EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5024251-72.2015.4.04.7000

ODEBRECHT S.A., nos autos do Pedido de Busca e
Apreensão em epígrafe, vem, por seus advogados, respeitosamente à presença de
Vossa Excelência expor e requerer o quanto segue:
No último dia 3, o Diretor Jurídico da peticionária recebeu
mensagem eletrônica (doc. 01) na qual anexado suposto ofício do Ministério Público
Federal com requisição de diversas informações sobre cargos e participações
societárias em empresas do grupo Odebrecht (doc. 02).
Por mais de um motivo, a peticionária tem fundada dúvida a
respeito da autenticidade do documento.
Em primeiro lugar, consta do sítio eletrônico da
Procuradoria da República deste Estado1 que ela “não envia e-mails para intimações”
(doc. 03).

1

http://www.prpr.mpf.mp.br/email-mpf.

Rua Pedroso Alvarenga, 900 – 5º andar – São Paulo – SP – Brasil – CEP: 04531-003 – tel: 55 11 3078 5404 – www.cabadvogados.com.br

Além disso, não faz sentido um ofício que se refere a
procedimento judicial como o presente ser mandado à margem do respectivo
processo eletrônico. Menos sentido ainda faz a alusão ao artigo 8º da LC 75/93, cuja
incidência, evidentemente, restringe-se aos feitos sob condução do próprio Parquet.
A

propósito,

no

curso

do

Inquérito

5071379-

25.2014.404.7000, a peticionária já foi mais de uma vez intimada a prestar
informações – sempre via processo eletrônico.
Finalmente, também o prazo de 48 horas estipulado no
corpo do e-mail – e não no ofício – põe em dúvida sua veracidade, haja vista que o
§5º daquele mesmo artigo 8º dispõe que “as requisições do Ministério Público serão
feitas fixando-se prazo razoável de até dez dias úteis para atendimento, prorrogável
mediante solicitação justificada”.
Pelo exposto, é a presente para que seja o Ministério Público
Federal instado a confirmar a autenticidade do referido ofício e, em caso positivo,
encaminhe nova intimação mediante o devido lançamento no processo eletrônico.
De São Paulo para Curitiba, 7 de julho de 2015.
Dora Cavalcanti Cordani
OAB/SP – 131.054
Rafael Tucherman
OAB/SP – 206.184
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