oitivas, ao bem da ampla defesa.  
57 A defesa se reserva no direito de requerer eventuais diligências relacionadas a tal documento após a sua 
devida juntada pela acusação. 
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(xv) Seja determinado à Petrobras que encaminhe para estes autos (a) cópia de 

todas as atas de reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal da Petrobrás, incluindo eventuais 

anexos, no período compreendido entre 1º/01/2003 a 30/12/2010; (b) 

cópia de todas as atas de reuniões ordinárias e extraordinárias da 

Comissão de Licitação da Companhia no mesmo período e, ainda, de 

pareceres e manifestações emitidos pelo órgão nesse período58; (c) o 

histórico funcional completo, incluindo, mas não se limitando, a 

informações sobre a data de admissão e forma de admissão, todos os 

cargos ocupados, e órgãos envolvidos na designação de cada cargo 

exercido na Companhia pelas seguintes pessoas: Delcídio do Amaral 

Gomez, Nestor Cuñat Cerveró, Paulo Roberto da Costa, Pedro Barusco, 

Renato Duque, Jorge Zelada e Eduardo Vaz Musa; (d) todos os 

elementos relativos aos pagamentos realizados pela Companhia ao Grupo 

Odebrecht e à Construtora OAS em relação aos sete contratos indicados 

na denúncia, incluindo, mas não se limitando, aos respectivos 

comprovantes de pagamento, com a indicação das datas, locais e meios 

usados para a realização de tais pagamentos. Para tanto, pugna-se pela 

intimação da Petrobras, na pessoa do responsável por tal atribuição, no 

seguinte endereço: Av. Nilo Peçanha, 151, Edifício Castelo, Centro, Rio 

                                                
58 Os contratos indicados na denúncia são:  
(I) CONSÓRCIO RNEST-CONEST (UHDT's e UGH's) contratado pela Petrobras para a implantação da 
UHDT´s e UGH´s na Refinaria do Nordeste (RNEST); (II) CONSÓRCIO RNEST-CONEST (UDA's) 
contratado pela Petrobras para a implantação da UDA´s na Refinaria do Nordeste (RNEST); (III) 
CONSÓRCIO PIPE RACK contratado pela Petrobras para forrnecimento de Bens e Serviços de Projeto 
Executivo, Construção, Montagem e Comissionamento para o PIPE RACK do Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro – COMPERJ; (IV) CONSÓRCIO TUC contratado pela Petrobras para execução das 
obras das Unidades de Geração de Vapor e Energia, Tratamento de Água e Efluentes do Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ e (V) CONSTRUTORA OAS LTDA contratada pela TAG, 
subsidiária da Petrobras, para a execução dos serviços de construção e montagem do Gasoduto PILAR-
IPOJUCA (Pilar/AL e Ipojuca/PE); (VI) CONSÓRCIO GASAM contratado para a execução dos serviços 
de construção e montagem do GLP Duto URUCU-COARI (Urucu/AM e Coari/AM); (VII) 
CONSÓRCIO NOVO CENPES contratado pela Petrobras para a execução da obra do CENPES no Rio de 
Janeiro. 
. 
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De Janeiro, RJ, CEP 20020-100; 

 

(xvi) Seja determinado à Petrobras, TAG e Transportadora Urucu Manaus 

S.A., para que promovam a juntada integral, sem exceção, de todos os 

anexos e documentos correlatos, referentes às sete contratações de 

consórcios indicados na acusação; 

 
(xvii) Seja determinado à Petrobras que promova a juntada de todos os anexos 

descritos nas Comissões Internas de Apuração dos sete contratos 

mencionados na acusação;  

 

(xviii) Seja determinado à Petrobras para que indique quais foram as empresas 

responsáveis pelas Operações de Seguro, bem como de Resseguros, se 

aplicável, dos contratos apontados na acusação, bem como de operações 

a eles correlatas juntando aos autos a cópia integral dos referidos 

instrumentos contratuais, incluindo seus anexos. Ainda, na hipótese dos 

nomes não serem legíveis nos contratos, requer-se sejam apontados os 

signatários dos mesmos; 

  

(xix) Seja determinado à Petrobras para que forneça cópia integral dos 

contratos de financiamento das operações refletidas pelos contratos 

apontados na denúncia; 

 

(xx) Seja determinado à Petrobras para que forneça uma listagem de todos os 

valores mobiliários, inclusive, mas sem se limitar a, ações, ADRs 

(American Depositary Receipts), debêntures e dívidas, de emissão da 

Petrobras, suas subsidiárias e coligadas, no Brasil e no exterior emitidos 

desde janeiro de 2003; 

 

(xxi) Seja determinado à Petrobras para que forneça cópia integral dos 

Prospectos de emissão de todos os valores mobiliários, no Brasil e no 
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exterior, bem como de suas subsidiárias e coligadas, no Brasil e no 

exterior, desde janeiro 2003; 

 

(xxii) Seja determinado à Petrobras para que seja fornecida cópia de todos os 

relatórios da estatal, suas subsidiárias e coligadas submetidas a Securities 

Exchange Commission – SEC Norte- Americana, inclusive, mas sem se 

limitar a, 10K, 10Q, 8K, 20 F e Registration Statement S-1, quando 

aplicável; 

 

(xxiii) Seja determinado à Petrobras que encaminhe para estes autos cópias de 

eventuais auditorias financeiras e jurídicas relativas aos sete contratos 

indicados na denúncia; 

 

(xxiv) Caso este juízo decida pelo indeferimento da pretensão acima postulada, 

o que se mostra indevido à luz da garantia fundamental da paridade de 

armas, requer seja oficiado à Petrobras para que envie todas as atas de 

reuniões realizadas pelas Diretorias supracitadas e que façam referência 

aos sete contratos indicados na denúncia; 

 

(xxv) Seja determinado à Petrobras que apresente todos os relatórios, pareceres 

ou recomendações realizados pelas Comissões Internas de Apuração da 

Petrobras nos sete contratos indicados na denúncia;  

 

(xxvi) Seja oficiado ao Tribunal de Contas da União (“TCU”) que encaminhe 

para estes autos cópia de todos os procedimentos relativos às contas e 

auditorias da Petrobras, referentes ao período compreendido entre 

1º/01/2003 e 31/12/2010, com eventuais pareceres dos auditores e 

decisões proferidas nesses procedimentos. Desse modo, requer-se a 

intimação do TCU, na pessoa responsável, no seguinte endereço: SAFS 

Quadra 4, Lote 1, CEP 70042-900, Brasília/DF; 
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(xxvii) Caso o pedido elencado no item acima seja indeferido, o que não se 

mostra adequado em virtude da garantia constitucional da ampla defesa e 

da paridade de armas, requer-se, subsidiariamente, seja determinado ao 

TCU que forneça cópia integral dos procedimentos relativos aos sete 

contratos questionados na denúncia, com eventuais pareceres dos 

auditores e decisões proferidas nesses procedimentos; 

 

(xxviii) Seja determinado à Controladoria Geral da União (“CGU”) que 

encaminhe para estes autos cópia de todos os procedimentos relativos às 

contas e auditorias da Petrobras referentes ao período compreendido 

entre 1º/01/2003 e 31/12/2010, com eventuais pareceres dos auditores e 

decisões proferidas nesses procedimentos. Desse modo, requer-se a 

intimação da CGU, na pessoa responsável, no seguinte endereço: SAS, 

Quadra 01, Bloco A, Edifício Darcy Ribeiro, Brasília/DF – CEP: 70070-

905; 

 

(xxix) Caso não se acolha o quanto requerido acima, o que não se mostra 

adequado em virtude da garantia constitucional da ampla defesa e da 

paridade de armas, requer-se, subsidiariamente, seja determinado à CGU 

que forneça cópia integral dos procedimentos relativos aos sete 

contratos questionados na denúncia, com eventuais pareceres dos 

auditores e decisões proferidas nesses procedimentos; 

 

(xxx)  Seja determinada a realização de prova pericial multidisciplinar a fim de 

identificar (a) se houve desvio de recursos da Petrobras em favor de seus 

agentes em relação aos sete contratos indicados na denúncia; (b) quem 

seriam os beneficiários dos recursos desviados; e, ainda, (c) se houve 

algum tipo de repasse desses eventuais recursos desviados em favor do 

Defendente; 

 

(xxxi) Seja determinada a realização de prova pericial econômico-financeira a 
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fim de apurar se a Odebrecht utilizou diretamente de recursos 

eventualmente ilícitos oriundos dos quatro contratos firmados pela 

empresa com a Petrobras indicados na denúncia para as reformas 

supostamente realizadas pela Construtora no sítio Santa Bárbara, objeto 

da presente acusação;  

 

(xxxii) Seja determinada realização de laudo pericial contendo os seguintes 

quesitos: (a) Qual o valor dos contratos firmados por empresas do 

GRUPO Odebrecht e consórcios dos quais tenham participado junto a 

Petrobras no período de 2004 a 2014?; (b) Com base nos dados 

disponíveis, sobretudo contábeis e financeiros, há pagamentos feitos a 

partir de empresas do GRUPO ODEBRECHT e consórcios dos quais 

tenham participado em favor de empresas ou operadores apontados na 

Operação Lava Jato como tendo promovido a transferência dissimulada 

de recursos e/ou lavagem de dinheiro?; (c) Se positiva a resposta ao 

quesito anterior, é possível identificar os destinatários finais dos recursos 

empregados em tais pagamentos?; (e) Outros dados julgados úteis pelos 

peritos; 

 

(xxxiii)Seja determinada a realização de prova pericial econômico-financeira a 

fim de apurar (a) se a Construtora OAS utilizou diretamente recursos 

eventualmente ilícitos oriundos contratos firmados com a Petrobras, TAG 

e Transportadora Urucu Manaus S.A, indicados na denúncia, para a 

reforma supostamente realizada pela Construtora no sítio Santa Bárbara, 

objeto da presente acusação; e (b) os prejuízos eventualmente causados à 

União em virtude dos eventuais desvios verificados em relação aos três 

contratos aludidos na denúncia. 

 
Postula-se, ainda, pela intimação das testemunhas 

qualificadas no anexo rol, mediante a expedição de cartas precatórias. 
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Requer, por fim, que todas as intimações e informações 

relativas ao processo sejam em nome do advogado Cristiano Zanin Martins, 

OAB/SP nº 172.730, sob pena de nulidade absoluta do ato. 

 
 

Termos em que, 

Pedem deferimento. 

 
De São Paulo (SP) a Curitiba (PR), 24 de agosto de 2017. 

 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 

OAB/SP 172.730 

     VALESKA T. Z. MARTINS 

OAB/SP 153.720 

 

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

OAB/SP 20.685 
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ROL DE TESTEMUNHAS 

 

1. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO: brasileiro, sociólogo, com endereço 

na Rua Formosa, 367 - Centro, São Paulo - SP, 01049-000.  

 

2. DILMA VANA ROUSSEFF: brasileira, divorciada, economista, com 

endereço na Av. Copacabana, nº 1205, apto. 503, CEP 91900-050, Porto 

Alegre/RS. 

 

3. GILBERTO CARVALHO, brasileiro, com endereço na SQN 111, Bloco E, 

apto. 505. CEP 70754-050, Brasília/DF; 

 

4. JAQUES WAGNER, brasileiro, aposentado, com endereço na Avenida Sete 

de Setembro, 2224, apto. 1302, Edifício Victory Tower, CEP 40080-02, 

Salvador/BA; 

 

5. HENRIQUE FONTANA JÚNIOR, brasileiro, casado, médico, com endereço 

na Rua Dolores Duran nº 2210, Porto Alegre/RS e 302 Norte, Bloco G, apto. 

501, CEP 70723-070, Brasília/DF; 

 

6. LINDBERGH FARIAS: brasileiro, casado, Senador, com endereço em 

Senado Federal, Anexo II, Bloco A, Ala Teotônio Vilela, Gabinete 11. 

 

7. WADIH NEMER DAMOUS FILHO, brasileiro, Deputado Federal, com 

endereço na Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados, Gabinete: 330, 

Anexo: IV, CEP: 70160-900 - Brasília – DF. 

 

8. JANDIRA FEGHALI, divorciada, Deputada Federal, com endereço na Praça 

dos Três Poderes - Câmara dos Deputados, Gabinete: 622, Anexo: IV, CEP: 

70160-900 - Brasília – DF.  
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9. VANESSA GRAZZIOTIN, brasileira, Senadora da República, com endereço 

na Praça dos Três Poderes – Senado Federal, Anexo II, Bloco A, Subsolo Ala 

Alexandre Costa, Gabinete 03, CEP: 70160-900 - Brasília – DF.  

 

10. CARLOS ZARATTINI: brasileiro, Deputado Federal, com endereço na Praça 

dos Três Poderes - Câmara dos Deputados, Gabinete: 808, Anexo: IV, CEP: 

70160-900 - Brasília – DF.  

 

11. JORGE GERDAU JOHANNPETER - brasileiro, casado, advogado, 

domiciliado na Rua Almirante Tamandaré, 523, Bairro Floresta, CEP nº 90220-

030, Porto Alegre, RS; 

 

12. JORGE VIANA: brasileiro, Senador da República, com endereço em Senado 

Federal, Anexo I, 6º Andar.  

 

13. HUMBERTO COSTA: brasileiro, Senador, com endereço no Senado Federal, 

Anexo II, Bloco A, Ala Teotônio Vilela, Gabinete 25. 

 

14. AFONSO FLORENCE: brasileiro, casado, Deputado Federal, com endereço 

na Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados, Gabinete: 305, Anexo: IV, 

CEP: 70160-900 - Brasília – DF; 

 

15. IDELI SALVATTI – brasileira, professora, com endereço em Escritório do 

Departamento de Desenvolvimento Sustentável da OEA, SCS, Quadra 8, Bloco 

B-50, Sala 235, Ed. Venancio 2.00070.333-900 Brasilia-DF; 

 

16. JOSÉ SERGIO GABRIELLI, brasileiro, divorciado, economista, com 

endereço na Avenida República  do Chile, 65, Centro, CEP 20031-912, Rio de 

Janeiro; 

 

17. BRUNO BOETGER, brasileiro, com endereço na Avenida Paulista nº 1450, 8º 
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andar, 01310-917. 

 

18. PERSIO DANGOT, americano, com endereço na Avenida Paulista nº 1111, 8º 

andar. CEP: 01311-920, São Paulo/SP. 

 

19. CLÁUDIO LEMOS FONTELES, brasileiro, com endereço na SHIN QI 09, 

Conjunto 4, casa 2, Lago Norte, CEP 71.525-090, Brasília/DF; 

 

20. ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA, brasileiro, 

advogado, com endereço profissional na Rua SAFS Quadra 02, Lote 02, 

Edifício Via Office, Conjunto 107, CEP 70.070-600, Brasília/DF; 

 

21. JORGE HAGE SOBRINHO, brasileiro, advogado e professor, com endereço 

na SQS 113, Bloco C, apto. 101, Asa Sul, CEP 70 376-030, Brasília/DF; 

 

22. ALEXANDRE PADILHA, brasileiro, médico, com endereço na Rua 

Avanhandava, 115, CEP 01306-001, São Paulo/SP;  

 

23. RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI, brasileiro, bancário, com endereço 

na SHIN QL 7, Conjunto 1, Casa 8, Lago Norte, CEP 71515-015, Brasília/DF e 

na Rua Teodósio Nobre, 186, CEP 04401-140, São Paulo/SP;  

 

24. ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR, brasileiro, médico, Deputado Federal, 

com endereço na Rua José  Janarelli, 210, apto. 132, Vila Progresso, CEP 

05615-000, São Paulo/SP e na Praça dos 3 Poderes, Câmara dos Deputados, 

Gabinete Ala A Ed. Principal – Anexo I, CEP 70160-900, Brasília/DF; 

 

25. VALMIR MORAES DA SILVA, brasileiro, 1º Tenente do Exército 

Brasileiro; com endereço na Av. Getúlio Vargas, 319, apto. 31, bloco B, bairro 

Baeta Neves, CEP 09751-250, São Bernardo do Campo/SP; 
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26. WALFRIDO MARES GUIA, brasileiro, empresário, com endereço na Rua 

Vicente Racioppi, 164, CEP 30210-290, Belo Horizonte/MG; 

 

27. TARSO FERNANDO HERZ GENRO, brasileiro, casado, advogado, com 

endereço na Rua Coronel Aurélio Bitencourt, 150, Rio Branco, CEP 90430-

080, Porto Alegre/RS e Rua Manoelito d’Ornellas, 198, conjunto 502, CEP 

90110-230, Porto Alegre/RS; 

 

28. PAULO LACERDA, brasileiro, ex-Diretor Geral da Polícia Federal, brasileiro, 

casado, com endereço na SAIS Quadra 7, Lote 23, Setor Policial Sul, CEP 

70610-902, Brasília/DF; 

 

29. LUIZ FERNANDO CORREA, brasileiro, ex-Diretor Geral da Polícia Federal, 

com endereço na SAIS Quadra 7, Lote 23, Setor Policial Sul, CEP 70610-902, 

Brasília/DF;  

 

30. CORONEL FRANCISCO ALBERTO AIRES MESQUITA, brasileiro, 

Comando da Aeronáutica, com endereço na Avenida Dom Pedro I, 100, CEP 

01552-000, Cambuci, São Paulo/SP; 

 

31. JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS, brasileiro, casado, Deputado 

Federal, residente e domiciliado na Rua Padre João Crippa, 1065, 3º andar, 

Galeria Rio Negro, CEP 79002-380, Campo Grande/MS; e Praça dos 3 Poderes 

- Câmara dos Deputados, Gabinete 860, Anexo IV, CEP 70160-900 - Brasília – 

DF; 

 

32. FLÁVIO FERNANDO CASA NOVA DA MOTTA, com endereço na Av. 

República do Chile, nº 65, 4º andar, Centro, CEP 20031-912, Rio de Janeiro/RJ; 

 

33. MARCOS JOSÉ PESSOA DE RESENDE, com endereço na Av. República 

do Chile, nº 65, 4º andar, Centro, CEP 20031-912, Rio de Janeiro/RJ; 
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34. SIMÃO MARCELINO DA SILVA TUMA: brasileiro, com endereço na Av. 

República do Chile, nº 65, 4º andar, Centro, CEP 20031-912, Rio de Janeiro/RJ; 

 

35. OMAR ANTÔNIO KRISTOCHECK FILHO: brasileiro, coordenador da 

comissão de licitação da Petrobras, com endereço na Av. República do Chile, nº 

65, Centro, CEP 20031-912, Rio de Janeiro/RJ; 

 

36. WAGNER MENEZES DE MAGALHÃES: com endereço na Av. República 

do Chile, nº 65, 4º andar, Centro, CEP 20031-912, Rio de Janeiro/RJ; 

 

37. LUIZ ANTONIO COSTA PEREIRA: brasileiro, Praia do Flamengo, 200/ 20º 

andar - 22210-901 - Rio de Janeiro – RJ;  

 

38. IURI RAPOPORT: brasileiro, Pátio Victor Malzoni - Av. Brg. Faria Lima, 

3477 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133; 

 

39. PAULO TARCISO OKAMOTTO: administrador; podendo ser encontrado na 

Rua Pouso Alegre, 21, Ipiranga, CEP 04261-030, São Paulo/SP; 

 

40. CELSO OLIVEIRA MARCONDES DE FARIA, com endereço na Rua 

Pamplona, 969, casa 01, Cerqueira César, CEP 01405-200, São Paulo – SP; 

 

41. LUIZ SOARES DULCI, brasileiro, professor, com endereço na Rua Castro 

Alves, 744, apto. 33, Aclimação, CEP 01532-001, São Paulo/SP; 

 

42. PAULO DE TARSO VANUCCHI, brasileiro, jornalista, com endereço na 

Alameda Casa Branca, 327, apto. 202, CEP 01408-001, São Paulo/SP; 

 

43. ELCIO PEREIRA VIEIRA, brasileiro, caseiro, com endereço na Estrada 

Clube da Montanha, 4891, Bairro do Portão, Atibaia (SP), CEP 12.949-129; 
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44. EDIVALDO PEREIRA VIEIRA, brasileiro, autônomo, com endereço na Rua 

Estrada da Montanha, 3520, CEP 12940129, Atibaia/SP; 

 

45. TARCISIO SECOLI, brasileiro, metalúrgico, residente e domiciliado na Av. 

Wallace Simonsen, 555, apartamento 83-C, São Bernardo do Campo (SP), CEP 

09771-210; 

 

46. LUIZ MARINHO, brasileiro, advogado, ex-prefeito de São Bernardo do 

Campo, com endereço na Rua Abolição, 297 - Bela Vista, São Paulo - SP, CEP: 

01319-010;  

 

47. FÁBIO COLLETTI BARBOSA: brasileiro, casado, administrador de 

empresas, com endereço comercial na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 

100, Torre Alfredo E. 9 A, Parque Jabaquara, São Paulo, SP, CEP 04344-902, 

Brasil; 

 

48. MIRIAM APARECIDA BELCHIOR: brasileira, divorciada, engenheira, 

com endereço na Rua Ismar R. Prates, 303, lote 77, casa 13 Condomínio Foz do 

Joanes- Lauro de Freitas – BA 42700-00; 

 

49. MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA FALCÓN: brasileira, divorciada, 

engenheira agrônoma, residente e domiciliada na Rodovia José Sarney, 4650, 

Condomínio Morada da Praia II, casa 10 – Bairro Robalo – Aracaju(SE); 

 

50. TÚLIO LUIZ ZAMIN: brasileiro, empresário, com endereço na Rua Capitão 

Montanha, 177, 5º andar, Centro, Porto Alegre/RS;  

 

51. JONAS LEITE SUASSUNA FILHO: brasileiro, empresário, com endereço na 

Avenida dos Flamboyants, 1250, bloco 1, ap. 103, Barra da tijuca, Rio de 

Janeiro/RJ, 108;  
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52. JOSÉ RAIMUNDO LIMA MENDES: brasileiro, engenheiro, com endereço 

na Av. República do Chile, nº 65, 4º andar, Centro, CEP 20031-912, Rio de 

Janeiro/RJ; 

 

53. DIOGO BARBOSA SAMPAIO: brasileiro, advogado, com endereço na Av. 

República do Chile, nº 65, 4º andar, Centro, CEP 20031-912, Rio de Janeiro/RJ; 

 

54. LUIZ FELIPE MORAES D’AVILA: brasileiro, engenheiro, com endereço na 

Av. República do Chile, nº 65, 4º andar, Centro, CEP 20031-912, Rio de 

Janeiro/RJ;  

 

55. EMILIO RODRIGUES BUGARIN: brasileiro, engenheiro, com endereço na 

Av. República do Chile, nº 65, 4º andar, Centro, CEP 20031-912, Rio de 

Janeiro/RJ; 

 

56. MAURICIO DE OLIVEIRA GUEDES: brasileiro, engenheiro, com endereço 

na Av. República do Chile, nº 65, 4º andar, Centro, CEP 20031-912, Rio de 

Janeiro/RJ; 

 

57. PAULO FERNANDO GOMES DE BARROS CAVALCANTI: brasileiro, 

engenheiro, com endereço na Av. República do Chile, nº 65, 4º andar, Centro, 

CEP 20031-912, Rio de Janeiro/RJ; 

 

58. MAURO DE OLIVEIRA LOUREIRO: brasileiro, engenheiro, com endereço 

na Av. República do Chile, nº 65, 4º andar, Centro, CEP 20031-912, Rio de 

Janeiro/RJ; 

 
59. JACO BITTAR: brasileiro, empresário, com endereço na Rua Jose Cantusio, 

73, CEP 13083810, Cidade Universitária, Campinas/SP. 
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