
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, DO TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. 

  

  

  

  

  

Parva volucris non ova magna parit. 

       (Provérbio da Roma Antiga) 

  

  

  

  

  

Apelação Criminal nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR 

  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos da Apelação Criminal em epígrafe, agora em fase de Embargos de Declaração, cujos 

trâmites se dão por essa colenda Corte Regional de Justiça, vem, por seus advogados que 

abaixo subscrevem, com o respeito devido, a Vossa Excelência para, em réplica, se manifestar 

sobre o mais recente petitório aforado pelo órgão do MPF aqui oficiante, anexado ao feito em 

data de hoje, para o fim específico de rechaçar e repudiar, com veemência e indignação, as 

rebarbativas, impróprias e descabidas considerações nele lançadas pela parte acusatória e 

adversa (que aqui assim mais se exibe e menos custos legis) contra o exercício do direito de 

defesa, conforme passa a expor. 

  

A Defesa do Embargante, ancorada em direito tutelado em norma da 

mais elevada hierarquia legislativa (direito constitucional à ampla defesa no processo penal), 

requereu fossem juntados aos presentes autos três (3) novos documentos, os quais só 

recentemente lhe vieram ao conhecimento e às mãos, a saber: 

  

(i)                 declaração de próprio punho de João Vaccari Neto, referido por Leo 

Pinheiro em seu interrogatório, repelindo a versão acusatória apresentada por 

este último - então candidato a delator recompensado - contra o ex-



Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aqui Embargante (atente-se para e 

confira-se a data do quirógrafo); 

  

(ii)               termo de transcrição do depoimento prestado em 23/02/2018 pelo Sr. 

Márcio Faria, ex-diretor executivo da Odebrecht - e colaborador premiado 

com acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal -, ao Juízo da 13ª. 

Vara Federal Criminal de Curitiba, o qual expõe, demonstra e evidencia 

insuperável contradição entre o que foi decidido nesta ação penal e o que 

restou julgado nos autos de nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR sobre os 

mesmos fatos aqui versados; 

  

(iii)             manifestações públicas do Sr. Kenneth Blanco, então vice procurador geral 

adjunto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América 

(D.O.J.), e do Sr. Trevor McFadden, então subsecretário geral de justiça 

adjunto interino do Departamento de Justiça daquele mesmo país, sobre uma 

realizada e publicamente confessada cooperação internacional com o Brasil, 

oficiosa, por fora, sem depender de passar pelos trâmites e  canais oficiais e 

na base da “confiança” entre prosecutors das duas nações. 

  

Sobre o teor desses documentos e requerimentos neles apoiados, 

apresentou manifestação a procuradoria regional, aqui parte adversa, em data de hoje. Sob 

sua ótica, os pedidos e a juntada desses documentos pelo Embargante não deveriam merecer 

cognição e deveria ser proclamada uma tal “má-fé processual ainda que sem a aplicação de 

sanção” de parte do Recorrente (ou de sua Defesa técnica?), traduzida e consubstanciada a 

suposta manobra processual por esse prosaico e fundamental gesto defensivo (assegurado na 

Constituição da República - a do Brasil, é claro) de agregar aos autos prova noviter que possa 

elidir a culpa ou nulificar o feito, para a devida  valoração do Poder Judiciário (nenhuma lesão 

de direito poderá ser subtraída à apreciação do Poder Judiciário que, de resto, deve estar 

comprometido com a ordem jurídico-constitucional que consagra o due process of law etc. não 

é mesmo?). 

  

Essa tentativa de seja lá o que for jamais será aceita pela Defesa, que a 

repele. 

  



Com efeito, faz-se necessário relembrar, como prolegômenos, que 

durante a sessão de julgamento deste apelo na 8ª Turma dessa Corte, a acusação, em 

sustentação oral, não teve qualquer cerimônia em propor a institucionalização de uma 

certa  “liberdade controlada” nas manifestações de opinião e pensamento, e sustentou 

configurar uma espécie de “coação no curso do processo” certos e livres pronunciamentos 

daqueles que denominou de “comunidade acadêmica entorpecida”, que vergasta, 

diariamente, por meio de artigos científicos e outros meios de comunicação social, ilegalidades 

e autoritarismos que identifica neste processado... 

  

Não surpreende, portanto, que neste momento, se retorne aos autos 

com manifestação marcada de inconformismo com a combatividade dos adversos e propõe 

censura ao exercício amplo do direito constitucional de defesa. Investe mesmo contra a 

Advocacia, como se credenciado se apresentasse para tanto. Não se lhe reconhece autoridade 

para tal. 

  

Ou será necessário relembrar que cabe à OAB - e somente a ela - 

formular qualquer espécie de juízo, diceológico ou deontológico, sobre a atuação dos 

profissionais que congrega? Ou instituições há que tendem à acromegalia que agora se 

arrogam também a esse poder, a esse mister? 

  

Mostra-se audaz em classificar como “falta de lealdade processual” e 

“abuso” defensivo o singelo fato de a Defesa trazer aos autos três (3) provas novas que 

surgiram a posteriori, que apontam para a inocência do Embargante e também para a nulidade 

de todo o processado. 

  

Seria falta de boa fé defender-se o acusado no mais amplo e elástico 

sentido de preservar seu status libertatis, como manda a Carta Política e o Processo Penal? 

Admite-se só a defesa consentida, como no totalitarismo soviético de antanho ou no Terceiro 

Reich? 

  

Sob sua ótica, se a defesa obteve novas provas da inocência do 

Peticionário deveria se utilizar do procedimento da revisão criminal, previsto no art. 621, III, do 

CPP. É dizer, aguarde o trânsito em julgado, deixe se consumar a injustiça e...depois se valha 

dos instrumentos ordinários para sanar o mal! Interessante, não?  

  



Imaginemos a hipotética situação de um condenado à pena de morte 

nos EUA, país com cujo sistema penal e metodologia de ação têm tanta intimidade setores da 

instituição a que se vincula o nobre signatário da manifestação em apreço: sentenciado em 

pleno corredor da morte, aguardando o início (e fim) da execução da pena capital infligida, 

esgotados todos os recursos defensivos. Faltam só alguns minutos para o aporte químico 

intravenoso. Eis, então, que, de repente e à ultima hora, surge, pela perícia biológica, a prova 

científica de que, pelo DNA coletado na cena do crime (seja homicídio, roubo ou estupro de 

incapaz) e que fora devidamente preservado, se identificou o verdadeiro culpado, e este não é 

o que já se acha à caminho da “sala do fim do mundo”, para a injeção letal! Pressurosa, a sua 

Defesa apresenta a prova oficial à Corte e pede a anulação do veredicto aflitivo e suspensão da 

deplorável execução (que, estranhamente, muita gente aplaude). 

Seria razoável, nesse quadro, o prosecutor sair-se com uma dessas 

manifestações de cabo de esquadra: “Não é o momento processual”? Requeira revisão em 

procedimento próprio e no devido tempo! Pois então! 

  

E com a tal teoria de que se condena apenas com os “indícios 

aparentes  beyond any reasonable doubt“? O que se fazer com ela? 

  

De toda sorte e retornando ao nosso velho e bom sistema romano 

germânico, deixou a manifestação ministerial objurgada de atentar para o comando legal (art. 

231 do CPP), que assegura que “as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase 

do processo”. Nesse diapasão, “De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça, salvo nos casos expressos em lei, no processo penal admite-se a juntada de 

documentos posteriormente à instrução processual, em atenção ao que estabelece o artigo 

231 do Código de Processo Penal, desde que assegurado o devido contraditório” (STJ, AgRg 

no REsp 1543200/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,DJe 13/11/2011). 

  

Sobre a declaração de João Vaccari, limitou-se a manifestação aqui 

hostilizada a registrar que não poderia ser ela “decisiva à elucidação dos fatos” porque não 

teria sido acompanhada de “qualquer indicativo de prova”. A mesma fonte que sempre 

sustentou nestes autos que a palavra de um corréu poderia dar lastro bastante à condenação 

do Embargante, agora rejeita a manifestação do interlocutor desse mesmo corréu negando 

toda a narrativa por este último apresentada na busca de benefícios penais. Dois pesos e duas 

medidas! 

  



Olvidou-se que a Constituição Federal (art. 5º, LVI) somente exclui, 

como meio legítimo de demonstração da verdade real, a prova obtida de forma ilícita, o que 

não é o presente caso? 

  

Quanto ao depoimento de Marcio Faria, limitou-se a consignar que “os 

autos demonstraram [...] que a OAS claramente assumiu sua parcela de responsabilidade no 

esquema do PT”, sem qualquer referência ao fato de o ex-diretor executivo e colaborador do 

MPF haver negado tal fato em depoimento prestado sob o compromisso de dizer a verdade — 

além da incompatibilidade matemática da versão mentirosa já demonstrada nos autos? 

  

Ao cabo, no que respeita ao depoimento do Sr. Kenneth Blanco, então 

vice-procurador geral adjunto do departamento de justiça norte-americano (DOJ), a 

manifestação ministerial que aqui se objurga sustenta que dessa prova é que “sobressaem os 

erros técnicos da petição apresentada”. Sob sua ótica, a defesa não teria compreendido que a 

cooperação internacional teria na confiança “um de seus pilares” e que “não é minimamente 

aceitável que, a partir de um discurso que não se fixou em casos concretos [...] surja a alegação 

de cerceamento de defesa e nulidade da instrução”.  

 
 

Erro técnico coisíssima alguma! 

  

E sempre se imaginou que tudo deveria ser feito com estrita 

observância à forma da lei de regência... Cooperação não oficial? Com que legitimidade, fora 

dos canais oficiais e previamente indicados nos normativos de incidência? Como assim? Há 

gente autorizada a não observar a lei nesta República? Insubordinados à lei de incidência 

devidamente “autorizados”? Onde estamos? 

  

A verdade é que, sem encontrar qualquer elemento para desqualificar 

a relevantíssima e impressionante prova trazida aos autos a respeito da utilização de 

procedimentos à margem do sistema oficial para construir e instruir o caso do ex-Presidente 

Lula, se usou e abusou do ataque à Defesa técnica. Vade retro! 

  

Ao contrário do que afirma a peça inquinada de imprópria, a referência 

feita pelo Sr. Kenneth Blanco à sentença condenatória lavrada nestes autos não foi “apenas 



ilustrativa”, mas clara e explícita exaltação de um resultado obtido a partir de uma cooperação 

fora da lei em que atuaram agentes de Estado estrangeiro: 

  

“Promotores brasileiros e agentes policiais têm estado à frente do combate 
contra a corrupção nos últimos anos sendo exemplos de como promotores e 
agentes devem agir. De fato, na semana passada os promotores no Brasil 
ganharam um processo contra o ex-presidente Lula da Silva, que foi acusado 
de receber propina da empresa de engenharia OAS em troca de ajuda para 
ganhar contratos com a petrolífera estatal, Petrobras. É um caso que nesse 
momento colocou o Brasil a frente da luta contra a corrupção, tanto interna, 
como no exterior. Enquanto os Estados Unidos e o Brasil estão trabalhando 
juntos para investigar e instituir processos penais, especificamente os 
relacionados à corrupção, os Estados Unidos também estão prontos para 
ajudar na apreensão de patrimônio obtido ilegalmente, até mesmo quando o 
caso não estiver sendo julgado nos Estados Unidos. Essa é um mecanismo 
importante para luta contra a corrupção, assim como contra todos os crimes 
praticados por organizações criminosas”. 

  

Por outro lado, simplesmente passou-se ao largo de qualquer 

explicação sobre a afirmação do ex-membro do departamento de justiça norte-americano 

(DOJ) de que a cooperação realizada com o MPF brasileiro não depende “apenas dos 

procedimentos oficiais”, pois eles “levam tempo e recursos consideráveis para serem escritos, 

traduzidos, transmitidos oficialmente e respondidos”. Daí o “por fora” dos canais oficiais, o by 

pass nas formalidades essenciais à validade do ato e no resguardo da soberania nacional. E a 

pergunta que se alevanta é: e a soberania do nosso País? E qual o interesse americano em 

“ajudar” e “cooperar por fora dos canais oficiais” na condenação de um ex-presidente do 

Brasil? Será que um dos nossos “sulamericanos”, como nos apodam, seria admitido a cooperar 

na persecução e tentativa de prender um ex-presidente do país de Tio Sam? Em suma, haveria 

reciprocidade? Quem quiser se arriscar ao nonsense responda afirmativamente! 

  

Confira-se uma vez mais: 

  

“No centro da enorme cooperação entre nossos dois países está uma forte 
relação construída a base de confiança. Tal confiança, como alguns aqui dizem 
“confiança”, permite que promotores e agentes tenham comunicação direta 
quanto às provas. Dado o relacionamento íntimo entre o Departamento de 
Justiça e os promotores brasileiros, não dependemos apenas de 
procedimentos oficiais como tratados de assistência jurídica mútua, que 
geralmente levam tempo e recursos consideráveis para serem escritos, 
traduzidos, transmitidos oficialmente e respondidos. No começo de uma 
investigação, um promotor, ou um agente de uma unidade financeira de um 
país, pode ligar para seu parceiro estrangeiro e pedir informação financeira, 
por exemplo, minhas contas bancárias. Uma vez que a investigação tenha 



chegado ao ponto em que os promotores já estão prontos para levar o caso ao 
tribunal, as provas podem ser requeridas através do canal de assistência 
jurídica mútua para que possam ser aceitas como provas em um julgamento. 
Essa cooperação de promotor para promotor, ou de órgão de segurança 
pública para órgão de segurança pública, tem permitido que ambos os países 
processem seus casos de maneira mais efetiva”. 

  

O que confere legitimidade ao processo é a observância do rito 

estabelecido na lei, especialmente em matéria penal material e instrumentária, que é regida 

(fala-se do processo) pelo princípio da legalidade estrita. 

  

               Em matéria penal, qualquer cooperação de autoridades norte-

americanas com autoridades brasileiras, como dito, tem de obedecer o rito previsto no 

Decreto nº 3.810/2001, que incorporou ao ordenamento jurídico pátrio o “Acordo de 

Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo dos Estados Unidos da América, celebrado em Brasília em 14 de outubro de 1997”. 

Isso significa dizer, dentre outras coisas, que tem de haver, necessariamente e sempre, uma 

tramitação oficial perante a Autoridade Central do Estado, que no Brasil é o Ministério da 

Justiça. 

  

Se ocorreu fora desse canal oficial, é todo o plexo de adminículos e 

informações nulo, é inaceitável do ponto de vista jurídico e da perspectiva da soberania 

nacional, que nenhuma pessoa ou instituição pode se atrever a comprometer. Ou devemos 

nos calar quando agentes de Estado estrangeiro espionam e “grampeiam” a presidente, 

ministros e militares brasileiros, como se deu em passado bem recente? 

  

Consigne-se, por relevante, que o compromisso da Corte é com a 

Constituição Federal e com as leis. Se a defesa trouxe aos autos prova — verdadeira confissão 

— de que a cooperação internacional ocorreu fora dos parâmetros oficiais, é evidente que 

esse fato deve - e tem de - acarretar a declaração da nulidade do processo, eis que violado o 

devido processo legal, condição de legitimidade da jurisdição penal.  

  

Aliás, o MPF, como também exerce o papel de fiscal da lei, deveria 

referendar essa posição e não passar a atacar a defesa que se exercita com o empenho que lhe 

reclama a Lei Máxima e o Processo Penal. Pretender-se-ia uma advocacia malemolente, 

macunaímica , na defesa técnica de acusados? Ainda não morreu a combatividade que anima a 

advocacia que, segundo Sobral Pinto “não é profissão para covardes”. 



  

                                               Se deslealde e má-fé processual aqui ocorreram, não 

foram  exatamente de parte da Defesa... 

  

                                               Reiteram-se, pois, sem retirar vírgula, as legítimas e necessárias 

manifestações defensivas anteriormente deduzidas para que, com fundamento expresso no 

artigo 231, do CPP, sejam as novas provas trazidas pela defesa consideradas no julgamento dos 

embargos de declaração com modificação opostos, pois elas mostram nulidade decorrente  da 

violação do due process of law , afronta desabrida à Constituição e leis subalternas além de 

evidenciarem a inocência do Peticionário above any reasonable doubt. 

  

                                               Consignada a surpresa da Defesa com tão despropositada reação 

acusatória, registra-se neste feito, para os anais e para a História, que não se pode mesmo 

esperar da parte que busca sempre e sempre a punição, ainda que agindo como custos legis, a 

exaltação ou, pelo menos, respeito legal ao sagrado e constitucional direito à liberdade. De tal 

fonte não exsurgiu, também aqui, a reverência à liberdade que se defende. Por isso que o ovo 

e a ave guardam sempre a necessária correlação! 

  
Termos em que, para constar, j. a presente e 

Pede deferimento. 
  

De São Paulo (SP) para Porto Alegre (RS), 14 de março de 2018. 
  

                                                
CRISTIANO ZANIN MARTINS 

OAB/SP 172.730 
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

OAB/SP 20.685 
VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS 

OAB/SP 153.720 
MARIA DE LOURDES LOPES 

OAB/SP 77.513 
  

ALFREDO E. DE ARAUJO ANDRADE 
OAB/SP 390.453 

LUIS HENRIQUE P. SANTOS 
OAB/SP 401.945 

KAÍQUE RODRIGUES DE ALMEIDA 
OAB/SP 396.470 

SOFIA LARRIERA SANTURIO 
OAB/SP 283.240 

  
  

  

PAMELA TORRES VILLAR  
OAB/SP 406.963 

  
  
 


