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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

AÇÃO PENAL Nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR

OFÍCIO Nº 700003961322

À Excelentíssima Senhora
Procuradora Geral da República
Raquel Dodge
Procuradoria Geral da República 
Brasília - DF 
 
 
Assunto: perícia sobre sistemas eletrônicos do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht
 

 

Sra. Procuradora Geral,                  Curitiba, 27 de setembro de 2017.

 

Tramita perante este Juízo a ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000
que tem por objeto suposto pagamento de vantagem indevida pelo Grupo
Odebrecht a Luiz Inácio Lula da Silva, Antônio Palocci Filho e outros.

Segundo o Ministério Público Federal atuante perante este Juízo,
parte da propina teria sido paga através do Setor de Operações Estruturadas do
Grupo Odebrecht.

Atendendo a requerimento da Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva,
deferi a realização de perícia sobre os sistemas eletrônicos utilizados pelo Grupo
Odebrecht para lançamentos na contabilidade informal de pagamento de vantagens
indevidas, nos termos do despacho de 13/09/2017 (evento 1.044):

"2. 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.
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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.

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;
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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.

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."

Observo que, com os condicionamentos apontados, a perícia servirá
para extrair do sistema apenas eventuais lançamentos e documentos relacionados
com o objeto específico desta ação penal, sem afetação de outras investigações ou
ações penais ou material relativo a autoridades com foro por prerrogativa de
função.

Como, em princípio, parte do material estaria, segundo o Ministério
Público Federal local, sob a guarda da Procuradoria Geral da República, solicito,
respeitosamente, à V.Ex.ª, que seja disponibilizado, se necessário e da forma
possível, aos peritos da Polícia Federal e assistentes técnicos o acesso a ele, para o
fim de realização da perícia.

O acesso poderá ocorrer, se necessário, nas próprias dependências da
Procuradoria Geral da Pública e sob os oportunos controles.

Detalhes poderão ser definidos diretamente com os peritos da Polícia
Federal e por intermédio do Ministério Público Federal local.

Oportunamente, comunicarei o nome do perito da Polícia Federal
responsável pelo laudo.

Destaco, por oportuno, que o material em questão foi disponibilizado
no âmbito do acordo de leniência do Grupo Odebrecht e que foi submetido a este
Juízo para homologação (processo 5020175-34.2017.4.04.7000).
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Esclareça-se ainda que, sem a disponibilização do material para a
perícia oficial, terá ele pouca utilidade como material probatório para instruir as
investigações ou ações penais relativas aos fatos revelados pelo Grupo Odebrecht.

Fico à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordiais saudações,
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