
TRF4

CORREIÇÃO PARCIAL (TURMA) Nº 5071679-30.2017.4.04.0000/PR
RELATOR : JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
CORRIGENTE : LUIZ INACIO LULA DA SILVA
ADVOGADO : CRISTIANO ZANIN MARTINS

: ANA PAOLA HIROMI ITO
: ISABELLA LEAL PARDINI
: LUIS FELIPE VILLACA LOPES DA CRUZ
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO

CORRIGIDO : Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba
INTERESSADO : ANTONIO PALOCCI FILHO
ADVOGADO : Alessandro Silverio

: Bruno Augusto Gonçalves Vianna
: RAFAELA NUNES GEHLEN
: ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS
: MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO
: ANDRE LUIS PONTAROLLI
: Sylvio Lourenço da Silveira Filho

INTERESSADO : BRANISLAV KONTIC
ADVOGADO : JOSE ROBERTO BATOCHIO

: GUILHERME OCTAVIO BATOCHIO
: LEONARDO MAZEPA BUCHMANN

INTERESSADO : DERMEVAL DE SOUZA GUSMAO FILHO
ADVOGADO : ANTONIO ALCEBIADES VIEIRA BATISTA DA SILVA

: LOURIVAL CASTRO VIEIRA NETO
: CAMILA RIBEIRO HERNANDES
: Fabio Roberto D'Avila
: RODRIGO MORAES DE OLIVEIRA

INTERESSADO : GLAUCOS DA COSTAMARQUES
ADVOGADO : Cássio Quirino Norberto

: SERGIO PALOMARES
: Francisco Rocha Nunes Neto

INTERESSADO : MARCELO BAHIA ODEBRECHT
ADVOGADO : ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES

: Eduardo Sanz de Oliveira e Silva



: Thiago Tibinka Neuwert
: RENATA DA SILVA PENNA
: Luiz Henrique Merlin
: JOANA PAULA GONCALVES MENEZES BATISTA
: GERALDO MAGELA DE MORAES VILACA NETTO
: ADRIANO CHAVES JUCA ROLIM
: RODRIGO MALUF CARDOSO
: MARTA PACHECO KRAMER
: Alexandre Aroeira Salles
: IGOR MARQUES PONTES
: DIOGO UEHBE LIMA

INTERESSADO : MARISA LETICIA LULA DA SILVA
ADVOGADO : CRISTIANO ZANIN MARTINS

: JOSE ROBERTO BATOCHIO
: GUILHERME OCTAVIO BATOCHIO

INTERESSADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERESSADO : ODEBRECHT S/A
ADVOGADO : MARCOS PEDRO SIMOES

: WILLIAM AKIRA MINAMI
INTERESSADO : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DO

PARANÁ
INTERESSADO : PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO
ADVOGADO : MATHEUS SILVEIRA PUPO

: JULIO DE ANDRADE NETO
: JOAO PAULO GARCIA CAETANO MAZZIEIRO
: TATIANA LAZZARETTI ZEMPULSKI

INTERESSADO : PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO : René Ariel Dotti

: Alexandre Knopfholz
INTERESSADO : POLÍCIA FEDERAL/PR
INTERESSADO : ROBERTO TEIXEIRA
ADVOGADO : CRISTIANO ZANIN MARTINS

: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
: Rodrigo Senzi Ribeiro de Mendonça
: Fausto Latuf Silveira
: JORGE URBANI SALOMAO
: REGINA MARIA BUENO DE GODOY



DECISÃO
Trata-se de correição parcial interposta pela defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos
autos da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, pela qual foi deferido o
espelhamento de material complementar encaminhado pela autoridade suíça
relativamente ao Sistema Drousys, supostamente utilizado pelo Grupo Odebrecht para
gerenciamento do pagamento de propinas a agentes públicos e/ou políticos e
agremiações partidárias. Sustenta a defesa em síntese: (a) que a fase de instrução penal
já se encerrou e que não poderia haver a sua ampliação pela juntada de prova não
requerida anteriormente pelo Ministério Público Federal; (b) que a defesa permanece
sem acesso à integralidade do sistema; (c) que tal prova é nula, contamina a ação penal
e não pode ser admitida; (d) há comprovado prejuízo irreparável a justificar a suspensão
da decisão do corrigido; (e) não se pode admitir documentação nova para exame
pericial. Postulou o deferimento de liminar para suspender a decisão impugnada, já
que o espelhamento terá início no próximo dia 18/12. No mérito, o provimento da
correição parcial. É breve o relatório. Passo a decidir. 1. Da correição parcial As
hipóteses de cabimento da correição parcial e o seu procedimento estão disciplinados no
art. 263 do Regimento Interno desta Corte: Art. 263. A correição parcial visa à
emenda de erros ou abusos que importem a inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, a
paralisação injustificada dos feitos ou a dilação abusiva dos prazos por parte dos Juízes de Primeiro
Grau, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. § 1º O pedido de correição
parcial poderá ser formulado perante o Tribunal ou pelo protocolo integrado, sem prejuízo do
andamento do feito. § 2º É de cinco dias o prazo para pedir correição parcial, contado a
partir da data em que o interessado houver tido ciência, inequivocamente, do ato que lhe deu
causa. § 3º A petição deverá ser devidamente instruída com documentos e certidões,
inclusive os que comprovem a tempestividade do pedido. § 4º Não se conhecerá de
pedido insuficientemente instruído. § 5º O magistrado prestará informações no prazo de
dez dias. Nos casos urgentes, estando o pedido devidamente formalizado, poderão ser dispensadas as
informações do Juiz. § 6º A correição parcial será processada pelo Relator, podendo
praticar os seguintes atos: a) deferir, liminarmente, a medida acautelatória do interesse
da parte, se relevantes os fundamentos do pedido. Havendo probabilidade de prejuízo irreparável, em
caso de retardamento, ordenará a suspensão do feito, até final decisão pelo
colegiado; b) rejeitar, de plano, o pedido se intempestivo ou deficientemente instruído,
se inepta a petição, se do ato impugnado houver recurso ou se, por outro motivo, for manifestamente
incabível a correição parcial. A correição parcial é providência destinada a ordenar o curso
do processo, tumultuado em virtude de ação ou omissão do julgador, e somente cabível
na ausência de outro recurso previsto em lei a amparar a parte prejudicada. 2. Do
contexto das decisões 2.1. No evento 1.386 da Ação Penal nº
5063130-17.2016.4.04.7000/PR, o corrigido deferiu a realização de perícia sobre
material complementar relativos aos Sistemas Drousys e My Web Day, que
supostamente seriam utilizados pelo Grupo Odebrecht para processamento do
pagamento de propinas a agentes públicos e políticos. Confira-se o teor da decisão
impugnada: 2. Por decisões de 13/09/2017, 27/09/2017 e 02/10/2017
(eventos 1.044, 1.088, 1.124 e 1.168), deferida perícia sobre os sistemas eletrônicos e documentos da
contabilidade informal do Grupo Odebrecht. Relembrando, o MPF e a Defesa de
Marcelo Bahia Odebrecht juntaram aos autos documentos supostamente extraídos dos sistemas



eletrônicos da contabilidade informal do Grupo Odebrecht. A Defesa de Luiz Inácio
Lula da Silva requereu o acesso ao sistema de contabilidade informal da Odebrecht e ainda questionou,
em incidente de falsidade, a autenticidade dos documentos digitalizados extraídos do
sistema. Assim, perícia foi determinada pelo Juízo exatamente para atender a esses
requerimentos, permitir o acesso ao material eletrônico (via assistentes técnicos) e verificar a
autenticidade dos arquivos digitais, não tendo sido decretada de ofício, ainda que isso pudesse ser feito
normalmente, como prevê expressamente o art. 156, II, e o art. 404, ambos do CPP. Está
ela em curso. Informa o MPF na petição do evento 1.378 que, por meio de assistência
jurídica internacional, recebeu, recentemente, dois discos rígidos e um dispositivo pen drive das
autoridades suíças com cópia dos dados relativos ao sistema Drousys apreendidos naquele país.
Pleiteia que a perícia em curso seja estendida para abranger esse material. Em petição
do evento 1.379, a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva manifesta-se contrariamente à extensão da
perícia, sob o argumento de o material seria prova nova. Alega ainda que não haveria
autorização expressa das autoridades suíças para utilização do material para instrução da presente
ação penal. Decido. Havendo perícia em curso sobre os documentos
extraídos do sistema eletrônico de contabilidade informal do Grupo Odebrecht, não vislumbro óbice em
estender a perícia para também abranger o novo material recebido. A oposição pela
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva carece de sentido, já que a perícia foi ordenada exatamente em
decorrência de seus pedidos de acesso ao sistema de contabilidade informal, viabilizando o acesso via
assistente técnico, e igualmente para verificar a autenticidade dos documentos digitais que haviam sido
extraídos do sistema eletrônico de contabilidade da Odebrecht, já que ela, a Defesa, impugnou a sua
autenticidade. Não se ampliam ainda as questões colocadas no despacho que deferiu a
perícia, mas apenas o material a ser examinado. O confronto entre o novo material recebido e o
anterior ainda poderá ser relevante para atestar ou não a autenticidade dos documentos digitais
pertinentes. Quanto à alegação da Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva de violação do
princípio da especialidade, o pedido de cooperação do MPF faz referência a processos específicos e
aos conexos no âmbito da Operação Lavajato, ou seja, também este é abrangido (evento 1.378,
anexo2). No documento de encaminhamento das autoridades suíças, evento 1.378, anexo3, há restrição
expressa apenas à utilização da prova para instruir processos por crimes de evasão de divisas, art. 22
da Lei nº 7.492/1986, já que violaria a exigência de dupla incriminação. Não há qualquer imputação
do referido crime no presente feito. Ao contrário, a imputação é por crimes de corrupção e de lavagem
de dinheiro, também tipificados no ordenamento jurídico suíço. Então não há qualquer
invalidade na utilização da prova para este feito ou em outros relativos à Operação Lavajato,
observadas as restrições decorrentes da exigência de dupla incriminação, sendo ainda de se apontar
que eventual reclamação quanto à violação dos limites da cooperação cabe às autoridades suíças e não
ao ora acusado, já que tratados estabelecem compromissos entre pessoas jurídicas de direito
internacional. Assim, defiro o requerido pelo MPF na petição do evento 1.378 para que
a perícia também abarque o material recebido da Suíça ali referido. Deverão ser
observadas as mesmas regras já determinadas, inclusive quanto ao oportuno acesso do material pelos
assistentes técnicos. Comunique-se a autoridade policial deste despacho. Ciência ao
MPF, Assistente de Acusação e as Defesas. 2.2. Os contornos jurídicos do
presente caso não se confundem com o que foi apurado no julgamento da Correição
Parcial nº 5067325-59.2017.4.04.0000/PR, provida pela 8ª Turma na sessão de
13/12/2017. Naquele caso, discutia-se a ampliação de quebra de sigilo fiscal de terceiro
para período de duvidosa utilidade para a solução do Incidente de Falsidade nº
5037409-29.2017.4.04.7000/PR e, uma vez desnecessária a prorrogação do período de
quebra, nada dela se poderia extrair sem risco de contaminar a ação principal. Neste
caso, porém, insurge-se a defesa contra decisão que deferiu o espelhamento de hard disc
no qual estão gravados dados dos sistemas utilizados pelo Grupo Odebrecht,
denominados Drousys e My Web Day, argumentando que há indevida ampliação da



instrução da ação penal, porque não poderiam, ao seu sentir, ser agregados ao material
probatório. 2.3. Tal percepção é incorreta. Não se está aqui analisando provas paralelas
que possam macular a instrução da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, mas
sim o próprio objeto do incidente de falsidade, proposto, aliás, pela defesa do
corrigente, e não de ofício pelo juízo. Em exame liminar, portanto, vejo como adequada
a premissa que orientou a realização de perícia em material complementar, recebido em
acordo de cooperação internacional. Não se cuida, aqui, de reabertura da fase do art.
402 do Código de Processo Penal, porque a controvérsia está relacionada
exclusivamente ao incidente de falsidade. Em apertada síntese, do incidente de
falsidade deverá ser aferida a autenticidade ou não dos documentos questionados
(sistemas), de modo é incompreensível pretender que o próprio objeto do incidente seja
periciado em sua integralidade. O material complementar foi remetido pela autoridade
suíça após a instauração do incidente e falsidade e a única restrição estabelecida pelo
país requerido diz respeito à vedação de investigações por crimes do art. 22 da Lei nº
7.492/86 (evento 1378 - ANEXO3). 2.4. Ademais, não se constata urgência para o
deferimento de medida liminar, tendo em vista que, conforme decisão juntada ao evento
1.410 da ação penal de origem, o juízo de primeiro grau deferiu a prorrogação do prazo
para realização da perícia por 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 25 de
dezembro de 2017, ou seja, com relativa suficiência de tempo para o julgamento de
mérito da presente correição parcial e sem prejuízo de posterior determinação de
exclusão do material em questão. Para não passar in albis, esclareça-se que questões
paralelas, tais como o acesso à integralidade dos sistemas Drousys ou My Web Day pela
defesa - e não somente pelo assistente técnico - ou ao acordo de leniência firmado pela
Odebrecht, já foram enfrentadas pela 8ª Turma nos HC's nºs
5052651-76.2017.4.04.0000/PR e 5048946-70.2017.4.04.0000/PR, não sendo
novamente oponíveis nesta estreita via. Ante o exposto, indefiro o pedido de
liminar. Intime-se. Comunique-se ao juízo corrigido para que preste as informações
que entender pertinentes ao julgamento do presente feito. Após, dê-se vista ao
Ministério Público Federal para parecer. Retornem conclusos. Porto
Alegre, 15 de dezembro de 2017.
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