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RÉU: ROBERTO TEIXEIRA
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RÉU: ANTONIO PALOCCI FILHO

RÉU: DERMEVAL DE SOUZA GUSMAO FILHO

RÉU: GLAUCOS DA COSTAMARQUES

DESPACHO/DECISÃO

1. Decido sobre os requerimentos das partes na fase do art. 402 do
CPP.

Inicialmente, cumpre ressalvar que, na fase do art. 402 do CPP, não
se reabre a instrução, cabendo apenas "diligências cuja necessidade se origine de
circunstâncias ou fatos apurados na instrução".

Provas que não reúnam essas características deveriam ter sido
requeridas na denúncia ou na resposta preliminar e o requerimento somente na fase
do art. 402 do CPP é intempestivo.

Observo ainda que a ampla defesa, direito fundamental, não significa
um direito amplo e irrestrito à produção de qualquer prova, mesmo as impossíveis,
as custosas e as protelatórias. Cabe ao julgador, como dispõe expressamente o art.
400, §1º, do CPP, um controle sobre a pertinência, relevância e necessidade da
prova. Conquanto o controle deva ser exercido com cautela, não se justificam a
produção de provas manifestamente desnecessárias ou impertinentes ou com
intuito protelatório. Acerca da vitalidade constitucional de tal regra legal,
transcrevo o seguinte precedente de nossa Suprema Corte:

"HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO
COATOR. SÚMULA 691. 1. Não há um direito absoluto à produção de prova,
facultando o art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal ai juiz o indeferimento
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de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias. Cabíveis, na fase de
diligências complementares, requerimentos de prova cuja necessidade tenha
surgido apenas no decorrer da instrução. Em casos complexos, há que confiar no
prudente arbítrio do magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da
pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da
avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual recurso
contra a sentença. 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra
indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal
Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 3.
Sobrevindo decisão do colegiado no Tribunal Superior, há novo ato coator que
desafia enfrentamento por ação própria." (HC 100.988/RJ - Relatora para o
acórdão: Min. Rosa Weber - 1ª Turma - por maioria - j. 15.5.2012)

Assim, as provas requeridas, ainda que com cautela, podem passar
pelo crivo de relevância, necessidade e pertinência por parte do Juízo.

Isso é especialmente relevante quando o processo já conta com
significativo acervo probatório, que incluiu colheita de centenas de documentos e
dezenas de depoimentos.

2. Em adiantamento da fase do art. 402 do CPP, deferi, nos termos da
decisão de 13/09/2017, a realização de perícia pela Polícia Federal nos sistemas
eletrônicos do Grupo Odebrecht de pagamento não-contabilizados (Setor de
Operações Estruturadas).

Reproduzo o então decidido:

"No curso da ação penal, informou o MPF que recebeu o sistema eletrônico
Drousys utilizado pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht para
pagamentos não-contabilizados (evento 999).

Produziu ainda o Relatório de Análise 7/2017 com registros de lançamentos e
documentos no sistema eletrônico e que corresponderiam, segundo o MPF, ao
pagamento por fora de cerca de R$ 3.173.760,00 pelo Grupo Odebrecht na
aquisição do prédio na Rua Haberbeck Brandão, 178.

Também a Defesa de Marcelo Bahia Odebrecht apresentou os documentos no
evento 997 e que corresponderiam ao pagamento por fora relativamente à
aquisição do referido imóvel.

Observa-se que, segundo a acusação, a maior parte do pagamento do preço do
imóvel foi feito pela DAG Construtora, mediante regular contabilização, assim
somente uma fração teria sido paga, segundo o aludido relatório, pelo Setor de
Operações Estruturadas.

Assim, a questão não parece ser de grande importância para resolução do caso.

Por outro lado, na petição do evento 971, informou o MPF que também no curso
da ação penal teve acesso ao sistema MyWebDay também utilizado pelo Setor de
Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht. 

Recentemente, em seu interrogatório judicial (evento 1.019), Marcelo Bahia
Odebrecht prestou declarações relevantes acerca dos dois sistemas.

A Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva requereu reiteramente no processo o acesso
aos sistemas utilizados pelo Grupo Odebrecht (v.g. eventos 851, 948 e 1.010).

Decido.
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Inviável fornecer cópia dos sistemas Drousys ou MyWebDay à Defesa de Luiz
Inácio Lula da Silva ou a qualquer outra.

Além da dificuldade técnica, pois são vários HDs, os sistemas contêm
informações que são relevantes para várias outras ações penais e investigações
em andamento e ainda a serem instauradas, inclusive parte delas sujeita à outras
jurisdições.

O fornecimento de cópia poderia, portanto, prejudicar investigações em
andamento ou investigações ainda a serem instauradas.

A melhor forma de garantir à Defesa acessso à prova, é deferir a realização de
perícia sobre o material, com os seguintes objetivos, para que seja feita uma
descrição geral do que se tratam os dois sistemas e de seu funcionamento, que
seja informado acerca da autenticidade do material eletrônico fornecido, que seja
verificado se o material contém documentos ou lançamentos que possam estar
relacionados com o objeto da ação penal, a aludida aquisição do prédio na Rua
Haberbeck Brandão, 178, e caso positivo para que sejam identificados.

A Defesa poderá indicar assistente técnico que terá acesso ao material
juntamente com os peritos da Polícia Federal, vedada a extração de cópia do
sistema, mas permitida a extração de cópia de eventuais lançamento ou
documentos pertinentes ao objeto da ação penal.

Assim, adiantando-me à fase do art. 402 do CPP, defiro o requerido pela Defesa
de Luiz Inácio Lula da Silva para determinar a realização de perícia pela Polícia
Federal com o objeto acima, formulando desde logo os seguintes quesitos
judiciais:

a) solicita-se descrição geral do que tratam os sistemas Drousys e MyWebDay
utilizados pelo Grupo Odebrecht e disponibilizados ao MPF, inclusive quanto ao
seu funcionamento;

b) solicita-se que seja informado se é possível garantir a autenticidade dos
arquivos eletrônicos ou sistemas disponibilizados ao MPF, com a data de de sua
produção e informações sobre eventuais alterações posteriores;

c) solicita-se que seja verificado se o material contém documentos ou
lançamentos que possam estar relacionados com o objeto da presente ação penal,
a aludida aquisição do prédio na Rua Haberbeck Brandão, 178, e caso positivo
para que sejam identificados e apresentados em laudo; e

d) solicita-se que seja verificado se os materiais já juntados aos autos pelo MPF
no evento 999 e pela Defesa de Marcelo Bahia Odebrecht (evento 997)
encontram-se no sistema e se é possível relacioná-los à aludida aquisição do
prédio na Rua Haberbeck Brandão, 178.

Concedo às partes o prazo de cinco dias para eventual apresentação de quesitos e
a indicação de assistente técnico.

A perícia deverá ser finalizada no prazo máximo de trinta dias, contados do
encaminhamento dos quesitos e da decisão à Polícia Federal.

Deverá o MPF providenciar a disponibilização do acesso ao material aos peritos
da Polícia Federal para exame. Os detalhes deverão ser com ela combinados.
Deverá o MPF e os peritos da Polícia Federal permitirem o acompanhamento da
perícia e o acesso material pelos assistente técnicos indicados, com o
condicionamento acima.
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Oficie-se ainda com cópia deste despacho ao ilustre Procurador-Geral da
República solicitando que, se necessário para a perícia, seja disponibilizado aos
peritos da Polícia Federal e assistentes técnicos o acesso aos materiais relativos
ao sistemas que estiverem sob sua guarda, com os condicionamentos acima
estipulados.

Ciência ao MPF, Assistente de Acusação e Defesas deste despacho na audiência
desta data."

Manifestaram-se as partes.

O MPF apresentou, no evento 1.063, Relatório técnico 011/2017 com
análise dos documentos por ele juntados no evento 999 e ainda mídia contendo os
arquivos eletrônicos que apresentou (encaminhada pelo Ofício 7967/17 - PRPR-
FT).

Requer o MPF que a vedação estabelecido pelo Juízo de extração de
cópias pela Defesa do sistema eletrônico da Odebrecht seja compreendida de
forma ampla.

Desnecessários esclarecimentos. Como o Juízo pontuou é necessário
preservar a prova e, por outro lado, preservar investigações em andamento sobre
fatos que não constituem objeto da presente ação penal.

Então o assistente técnico da Defesa terá acesso ao material
probatório pertinente a estes autos com a supervisão dos peritos da Polícia Federal,
vedado como apontado a extração de elementos probatórios estranhos a este feito.

Não formulou quesitos próprios, mas aderiu aos quesitos do Juízo e
solicitou adicionalmente que os peritos "esclareçam o volume, a quantidade e os
tipos de arquivos constantes da mídia encaminhada por meio do Ofício 7967/17 -
PRPR-FT, no âmbito do incidente de falsidade, e atestem a integridade,
autenticidade e a origem de cada um dos documentos constantes daquela mídia,
com a especificação dos seus metadados".

Indicou assistentes técnicos.

Requereu ainda que seja permitida a participação de perito indicado
pela empresa colaboradora Odebrecht.

Cabe deferir este requerimento, já que o auxílio poderá ser útil.
Cadastre a Secretaria nestes autos os advogados do Grupo Odebrecht indicado
no processo do acordo de leniência (processo 5020175-34.2017.4.04) e intime-se
deste despacho e para indicar em três dias profissional que possa auxiliar a perícia
oficial.

A Defesa de Luis Inácio Lula da Silva apresentou a petição do
evento 1.064, com quesitos.

Cabe deferi-los com ressalvas.

O exame deve ser realizado sobre os elementos probatórios
disponíveis no Brasil, não cabendo diligências no exterior, como aparentemente
requerido (junto ao Data Center Bahnhoff).
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Cabe indeferir também o quesito 7, pois não cabe aos peritos
técnicos realizar análise jurídica sobre "regime jurídico aplicável à cooperação
jurídica internacional".

Cabe indeferir igualmente o quesito 13, pois a perícia restringe-se à
análise do material de informática disponível e não a realizar comparações com
depoimentos.

Cabe indeferir as indagações constantes no quesito 17, pois fogem ao
objeto da perícia requerida, limitada ao sistema de informática de pagamentos
paralelos da Odebrecht, e não sobre a contabilidade oficial da empresa.

Cabe indeferir o quesito 18, já que veicula questionamento estranho
ao objeto da ação penal.

Indicou assistentes técnicos.

A Defesa de Demerval de Souza Gusmão Filho formulou quesitos
(evento 1.065).

Cabe indeferir parcialmente o quesito 16. Cabe relacionar apenas as
mensagens eletrônicas pertinentes ao objeto da presente ação penal.

As demais partes não indicaram assistentes técnicos nem formularam
quesitos.

Encarrego então a Polícia Científica junto à Polícia Federal da
atribuição de realizar o laudo pericial cujo objeto foi acima fixado, para responder
aos seguintes quesitos:

a) solicita-se descrição geral do que tratam os sistemas Drousys e
MyWebDay utilizados pelo Grupo Odebrecht e disponibilizados ao MPF, inclusive
quanto ao seu funcionamento;

b) solicita-se que seja informado se é possível garantir a
autenticidade dos arquivos eletrônicos ou sistemas disponibilizados ao MPF, com a
data de de sua produção e informações sobre eventuais alterações posteriores;

c) solicita-se que seja verificado se o material contém documentos ou
lançamentos que possam estar relacionados com o objeto da presente ação penal, a
aludida aquisição do prédio na Rua Haberbeck Brandão, 178, e caso positivo para
que sejam identificados e apresentados em laudo; e

d) solicita-se que seja verificado se os materiais já juntados aos autos
pelo MPF no evento 999 e pela Defesa de Marcelo Bahia Odebrecht (evento 997)
encontram-se no sistema e se é possível relacioná-los à aludida aquisição do prédio
na Rua Haberbeck Brandão, 178.

Agrego o seguinte:

f) a identificação de todos os lançamentos em favor de "Beluga" e de
"Jaumont" e se é possível, pelos elementos constantes na contabilidade paralela,
identificar a identidade do beneficiário direto desses pagamentos.
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Além disso, deverão ser respondidos os quesitos das Defesas e do
MPF.

Oficie-se à autoridade policial responsável pelo inquérito solicitando
a realização da perícia, com cópia deste despacho e das petições com os quesitos,
no prazo de trinta dias, observadas as diretrizes já fixadas.

Deverá ser informado em cinco dias a este Juízo o nome dos peritos
oficiais que realizarão o trabalho.

Deverá a Secretaria disponibilizar o acesso a eles ao processo
eletrônico se necessário.

Deve ser franqueado, na forma exposta, o material probatório aos
assistentes técnicos, com supervisão dos peritos e vedada a extração de cópias do
material, excetuado dos lançamentos pertinentes ao objeto da presente ação penal.

Caberão aos assistentes procurar diretamente a autoridade policial e
perito para os detalhes de realização da perícia e de acesso ao mterial.

Por oportuno, renove-se o ofício do evento 1.049, desta feita dirigido
à nova Exma. Sra. Procuradora Geral da República.

3. Na audiência do evento 1.066, deferi, desde logo, no art. 402 do
CPP, a juntada de novos documentos pelas partes. Várias juntaram documentos.

4. A Defesa de Roberto Teixeira (evento 1.067) requereu a realização
de perícia econômico financeira para "apuração de eventual utilização direta dos
recursos dos oito contratos na aquisição do imóvel da Rua Haberbeck Brandão, nº
178" e ainda para a "verificação da existência ... de um caixa da Odebrecht com
recursos lícitos decorrentes de prestação de serviços lícitos, no regular exerício de
seu objeto social".

A primeira perícia já foi requerida anteriormente e indeferida nos
termos da decisão de 09/03/2017 (evento 87).

Reitero os argumentos de indeferimento.

Não há afirmação da denúncia de que os recursos provenientes dos
contratos da Petrobrás com a Odebrecht foram utilizados diretamente para
aquisição dos imóveis.

O que a denúncia afirma é que, nesses contratos, haviam acertos de
propinas, que integravam um caixa geral de propinas do Partido dos Trabalhadores
com o Grupo Odebrecht, sendo que parte delas foi utilizada para as referidas
aquisições.

Em outras palavras, dinheiro é fungível e a denúncia não afirma que
há um rastro financeiro e físico entre os cofres da Petrobrás e o numerário
utilizado para aquisição dos imóveis, mas sim que as benesses recebidas pelo ex-
Presidente fariam parte de um acerto de propinas do Grupo Odebrecht com
dirigentes da Petrobrás e agentes políticos e que também beneficiaria o  ex-
Presidente.
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Tais acertos de propina abrangeriam, entre outros, contratos da
Petrobrás.

Então a perícia pretendida é manifestamente desnecessária, pois visa
comprovar fato que não se afirma.

Outra questão é saber se a ausência desse rastreamento físico é
necessária ou não para a caracterização dos crimes de corrupção ou de lavagem,
mas essa é questão a ser analisada na sentença.

Quanto à perícia com o segundo objeto, para verificar se a Odebrecht
tinha um caixa com recursos de atividades lícitas, ela é manifestamente
desnecessária, não sendo o fato controvertido.

Indefiro, portanto, os requerimentos da Defesa de Roberto Teixeira.

5. A Defesa de Paulo Ricardo Baqueiro de Melo formulou alguns
requerimentos (evento 1.070).

5.a. Alega que o bilhete juntado no evento 999, anexo 2, fl. 5,
extraído do sistema de informática da Odebrecht não foi por ele assinado ou
redigido, requerendo perícia grafotécnica. 

Antes de decidir sobre esse requerimento, cumpre verifica se o MPF
atribuiu os manuscritos ali contidos ao acusado Paulo Ricardo Baqueiro de Melo.

Deverá o MPF, em cinco dias, esclarecer se realiza ou não tal
atribuição.

5.b. Pleiteia que a Odebrecht seja intimada para esclaercer se o
acusado Paulo Ricardo Baqueiro de Melo, entre 2010 e 2015, tinha poderes para
determinar pagmentos relacionados ao Programa de Desenvolvimento de
Submarinos.

A prova é desnecessária, tendo o Juízo presente que o Diretor
Superintendente da Odebrecht Realizações Imobiliárias não gerenciava o
programa de submarinos.

5.c. Pleiteia a expedição de ofício à Odebrecht para que ela informe
se entre 2010 a 2015, ela aportou recursos financeiros na Odebrecht Realizações.

Esta diligência já foi anteriormente deferida e a resposta está no
evento 1.051.

6. A Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva formulou vários
requerimentos (evento 1.071) e apresentou novos documentos (evento 1.080).

6.a Defiro a juntada dos documentos do evento 1.080, já realizada.

6.b. Requer perícia similar à requerida pela Defesa de Roberto
Teixeira para que seja verificado se os valores provenientes dos contratos da
Odebrecht com a Petrobrás foram utilizados para aquisição do imóvel na
Haberbeck Brandão ou para pagamento a Glaucos da Costamarques.
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Indefiro, pelos fundamentos já expendidos no item 4, retro.

6.c Requer perícia sobre o arquivo "Programa Especial Italiano",
para que seja:

a) identificada que data e horário foi realizada a inscrição da fórmula
"((3*1057) + 8217 + 1.034)" no referido arquivo eletrônico;

b) identificada qual o IP do equipamento informático que realizou a
inserção da fórmula no arquivo eletrônico;

c) identificada se a aludida fórmula tem alguma relação com os oito
contratos firmados pela Petrobrás.

Tal perícia, se pertinente, deveria ter sido requerida na resposta
preliminar e não na fase do art. 402 do CPP. A invocação do depoimento de
Hilberto Silva não é causa suficiente para justificar o requerimento tardio, visto
que o fato e a prova já eram afirmados na denúncia.

De todo modo, aparentando pertinência, defiro a realização da
perícia requerida, com exceção do quesito "c", pois não há afirmação qualquer na
denúncia de que a aludida fórmula tenha relação com os contratos da Odebrecht
com a Petrobrás, nem parece ser isso provável, sendo desnecessária perícia quanto
ao ponto.

A perícia será realizada pela Polícia Federal, concomitantemente à
deferida no item 2.

O arquivo eletrônico a ser periciado encontra-se com a Polícia
Federal em Curitiba.

Concedo às demais partes o prazo de cinco dias para eventuais
quesitos e indicação de assistente técnico.

Concedo à Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva o prazo de cinco dias
para eventual indicação de assistente técnico.

6.d Requer a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva acesso ao processo 
5020175-34.2017.4.04.7000, contendo o acordo de leniência com o Grupo
Odebrecht.

Observo que já foi juntado aos autos cópia do acordo e da decisão de
homologação, o que é suficiente para o exercício da ampla defesa (evetno 531).

O acesso ao próprio processo é inviável pois, nos referidos autos, são
e podem ser juntadas provas relativas a outos fatos e a investigações em
andamento.

Defiro o pedido subsidiário para juntada a estes autos do reclamado
apenso 2 do Acordo. Promova a Secretaria o traslado para estes autos do arquivo
anexo12, evento 1, do processo 5020175-34.2017.4.04.7000.
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6.e. Requer a juntada aos autos de cópia da íntegra dos acordos de
colaboração de Ângela Palmeira, Marcelo Rodrigues, Olívio Rodrigues Júnior, 
Fernando Migliaccio, Marcelo Bahia Odebrecht, Emílio Alves Odebrecht,
Alexandrino de Salles Alencar, Paulo Ricardo Baqueiro de Melo,  Paulo Elie Altit,
Rogério Santos de Araújo, Márcio Faria da Silva, Hilberto Mascarenhas Alves da
Silva Filho e Luiz Eduardo da Rocha Soares, e de todos os depoimentos prestados
no âmbito do acordo de colaboração.

Observo inicialmente que Ângela Palmeira sequer foi ouvida como
testemunha no processo, não cabendo por este motivo juntar cópia de eventual
acordo e depoimentos.

Não tem a Defesa direito de acesso a todos os depoimentos prestados
em acordos de colaboração, mas apenas aqueles pertinentes ao objeto da ação.

Nessa perspectiva, além das referidas pessoas terem sido ouvidas em
Juízo, com pleno contraditório, foram juntadas antes dezenas de depoimentos
como fazem exemplos aqueles nos eventos 540 a 549.

É mais do que suficiente à ampla defesa.

Relativamente à cópia dos acordos de colaboração, este Juízo, na
ação penal 5054932-88.2016.404.7000, recebeu, por autorização de 26/04/2017 do
eminente Ministro Edson Fachin exarada na Petição 6.944, cópia dos acordos e
decisões de homologação (não dos depoimentos) relativamente a Marcelo
Rodrigues, Olívio Rodrigues Júnior,  Fernando Migliaccio da Silva, Marcelo Bahia
Odebrecht, Rogério Santos de Araújo, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho
e Luiz Eduardo da Rocha Soares.

Entretanto, foi consignado na decisão que "o acesso ficará restrito ao
Juízo sentenciante, para fins de exame acerca da aplicação das sanções pactuadas
aos colaboradores lá réus, mantendo-se o sigilo quanto a todos os demais sujeitos
processuais".

Acredita este Juízo que no presente momento processual não mais se
faz necessário sigilo absoluto sobre esses documentos, ou seja, sobre os próprios
acordos (e não os depoimentos).

Por outro lado, a juntada aos autos dos acordos dos acusados
Marcelo Bahia Odebrecht e Paulo Ricardo Baqueiro de Melo é necessário para o
julgamento.

Já a juntada do acordo dos demais, ouvidos no processo como
testemunhas, embora não seja imprescindível é bastante oportuna.

Os mesmos argumentos são pertinentes às respectivas decisões de
homologação.

Assim, deferindo em parte o requerido, oficie-se ao eminente
Ministro Edson Fachin, no âmbito da Petição 6.944, solicitando respeitosamente:
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a) autorização para juntada aos autos da presente ação penal, com
acesso franqueado às partes, dos acordos de colaboração e das respectivas decisões
de homologação (e não dos depoimentos) de Marcelo Rodrigues, Olívio Rodrigues
Júnior,  Fernando Migliaccio da Silva, Marcelo Bahia Odebrecht, Rogério Santos
de Araújo, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Luiz Eduardo da Rocha
Soares, anteriormente encaminhados a este Juízo; e

b) o envio de cópia dos acordos de colaboração e das respectivas
decisões de homologação (e não dos depoimentos) de  Paulo Ricardo Baqueiro de
Melo,  Emílio Alves Odebrecht, Alexandrino de Salles Alencar, Paulo Elie Altit,
Cesar Ramos Rocha e Márcio Faria da Silva.

Junte, por oportuno, a Secretaria a estes autos cópia da referida
decisão do eminente Ministro Edson Fachin (evento 821, arquivo decstjstf2, da
ação penal 5054932-88.2016.404.7000

6.f. Requer acesso à documentação bancária relativa à conta em
nome da Constructora Internacional del Sur, junto ao Banco Credicorp, no
Panamá, e obtida mediante cooperação jurídica internacional com aquele país.

Requer acesso à documentação bancária relativa à conta em nome da
Innovation Research, junto ao Meinl Bank, em Antigua e Barbuda, e obtida
mediante cooperação jurídica internacional com aquele país.

Defiro parcialmente ao requerido.

As contas off-shores da Odebrecht eram utilizadas para repasse de
propinas a agentes públicos.

São centenas ou milhares de transações, a absoluta maioria estranhas
ao objeto da presente ação penal.

Envolvem investigações em curso ou investigações sequer
instauradas.

Assim, cabe juntar aos autos somente as transações eventualmente
pertinentes ao objeto da presente ação penal, aparentemente somente as relativas
aos supostos pagamentos por fora efetuados na aquisição do prédio na Rua
Haberbeck Brandão.

Deverá, portanto, o MPF promover a juntada em 10 dias dos
documentos de cadastro das duas referidas contas Constructora Internacional de
Sur e Innovation Research, e dos extratos e lançamentos bancários pertinentes aos
fatos relativos ao objeto da presente ação penal, inclusive todas as eventuais
transações com as contas beneficiárias Beluga e Jaumont referidas pela Defesa.

Deverá também promover a juntada das decisões de quebra de sigilo
bancário e dos documentos de cooperação de solicitação e de encaminhamento da
documentação.
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6.g. Requer que sejam traduzidos os documentos constantes nas fls.
02-03, 05-09 do anexo2, evento 997, apresentados pela Defesa de Marcelo Bahia
Odebrecht, e das fls. 01, 04-06, 10-12, do anexo3, e das fls. 02-07 e 08-14 do
anexo4 e integralmente do anexo5, do evento 999, apresentado pelo MPF.

Segundo dispõe expressamente o art. 236 do CPP, "os documentos
em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário,
trazudiso por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela
autoridade".

Examinando os documentos mencionados pela Defesa, tratam-se de
ordens de pagamento e extratos, com termos de fácil compreensão, ainda que em
língua inglesa, como "account", "date", "by order", "credit", ou espanhola,
"retiros", "transacion", ou meros cadastros bancários, caso dos anexos 4 e 5.

O próprio trecho em alemão mencionado pela Defesa e que se
encontra na fl. 6 do anexo2 do evento 997, tem junto a ele o correspondente em
inglês e apenas mensagem chavão que consta em várias mensagens eletrônicas,
sem relevância para o conteúdo da prova.

São, portanto, os documentos de fácil compreensão.

Então em princípio a tradução pretendida é desnecessária, motivo
pelo qual indefiro o requerimento, salvo se melhor demonstrada a necessidade ou a
dificuldade de compreensão da Defesa no prazo de cinco dias.

6.h. Requer que seja oficiado ao Tribunal de Consta da União para
obtenção de cópia integral ou acesso de todos os processos que dizem respeito às
obras da Refinaria Abreu e Lima, Repar e Comperj, e ainda dos processos TC
021.479/2009 - 8, TC 023.266/2015-5, TC-008.472/2008-3, TC 006.114/2017-2 e
TC 006.112/2017-0.

Reclama que o MPF teve acesso a esses processo na íntegra, mas não
a Defesa.

Ora, se o MPF teve acesso a esses processos na íntegra, isso ocorreu
por iniciativa dele e não deste Juízo.

Aliás, este é o conteúdo o ofício mencionado pela própria Defesa no
evento 1, anexo85.

Não cabe a este Juízo realizar, em princípio, essa espécie de
intermediação.

Não obstante, a bem da ampla de fesa, na decisão do evento 87,
relativamente ao requerimentos probatórios da resposta preliminar, a questão já foi
apreciada nos seguintes termos:

"g) Requer cópia de todas as auditorias do TCU e da GGU sobre contratos da
Petrobrás entre 2003 a 2014 ou sobre os oito contratos narrados na inicial.

Defiro parcialmente, pois inviável requisitar cópia de todas as auditorias sobre
contratos da Petrobrás em onze anos.
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Oficie a Secretaria aos dois referidos órgãos ou entidades, observando os
endereços apontados na denúncia, solicitando cópia do resultado de eventuais
auditorias realizados sobre os contratos acima discriminados.

 Prazo de 30 dias."

Foi expedido por este Juízo o ofício 700003093010 (evento 161),
com a discriminação dos contratos controvertidos.

A resposta foi juntada, em 07/07/2017, no evento 806. Na ocasião,
enviadas peças do processo TC-008.472/2008-3, juntadas em mídia pelo TCU.

Asim, o anterior requerimento da Defesa foi acolhido e a prova foi
produzida.

Juntada aos autos, a Defesa até o momento não apontou qualquer
elemento concreto que justificasse mais diligências em relação ao processo
encaminhado, apenas insistindo mais uma vez no acesso integral aqueles feitos.

Quanto ao acesso integral aos processos, deve, demonstrando seu
interesse, requerê-lo diretamente ao Tribunal de Contas da União e não ficar
peticionando perante este Juízo

Não cabe, em princípio, a este Juízo realizar a intermediação.

De todo modo, defiro parcialmente o requerido para determinar a
expedição de ofício ao TCU (Secretaria Extraordinária de Operações Espeicais em
Infraestrutura - evento 806) solicitando que os processos acima discriminados, TC
021.479/2009 - 8, TC 023.266/2015-5, TC-008.472/2008-3, TC 006.114/2017-2 e
TC 006.112/2017-0, sejam colocados, se possível, à disposição para consulta e
extração de cópia  pela Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Oficie-se.

Caberá à própria Defesa dirigir-se diretamente ao TCU, com cópia
do ofício, para obter o acesso aos processos. Para tanto concedo o prazo de trinta
dias.

7. O MPF juntou os documentos do evento 1.082.

Defiro a juntada dos documentos do evento 1.082, já realizada.

Pela quantidade de documentos, deverá o MPF esclarecer, em cinco
dias, ainda que sumariamente, seu conteúdo e origem, como fez a Defesa de
Demerval Gusmão (evento 1.079).

8. A Defesa de Demerval de Souza Gusmão Filho apresentou novos
documentos (evento 1.079). Defiro a juntada, já realizada.

9. A Defesa de Marcelo Bahia Odebrecht juntou os documentos do
evento 1.083.

Defiro a juntada dos documentos do evento 1.083, já realizada.
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Quanto às cópias de depoimentos, a questão foi objeto de decisão no
termo de audiência de 07/06/207 (evento 633), sendo deferida a juntada com as
ressalvas ali constantes.

10. A Defesa de Glaucos da Costa Marques requer a quebra do sigilo
de dados dos terminais telefônicos 11 9882-1101 (VIVO), 67 3324-8505 (VIVO,
11 26191808 (Embratel), no período de 01/04/2011 a 01/06/2011 (evento 1.081).

Deve a Defesa antes esclarecer se os terminais são de titularidade do
próprio acusado e, se negativo, apresentar a justificativa. Prazo de cinco dias.

11. O Assistente de Acusação, a Defesa de Antônio Palocci Filho
informaram que nada têm a requerer (eventos 1.069, 1.072).

12. Com base no art. 254 do CPP, determino as seguintes
providências.

O MPF juntou cópias de diversos acordos de colaboração com a
denúncia relativamente às testemunhas ali arroladas.

Não cuidou de juntar, porém, todas as decisões judiciais de
homologação dos acordos.

Assim, deverá o MPF juntar cópia, em dez dias, de todas as decisões
judiciais de homologação dos acordos das testemunhas de acusação ou, se já
realizado, indicar a localização exata nos autos.

13. Considerando a conexão desta ação penal com diversas outras
atinentes à assim chamada Operação Lavajato, reputo oportuna a juntada de cópia
de algumas das sentenças prolatadas neste âmbito, ainda que por amostragem.
Assim e com base no art. 234, traslade a Secretaria para estes autos cópia das
sentenças prolatadas nas seguintes ações penais:

- 5083258-29.2014.4.04.7000 (Camargo);

- 5047229-77.2014.404.7000 (José Janene);

- 5061578-51.2015.4.04.7000 (Schahin);

- 5039475-50.2015.4.04.7000 (Jorge Zelada);

- 5023135-31.2015.4.04.7000 (Pedro Correa);

- 5023162-14.2015.4.04.7000 (João Argolo);

- 5013405-59.2016.4.04.7000 (João Santana).

- 5051606-23.2016.4.04.7000   (Eduardo Cunha);

- 5022179-78.2016.4.04.7000    (Jorge Afonso Argello);

- 5046512-94.2016.4.04.7000 (triplex); e
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- 5063271-36.2016.4.04.7000 (Sergio Cabral).

Observo que já instruem os autos as seguintes sentenças,  5036528-
23.2015.4.04.7000 (Odebrecht, evento 1, anexo3), 5012331-04.2015.4.04.7000
(Setal Engenharia, evento 1, anexo59), 5083838-59.2014.4.04.7000 (evento 1,
anexo69, navios sondas), e 5045241-84.2015.4.04.7000 (evento 1, anexo60, José
Dirceu).

 14. Ciência ao MPF, ao Assistente de Acusação e às Defesas desta
decisão, devendo atentar para os provimentos específicos.

Curitiba, 27 de setembro de 2017.
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