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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

CRIMINAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR  

 

“ARTIGO 14. 3. Toda pessoa acusada de um delito 
terá direito, em plena igualdade, a, pelo menos, as 
seguintes garantias: 
a) De ser informado, sem demora, numa língua que 
compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos 
motivos da acusação contra ela formulada; 
b) De dispor do tempo e dos meios necessários à 
preparação de sua defesa e a comunicar-se com 
defensor de sua escolha; 
[...] 
e) De interrogar ou fazer interrogar as testemunhas 
de acusação e de obter o comparecimento e o 
interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas 
condições de que dispõem as de acusação;” 
(Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos – Decreto nº 592/1992) 
 

 

 

 

 

 

Ação Penal n.º 5063130-17.2016.4.04.7000/PR 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, já qualificado nos autos da 

ação penal em epígrafe que, por esse douto Juízo e afeta Secretaria, lhe promove o 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, vem, por seus advogados infra-assinados (doc. 

01), respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção ao item 3 da r. 

decisão datada de 28.08.2017 (evento 975), bem como à intimação em audiência do dia 

30.08.2017 (evento 1000) para ciência das tardias juntadas documentais promovidas 

pelo corréu-colaborador Marcelo Odebrecht (evento 997) e pelo MPF (evento 999), 

expor e requerer o que vai em frente alinhado. 
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Considerando que: (i) não foi disponibilizada à Defesa técnica do 

PETICIONÁRIO o acesso à integra dos dados dos sistemas do Setor de Operações 

Estruturadas da Odebrecht; (ii) o Órgão de acusação reteve a informação de que tinha 

acesso a essa documentação e apresentou análise de documentos alegadamente 

extraídos de um desses sistemas (“Drousys”) de forma serôdia e sem, contudo, dar 

acesso à integra dos dados à Defesa; (iii) estando o presente feito na iminência de 

adentrar a fase de interrogatório dos acusados; (iv) havendo nessa juntada 

documentação vertida em idioma estrangeiro, faz-se absolutamente necessária a 

suspensão do curso desta ação penal até o efetivo deferimento dos requerimentos ao 

final enunciados. 

 

É o que se demonstra com mais vagar. 

 

– I – 

DA VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS DO PETICIONÁRIO 

 

1. Consta da denúncia oferecida pelo Parquet que o 

PETICIONÁRIO teria recebido um imóvel localizado na Rua Dr. Haberbeck Brandão, nº 

178, São Paulo/SP, supostamente antes adquirido e custeado pelo Grupo Odebrecht, por 

interpostas pessoas físicas e jurídicas, pelo somatório de R$ 12.422.000,00, quantia que 

teria sido contabilizada na planilha “Programa Especial Italiano” do Setor de 

Operações Estruturadas da Odebrecht. Ainda segundo a denúncia, R$ 504.000,00 

desse montante teriam sido utilizados na aquisição do apartamento 121 do residencial 

Hill House, bloco 1, localizado na Avenida Francisco Prestes Maia, nº 1501, em São 

Bernardo do Campo/SP, em suposta manobra de lavagem de capitais com vistas à 

ocultação de seu patrimônio (dele, Requerente). Embora a denúncia atribua ao 

PETICIONÁRIO crime de corrupção passiva (CP, art. 317), nenhum ato de ofício foi 

apontado na exordial acusatória. 

 

Segundo a inicial acusatória, o chamado Setor de Operações 

Estruturadas seria “altamente organizado” e operaria com dois sistemas de informática: 



    
   

   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 
 
 

um para contabilização dos pagamentos (“My Web Day”) e outro apenas para 

comunicação interna (“Drousys”). 

 

Pede-se vênia para reprodução de excerto da denúncia (evento 1) 

no qual, segundo o entendimento do Ministério Público Federal, o PETICIONÁRIO teria 

sido beneficiado com valores provenientes de recursos financeiros contabilizados no 

Setor de Operações Estruturadas (embora, insista-se, o próprio Parquet não vincule a 

imaginada acusação a qualquer ato de ofício): 

 

“Tamanho era o grau de sofisticação do esquema criminoso que na 
ODEBRECHT chegou a ser instalado e mantido em operação, dentro de sua 
estrutura empresarial, um setor específico exclusivamente destinado ao 
controle, organização e operacionalização de pagamento de vantagens 
indevidas relacionadas a contratos firmados pelo Grupo ODEBRECHT, bem 
como à dissimulação da origem ilícita de tais pagamentos. Tratava-se do assim 
denominado Setor de Operações Estruturadas, especializado no pagamento de 
propina no Brasil e no exterior, com o conhecimento e orientação de 
MARCELO ODEBRECHT, dirigente do grupo empresarial, tal como narrado 
especificamente na ação penal nº 5019727-95.2016.404.7000. O referido setor 
não apenas era composto por executivos e funcionários bastante antigos, que 
gozavam de grande confiança da alta cúpula do Grupo ODEBRECHT, tais 
como HILBERTO SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO e LUIZ EDUARDO 
SOARES, mas também era altamente organizado, como deixam transparecer 
os dois sistemas de informática ali utilizados: um que funcionava para 
alimentar e controlar os dados financeiros relativos à contabilidade paralela 
(Sistema MyWebDay) e, um outro, utilizado para a comunicação entre os 
envolvidos nessas transações, incluindo os empregados da ODEBRECHT e 
também os próprios doleiros e controladores de contas mantidas no exterior 
(Sistema Drousys). 
 
[...] 
 
Como já narrado naquela ação penal, MARCELO ODEBRECHT controlava a 
planilha “Programa Especial Italiano”, planilha esta elaborada no âmbito do 
Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht para contabilizar os repasses 
de propina no interesse do Partido dos Trabalhadores e de seus líderes, 
realizados por intermédio de ANTONIO PALOCCI. 
 
[...] 
 
Como forma de contabilizar, no Setor de Operações Estruturadas da 
ODEBRECHT, os repasses espúrios que seriam feitos para a aquisição do 
imóvel em questão, MARCELO ODEBRECHT fez inserir na Planilha 
“Programa Especial Italiano” a rubrica “Prédio (IL)” e os valores ilícitos 
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repassados para a aquisição do imóvel em benefício de LULA, ou seja, R$ 
12.422.000,00. 
 
[...] 
 
Com efeito, como acima exposto no item V.2, contemporaneamente à aquisição 
do apartamento 121, GLAUCOS DA COSTAMARQUES figurou como 
interposta pessoa na aquisição, pela DAG, do imóvel da Rua Dr. Haberbeck 
Brandão, destinado à instalação do espaço institucional de LULA. A 
GLAUCOS foi repassado naquela operação, em que nada despendeu, o importe 
de R$ 800.000,00, pela DAG CONSTRUTORA LTDA., mediante depósito em 
sua conta bancária em 20/12/2010. 
 
Do referido importe de R$ 800.000,00, parcela no montante de R$ 504.000,00, 
que integrava aquele valor, estava, desde o momento em que entabulada a 
pretensa “cessão de direitos” sobre o imóvel, destinada, por ordem e 
orientação de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, a fazer face ao valor 
despendido por GLAUCOS, como interposta pessoa, na aquisição, de forma 
dissimulada, em benefício de LULA, do apartamento 121. Também integraram 
esse valor total de R$ 800.000,00, parcela no importe R$ 119.952,00, que foi 
empregada no pagamento de tributo que deveria ser formalmente arcado por 
GLAUCOS pela cessão dos direitos sobre o imóvel da Rua Dr. Haberbeck 
Brandão, e outros R$ 176.048,00 que se destinaram à compensação financeira 
de GLAUCOS DA COSTAMARQUES, tanto por ter atuado como interposta 
pessoa na aquisição do imóvel da Rua. Dr. Haberbeck Brandão quanto na 
compra dissimulada do apartamento em questão. 
 
[...] 
 
Realmente, não há dúvida de que, além de GLAUCOS DA COSTAMARQUES 
ter figurado como adquirente do apartamento 121 em negócio já adredemente 
concebido por ROBERTO TEIXEIRA em conluio com LULA para ser 
custeado com valores oriundos da simulada cessão de direitos relativos ao 
imóvel da Rua Dr. Haberbeck Brandão, as circunstâncias do caso concreto 
também evidenciam que GLAUCOS DA COSTAMARQUES não pretendia ter o 
imóvel para si, adquirindo-o, na verdade, em favor de LULA.” 

 

2. Em audiência realizada em 07.06.2016 (evento 633), a 

testemunha Hilberto Mascarenhas, arrolada por Marcelo Odebrecht (evento 55) e pelo 

Ministério Público Federal (eventos 319 e 321), fez afirmações sobre o funcionamento 

do suposto Setor de Operações Estruturadas, sobre a suposta planilha “Programa 

Especial Italiano” e, ainda, sobre o suposto sistema de informática que contabilizaria 

vantagens indevidas, denominado “My Web Day B”:  
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“Ministério Público Federal: - Quando o senhor foi... o senhor foi convidado a 
atuar nessa área? 
Hilberto Mascarenhas:- Eu fui convidado em 2006, por Marcelo. 
Ministério Público Federal: - E ele portanto era então seu superior? 
Hilberto Mascarenhas:- Era meu superior. 
Ministério Público Federal: - O senhor estava subordinado a ele? 
Hilberto Mascarenhas:- Era. 
Ministério Público Federal: - E essa área tinha alguns nome específico? 
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. 
 
[...] 
 
Ministério Público Federal: - O senhor era o responsável por controlar e 
atualizar a planilha denominada 'Programa Especial Italiano'? 
Hilberto Mascarenhas:- Eu recebia as orientações de Marcelo e atualizava. Eu 
e Fernando Migliaccio. Os dois. 
 
[...] 
 
Ministério Público Federal: - Agora, os pagamentos relacionados nessa 
planilha foram feitos, então, com recursos não contabilizados do setor de 
Operações Estruturadas? 
Hilberto Mascarenhas:- Perfeitamente. Ministério Público Federal: - E um dos 
débitos dessa planilha foi registrado como prédio IL. O quê que significa esse 
registro? 
Hilberto Mascarenhas:- Isso foi um débito que foi feito na planilha, por 
utilização de recursos para aquisição de um terreno para o Instituto Lula. Os 
recursos não saíram desse caixa meu. Os recursos saíram do caixa um da 
empresa, comprando um terreno. Mas como não tinha como debitar o 
interessado, foi debitado aqui. Ou melhor... 
Ministério Público Federal: - Fora utilizados contratos... 
Hilberto Mascarenhas:- ... foi reduzido o valor do crédito que eles tinham. 
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. 
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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” (evento 686 – destacou-se). 
 

3. Tendo em vista o trecho do depoimento acima reproduzido, o 

PETICIONÁRIO apresentou requerimento em 07.07.2017 (evento 813) pleiteando que 

fosse fornecido “acesso integral e cópias do sistema de informática supostamente 

utilizado pela Odebrecht, referido durante depoimento da testemunha Hilberto 

Mascarenhas (07/06/2017), denominado My Web Day” (destacou-se).  

 

4. Em audiência ocorrida em 10/07/2017 (evento 815), Vossa 

Excelência intimou o Ministério Público Federal para se manifestar a respeito desse 

pedido dentro de um quinquídio. 

 

5. A Força-Tarefa da Operação “Lava Jato” alegou em 11.07.2017 

(evento 829) que “não tem acesso ao sistema utilizado pelo Grupo Odebrecht, 

denominado ‘MyWebDay’, nem dispõe de cópia desse sistema” (grifou-se). 

 

6. Em despacho proferido na audiência acontecida no dia 

14.07.2017 (evento 836), este Juízo deu ciência da alegação de que o Parquet não teria 

acesso, nem mesmo cópia do sistema My Web Day. 

 

7. Em manifestação datada do dia 19.07.2017 (evento 851), o 

PETICIONÁRIO trouxe ao conhecimento do Juízo que as alegações da Força-Tarefa 

contrariavam as informações públicas veiculadas pela imprensa e que jamais haviam 
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sido refutadas pelo Parquet. Também colidiam com o teor do acordo de colaboração 

premiada pactuado por Hilberto Mascarenhas com a Procuradoria-Geral da República. 

 

Neste ponto, pede-se vênia para relembrar, em primeiro lugar, que 

na reportagem do jornal O Estado de S. Paulo datada de 17.04.2017 consta que “[a] 

Suíça compartilhou com os procuradores da Operação Lava Jato dados do servidor da 

Odebrecht no país referentes a pagamentos de propinas, com datas, beneficiários e rota 

disponível do dinheiro”1 (evento 851 – doc. 01). 

 

Confira-se: 

 

 

 

Na mesma trilha, o jornal peruano El Comercio noticiou que “En 

abril, Brasil fue el primer país al que Suiza entrego una copia del servidor” (evento 

851 – doc. 02)2: 

                                                             
1 Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,suica-fornece-dados-de-servidor-da-
odebrecht-com-o-brasil-sobre-o-caminho-do-dinheiro,70001741651>. Acesso em 28 ago 2017 
2 Disponível em: <http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/odebrecht-peru-tendra-mes-servidor-datos-
sobornos-418613> .Acesso em 28 ago 2017. 
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Ademais, o PETICIONÁRIO  fez destacar nos autos que figura no 

anexo 26 do acordo de colaboração premiada de Hilberto Mascarenhas — de 

26/11/2016 — com a Procuradoria-Geral da República que este delator disponibilizou 

seu “Ironkey” de acesso ao sistema “My Web Day B” (adaptação para Setor de 

Operações Estruturadas, como esclarecido em seu depoimento nestes autos), bem como 

informou que a senha de acesso estaria disponível em seu celular anteriormente 

apreendido pela autoridade policial no âmbito da 23ª Fase da Operação “Lava Jato” 

(evento 851 – doc. 03) verbis:  
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Diante das informações de que a Força-Tarefa teria acesso ao 

sistema “My Web Day”, a Defesa requereu a intimação do Ministério Público Federal 

para que se manifestasse sobre esses elementos, de forma a permitir que a primeira 

tivesse acesso ao “My Web Day” e eventuais sistemas complementares.  

 

8. Este Juízo lavrou, então, em 20.07.2017 despacho (evento 853), 

no qual concedeu “ao MPF o prazo de cinco dias para se manifestar sobre o constante 

na petição do evento 851”. 

 

9. O Ministério Público Federal apresentou manifestação em 

28.07.2017 (evento 917) com as razões abaixo expostas, desacompanhadas das cópias 

requeridas. 

Primeiramente, o Parquet afirmou que o Pedido de Cooperação 

Jurídica Internacional da Força-Tarefa Lava Jato nº 88/2016, dirigido às autoridades 

suíças, com requerimento de cópia integral eletrônica dos dados relativos ao sistema 

Drousys, ainda não teria sido cumprido pela parte rogada. Na mesma oportunidade 

afirmou que tais dados estariam armazenados originariamente em servidor suíço e 

teriam sido posteriormente migrados para servidor na Suécia, e o Grupo Odebrecht teria 

extraído cópias do servidor sueco. De outra parte, os dados do servidor sueco teriam 

sido disponibilizadas às autoridades brasileiras no âmbito do acordo de leniência da 

Companhia com o Ministério Público Federal desde março de 2017. Referida mídia 

estaria sobre custodia da Procuradoria-Geral da República em razão do foro por 

prerrogativa de função nas Cortes Superiores de certos investigados. 

 

Além disso, o Ministério Público Federal sustentou que não teria 

recebido “cópia integral” do “My Web Day” nem da Suíça nem do Grupo Odebrecht. 

Afirmou que os dados do My Web Day “B” estariam armazenados originalmente em 

Angola e que teriam sido posteriormente migrados para servidor na Suíça. Alegou mais 

que, apesar de constar no anexo nº 26 da proposta de colaboração premiada de Hilberto 
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Silva que o colaborador disponibilizou o “ironkey” necessário para o acesso dos dados 

do sistema, constaria no Termo de Colaboração nº 26 (alegadamente disponível na 

internet, mas não apresentado pelo MPF nesta manifestação), firmado posteriormente ao 

pedido da Defesa, que ele teria se desfeito desse token. 

 

10. Tendo em vista que por vezes o MPF alegou que “não tem 

acesso ao sistema utilizado pelo Grupo Odebrecht, denominado My Web Day, nem 

dispõe de cópias” (evento 829) e, contraditoriamente, também afirmou nestes 

mesmos autos que “não tem cópia integral” (evento 917), o PETICIONÁRIO apontou 

na petição protocolada em 17.08.2017 (evento 948) as inconsistências das alegações 

da Força-Tarefa da Operação “Lava Jato”. 

 

Como poderia o órgão de acusação oferecer uma denúncia 

criminal com base no funcionamento de um setor de pagamentos não contabilizados, 

cujas transações estariam todas registradas em um sistema de informática, e, meses 

após a homologação judicial de acordos de colaboração premiada dos executivos da 

companhia e após a tramitação de um acordo de leniência com o grupo empresarial, a 

alegada prova material não ter sido apresentada no processo? 

 

O PETICIONÁRIO deixou assentado que seria forçosa a conclusão 

de que ou está sendo imposta uma indevida e inconstitucional restrição à Defesa quanto 

ao acesso de documentos e informações de posse do Parquet ou seria forçosos admitir-

se que as delações que embasam a acusação são frívolas — desprovidas de qualquer 

materialidade. 

 

Ato contínuo, o PETICIONÁRIO requereu que fosse determinado ao 

órgão de acusação que apresentasse aos autos todas as correspondências trocadas 

com o Ministério Público da Suíça a respeito do sistema “My Web Day”, 

apresentando inclusive a via eletrônica dos documentos para que fossem 

submetidos à perícia. 
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11. Por meio de decisão proferida em 18.08.2017 (evento 954), este 

Juízo indeferiu o requerimento do PETICIONÁRIO, sob a alegação de que “[s]e o MPF 

alega que não dispõe da prova pretendida, a afirmação merece fé.”, consignando, 

entretanto que “se o MPF obtiver acesso ao sistema My Web Day, total ou 

parcialmente, deverá informar imediatamente este Juízo nos presentes autos, a fim de 

decidir sobre o requerimento da Defesa de acesso a esses elementos” (grifos no 

original). 

 

12. A Força-Tarefa deu-se por intimada da referida decisão em 

23.08.2017 (evento 970) e, na sequência — mais uma vez evidenciando comportamento 

errático no presente feito — admitiu em nova manifestação (evento 971) efetivamente 

possui cópia do “My Web Day” desde 08/08/2017, fornecida pelo Grupo Odebrecht em 

seu Acordo de Leniência. 

 

Segundo a narrativa da Força-Tarefa, foram apresentadas “cópias 

forenses” (?) consubstanciadas em 5 (cinco) discos rígidos com dados do sistema “My 

Web Day” utilizado pelo chamado Setor de Operações Estruturadas, bem como cópias 

dos dispositivos “ironkey” dos colaboradores Luiz Eduardo da Rocha Soares e Ângela 

Palmeira Ferreira. Além disso, esses discos rígidos também armazenariam os dados do 

sistema de comunicação “Drousys” hospedados na Suíça — material diverso daquele 

extraído do servidor sueco que estaria sob análise da Procuradoria Geral da República 

desde março de 2017. 

 

13. Note-se bem: além de o MPF afirmar que dispõe do sistema 

“Drousys” da Suécia desde março de 2017, este Juízo que homologou o acordo de 

leniência referido pelo MPF (doc. 02) — que teria motivado a entrega em 08.08/2017, 

no evento 531, dos discos rígidos com “cópia forense” (?) dos sistemas “My Web 

Day” e “Drousys” da Suíça. 
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Ou seja, as autoridades há muito tempo, segundo consta nos autos, 

conhecem e têm acesso a um suposto material que seria correspondente ao “My Web 

Day” e “Drousys”. 

 

Por isso, causa inquietação que Vossa Excelência tenha 

proferido decisão nestes autos em 18.08.2017 (evento 954) sustentando que, no 

ponto, a alegação do MPF de que não dispunha de cópia do sistema “My Web 

Day” MERECERIA FÉ PÚBLICA. 

 

Ora, se antes a Defesa do PETICIONÁRIO questionava as alegações 

da Força-Tarefa com base nas matérias jornalísticas que veiculavam a disponibilização 

de dados do “My Web Day” pelos órgãos suíços aos i. Procuradores já em abril de 

2017 (evento 851), agora incumbe à “Força Tarefa da Lava Jato” esclarecer o 

motivo pelo qual tais arquivos não foram apresentados anteriormente nestes autos, 

visto que referidos na denúncia e estavam sendo periciados na própria 

Procuradoria da República no Paraná, tendo sido requerido pelo ora 

PETICIONÁRIO o acesso e cópias do “My Web Day” e eventuais sistemas 

complementares ainda em 19.07.2017 (evento 851)! 

 

A garantia da paridade de armas parece ter sido 

definitivamente jogada às favas! 

 

14. De qualquer forma, a juntada tardia e incompleta dos 

documentos extraídos do sistema “Drousys”, disponibilizados pelo Grupo Odebrecht 

desde março de 2017 e só apresentadas pelo colaborador Marcelo Odebrecht e pelo 

parquet 2 (dois) dias úteis antes do primeiro interrogatório do processo e após a tomada 

dos depoimentos de todas as testemunhas fere de morte as garantias do devido 

processo legal, ao contraditório e ampla defesa, bem como igualdade de partes. 

 

O devido processo legal é princípio constitucional previsto no art. 

5º, inciso LIV, da Constituição da República, que determina que “ninguém será privado 
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da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” e engloba os demais 

princípios e garantias processuais constitucionais. 

 

Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal já estabeleceu 

que da garantia do devido processo legal decorrem diversas franquias, as quais 

representam, ao mesmo tempo, elementos essenciais para sua configuração, como o 

contraditório e a igualdade entre as partes: 

 
“A garantia constitucional do "due process of law" abrange, em seu 
conteúdo material, elementos essenciais à sua própria configuração, dentre os 
quais avultam, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas:  
(a) direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); 
(b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; 
(c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas 
 (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa (direito à autodefesa e à 
defesa técnica); 
(e) direito de não ser processado e julgado com base em leis “ex post facto”;  
(f) direito à igualdade entre as partes (paridade de armas e de tratamento 
processual); 
(g) direito de não ser investigado, acusado processado ou condenado com 
fundamento exclusivo em provas revestidas de ilicitude, quer se trate de 
ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude derivada (RHC 90.376/RJ, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO - HC 93.050/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO); 
(h) direito ao benefício da gratuidade 
(i) direito à observância do princípio do juiz natural; 
(j) direito de não se autoincriminar nem de ser constrangido a produzir provas 
contra si próprio (HC 69.026/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO - HC 
77.135/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - HC 83.096/RJ, Rel. Min. ELLEN 
GRACIE - HC 94.016/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO - HC 99.289/RS, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO); 
(l) direito de ser presumido inocente (ADPF 144/DF, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO) e, em conseqüência, de não ser tratado, pelos agentes do Estado, 
como se culpado fosse, antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal 
condenatória (RTJ 176/805-806, Rel. Min. CELSO DE MELLO);e 
(m) direito à prova.”.3 (grifos da transcrição) 

 

 

15. Na lição clássica de JOAQUIM CANUTO MENDES, o 

contraditório deve ser compreendido como “ciência bilateral dos atos e termos 

                                                             
3 STF – HC 96.905/RJ. Rel. Min. Celso de Mello. 2ª Turma. j. 25/08/2009. 
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processuais e a possibilidade de contrariá-los”4. Pode-se extrair da referida doutrina 

que o contraditório pressupõe a capacidade de conhecer e poder questionar os 

elementos que circulam no processo, de modo a produzir prova em sentido contrário às 

alegações da parte adversária. 

 

De forma similar, NEREU GIACOMOLLI afirma que a prova só 

pode ser constituída em meio ao contraditório, dado que precisa ser verificada 

criticamente pelos agentes processuais5: 

 

“sem a possibilidade do contraditório não há que se falar em prova no 
processo, pois nele há de ser verificada e criticamente apreciada, 
desvinculando-se da uniteralidade de uma das partes, enraizando-se no 
processo, cujo espaço de argumentação é uma potencialidade exigida à 
prestação da tutela judicial efetiva”. 

 

16. O direito fundamental à prova está insculpido na 

Constituição da República em seu artigo 5º, inciso LV, em decorrência da garantia ao 

contraditório e à ampla defesa, como mecanismo que abrange os meios e recursos 

inerentes ao seu exercício: 

 

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 
a ela inerentes” (destacou-se). 

  

No âmbito processual penal, a garantia de produção probatória 

abrange a possibilidade de a acusação e a defesa indicarem as fontes de prova e 

exigirem a sua incorporação ao processo, de utilizarem os diferentes mecanismos de 

prova (testemunhais, periciais etc.), de exigirem uma determinada ordem de inquirição, 

bem como de exigirem valoração dos elementos de prova, incluindo todos os dados 

fáticos e circunstanciais, pelo julgador. 

 

                                                             
4 MENDES, Joaquim Canuto de. A contrariedade na instrução criminal. São Paulo: Saraiva, 1937, p. 
110. 
5 GIACOMOLLI, Nereu. O devido processo penal. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 198. 
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Ora, não há como negar o evidente prejuízo concreto para a 

defesa do PETICIONÁRIO, a ensejar nulidade processual, consubstanciado na ciência 

unilateral por parte do órgão de acusação e de seus colaboradores da documentação 

carreada aos autos tardiamente nos eventos 997 e 999, o que implica o cerceamento e 

obstrução do direito de defesa, mais que isso, de busca dialética da verdade real, na 

medida em que o exercício da ampla defesa e a possibilidade de produção de prova 

testemunhal em prol do PETICIONÁRIO foram ceifados, dado que a documentação não 

pôde ser apreciada nas audiências de instrução. 

 

20. Ademais, cabe pontuar novamente a irresignação com o 

fato de essa documentação – disponível desde março de 2017 no âmbito do acordo 

de leniência do Grupo Odebrecht, cujo juízo responsável pela homologação é o 

mesmo desta ação penal (cf. doc. 02) – NÃO TER SIDO APRESENTADA AOS 

AUTOS ATÉ A PRESENTE DATA. 

 

Com efeito, os 2,67 terabytes de dados disponibilizados para a 

Procuradoria da República do Paraná em 28.03.2017, supostamente relativos ao 

sistema “Drousys” não foram trazidos aos autos até esta parte. 

 

O MPF, insista-se, fez análises internas desse material e trouxe 

ao autos apenas um laudo unilateral produzido na própria instituição! A DEFESA 

NÃO TEM CONHECIMENTO DA BASE DA ANÁLISE DO MPF. 

 

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos – PIDCP 

(Decreto nº 592/1992) estabelece que todo indivíduo deve ter assegurado o tempo e os 

meios necessários para a preparação de sua defesa: 

 
Artigo 14. 
3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, a, pelo 
menos, as seguintes garantias: 
[...] 
b) De dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa e a 
comunicar-se com defensor de sua escolha; 
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Ora, é evidente que nem o Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos nem as garantais constitucionais estão sendo seguidas no vertente 

caso seja porque, de um lado, (i) houve juntada tardia de material, após o término 

das audiências de instrução e dois dias antes do interrogatório do corréu Marcelo 

Odebrecht, seja porque, de outro lado (ii) o material que a defesa está há muito 

tempo requerendo estava sendo analisado pelo MPF e sequer foi trazido aos autos 

até a presente data. 

 

21. Ademais, o art. 400 do Código de Processo Penal estabelece 

de forma clara a ordem de produção das provas dentro de uma ação penal, fixando que o 

interrogatório será o último ato praticado na instrução probatória, inovação 

inserida no ordenamento pátrio há quase dez anos e tida como forma de maximização 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que permite aos acusados 

conhecerem todos os elementos, fatos e atos a respeito das imputações contra si6: 

 
“Por fim – e aqui mais uma das inovações processuais trazidas na reforma de 
2008 –, o interrogatório será o último ato processual. Há sentido na alteração 
processual: de forma expressa, consignou-se que, mediante uma maximização 
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, terá (faculdade) o réu o 
direito de falar por último nos autos acerca da prova que foi produzida. 
 
Não restam dúvidas de que a estratégia processual defensiva poderá ser 
traçada de forma definitiva somente após a coleta especialmente das provas 
testemunhais e documentais. 
 
(...) 
 
Como já defendido, numa concepção de processo penal na qual o réu é sujeito 
de direitos, o interrogatório se encontra inserido, essencialmente, no princípio 
da ampla defesa. Não mais como unicamente meio de prova (que continua 
sendo), mas substancialmente o interrogatório é uma oportunidade à defesa 
pessoal trazer sua versão. Aliás, essa defesa pessoal realizada por intermédio 
do interrogatório – quiçá a mais relevante, ao menos pelo prisma da opção 
defensiva – trará a coroação da contraposição à acusação formulada na peça 
exordial.” 

 

                                                             
6 PACELLI, Eugênio. FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua 
Jurisprudência. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 886 e 887. 
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Como proceder a continuidade da marcha processual com 

realização dos interrogatórios sem o PETICIONÁRIO ter acesso à documentação 

egoisticamente encapsulada na Procuradoria da República no Paraná? 

 

22. Cabe pontuar que ilegalidades semelhantes foram perpetradas 

nos autos da ação penal conexa (autos nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR), na qual se 

deu causa à juntada serôdia e incompleta da cópia dos contratos da Petrobras – que é 

Assistente de Acusação –, o que inviabilizou a análise da centena de milhares de 

laudas e em manutenção da disparidade de armas com relação à Força-Tarefa da 

“Lava Jato”, que sempre fruiu de amplo acesso à documentação da Assistente de 

Acusação. 

 

23. O que se vê nestes autos é a Força-Tarefa da Operação 

Lava Jato desfrutando de amplo acesso à documentação constante no âmbito do 

acordo de leniência do Grupo Odebrecht e apresentando-a nos autos de forma 

tardia e incompleta, apesar dos insistentes requerimentos defensivos para acesso 

ao sistema de informática e obtenção de cópias dos dados. 

 

24. Para superação das violações verificadas neste processo penal 

inconstitucional, faz-se necessário, portanto, o deferimento de acesso ao Acordo de 

Leniência da Odebrecht, bem como de cópias de todos os dados dos sistemas do Setor 

de Operações Estruturadas já disponibilizados, sejam eles decorrentes de extração de 

servidor angolano, sueco ou suíço. 

 

25. Ademais, não cabe alegar a ausência de previsão legal para 

concessão de prazo razoável para análise de toda essa documentação retida pelo 

MPF há meses e AINDA NÃO APRESENTADA NOS AUTOS , o que vem de configurar 

atentado ao princípio da ampla defesa e do contraditório... 

 

Como apontado anteriormente, o Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos (Decreto nº 592/1992) prevê, em seu art. 14.3, b, acima transcrito, que 
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deve ser assegurado um prazo compatível com o tempo necessário para o exercício 

concreto do direito de defesa. Essa disposição tem as garantias do contraditório e da 

ampla defesa e dos meios necessários para sua consecução, como disposto no art. 5º, 

LV, como antecedentes de validade constitucional da pirâmide normativa. 

 

Mais ainda, devem ser aplicados ao caso os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, que tem arena no ambiente do devido processo 

legal substantivo (art. 5º, LIV, CF), como já determinou a jurisprudência do Excelso 

Supremo Tribunal Federal: 

 
A norma legal, que concede a servidor inativo gratificação de ferias 
correspondente a um terco (1/3) do valor da remuneração mensal, ofende o 
critério da razoabilidade que atua, enquanto projeção concretizadora da 
cláusula do "substantive due process of law", como insuperavel limitação ao 
poder normativo do Estado. Incide o legislador comum em desvio etico- 
jurídico, quando concede a agentes estatais determinada vantagem pecuniaria 
cuja    razão    de    ser    se    revela    absolutamente    destituida    de  causa.7 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oponibilidade ao legislador do princípio constitucional da igualdade, que, 
somado à consagração explícita do princípio do devido processo legal, se 
traduz na exigência da razoabilidade das disposições legais e na proscrição da 
lei arbitrária.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No tocante ao "caput" do já referido artigo 33 da mesma Medida Provisória e 
reedições sucessivas, basta, para considerar relevante a fundamentação 
jurídica do pedido, a alegação de ofensa ao princípio constitucional do devido 
processo legal em sentido material (art. 5º, LIV, da Constituição) por violação 
da razoabilidade e da proporcionalidade em que se traduz esse princípio 
constitucional.9 
 
 

26. De rigor, portanto, seja o feito sobrestado, determinando-se 

ao MPF que apresente nos autos o material que deu base à elaboração do laudo 

unilateral que instruiu os Eventos 319 e 321, concedendo-se, a partir de então, 

prazo não inferior a 30 (trinta) dias para análise, com base no art. 14.3, b, do 

PIDCP e do art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República. 

 

                                                             
7 ADI 1158 MC, Relator(a):  Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/1994. 
8 ADI 1076 MC, Relator(a):  Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/1994. 
9 ADI 1922 MC, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/1999. 
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De rigor, ainda, que a Odebrecht esclareça qual a origem da 

“cópia forense”, apresentando documentos que possam corroborar tais 

esclarecimentos. 

 

– II – 

DA NECESSÁRIA TRADUÇÃO JURAMENTADA DA DOCUMENTAÇÃO 

 

27. Em que pese o teor da decisão proferida por Vossa Excelência 

no evento 488 dos autos de nº 5014170-93.2017.4.04.7000/PR, como amplamente 

divulgada pela imprensa10, na qual declarou que a tradução de documentação em língua 

estrangeira é prescindível para a realização dos interrogatórios, o texto da legislação 

processual penal dispõe em sentido diverso. 

 

Por força do artigo 236 do CPP, da República de C, digo, da 

República Federativa do Brasil, os documentos em língua estrangeira devem ser 

traduzidos por tradutor público ou pessoa idônea nomeada pela autoridade: 

 

Art. 236.  Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada 
imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta, 
por pessoa idônea nomeada pela autoridade. 

 

Essa medida é essencial ao exercício do necessário contraditório, 

visto que assegura a ciência das partes de todos os termos constantes na documentação. 

 

Contudo, o corréu-colaborador Marcelo Odebrecht11 e o Ministério 

Público Federal12 apresentaram documentação escrita em idiomas alienígenas (inglês, 

alemão e espanhol), sem a devida tradução juramentada para a língua pátria. 

 

                                                             
10 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2017-jul-19/traduzir-provas-nao-urgente-reu-defesa-falam-
ingles-moro>. Acesso em 31 ago 2017. 
11 Evento 997 – Anexo 2, p. 02-03 e 05-09 em inglês, havendo trecho do documento da p. 6 em alemão. 
12 Evento 999 – Anexo 3, p. 01, 04-06, 10-12 e 14 em inglês; Anexo 4, p. 02-07 em espanhol e p. 08-14 
em inglês; Anexo 5, todos os documentos em língua inglesa. 
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Tendo em vista que os colaboradores tendem a apresentar 

“declarações heteroinculpatórias”, há motivação que reforça o mandamento legal 

insculpido no art. 236 para devida tradução da documentação encartada tardiamente 

pelo corréu e pelo Órgão da acusação, pelo que se deve até mesmo suspender o 

tramitar do feito, adiando-se a realização dos interrogatórios para data posterior ao 

cumprimento da referenciada obrigação legal, sendo inadmissível manifestação 

contrária por parte dos responsáveis, dado que procederam de forma retardatária e no 

direito nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 

 

– III – 

DOS REQUERIMENTOS 

 

Diante de todo o exposto, requer-se, sem prejuízo do pedido de 

instauração de Incidente de Falsidade Documental, que também será apresentado nesta 

data: 

 

a) O acesso pleno ao Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht pelo sistema e-

proc da Justiça Federal da Seção Judiciária do Paraná e do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região e/ou onde mais esteja tramitando; 

 

b) Seja determinado à Odebrecht S/A, com sede na Rua Lemos Monteiro, 120 

- 5° e 16° andares. Edifício Odebrecht São Paulo. Butantã. CEP 05501-050, 

São Paulo, SP – Brasil, que preste esclarecimentos a respeito da alegada 

extração de “cópia forense” dos dados do sistema “My Web Day” e 

“Drousys”, junto às autoridades suecas e suíças, e, eventualmente, também 

das autoridades de Angola, disponibilizando cópia integral para o 

PETICIONÁRIO, apresentando, ainda, os documentos que possam confirmar 

tais esclarecimentos; 

 

c) O acesso às correspondências do Ministério Público Federal do Brasil com o 

Ministério Público da Suíça a respeito do sistema “My Web Day”, 
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apresentando inclusive a via eletrônica dos documentos para submissão à 

perícia, como anteriormente postulado pelo PETICIONÁRIO em 17.08.2017 

(evento 851); 

 

d) Seja determinado ao MPF que forneça a cópia integral de todos os dados 

que tenha tido acesso referentes aos sistemas “My Web Day” e “Drousys” 

do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, tenham eles sido 

extraídos de servidor hospedado em Angola, na Suécia ou na Suíça, para 

promoção da par conditio, que é condição mínima para o exercício do 

devido processo penal, o que deve ser observado pelo fiscal da lei; 

 

e) A apresentação de tradução juramentada dos documentos de eventos 997 e 

999 em inglês, alemão e espanhol para o idioma português, na forma do art. 

236 do CPP, antes da realização dos interrogatórios, sendo determinada a 

suspensão dos atos processuais até o cumprimento da determinação pelo 

corréu-colaborador Marcelo Odebrecht e pelo Ministério Público Federal; 

 

f) A apresentação dos arquivos eletrônicos dos quais os documentos 

apresentados pelo corréu Marcelo Odebrecht no evento 997 e pelo 

Ministério Público Federal no evento 999 foram impressos, de modo a 

permitir o acesso à propriedade dos arquivos, o que contém dados como 

origem e data de modificação; 

 

g) A suspensão da marcha processual da ação penal até que a Defesa do 

PETICIONÁRIO tenha acesso (i) ao Acordo de Leniência do Grupo 

Odebrecht; (ii) tenha acesso às cópias de todos os sistemas de comunicação 

(“Drousys”) e registro de pagamentos (“My Web Day”) do Setor de 

Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, sejam os dados decorrentes de 

servidor angolano, sueco e suíço; (iii) bem como, a concessão de prazo não 

inferior a 30 dias para análise da documentação requerida, contados a partir 

da disponibilização integral, em atenção ao que dispõe o art.14.3, b, do 
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Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto nº 592/1992), 

que assegura que seja disposto o tempo necessário para exercício da defesa, 

e aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB) — inclusive dos 

interrogatórios já designados para os próximos dias 04, 06 e 13 de 

setembro. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

De São Paulo (SP) para Curitiba (PR), 01 de setembro de 2017. 

 
 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 

OAB/SP 172.730 

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

OAB/SP 20.685 

 

 

VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS  

OAB/SP 153.720 

LARISSA TEIXEIRA QUATTRINI 

OAB/SP 175.235 

 

 

KAÍQUE RODRIGUES DE ALMEIDA 

OAB/SP 396.470 

 


