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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, já qualificado nos autos 

epigrafados, vem, por meio de seus advogados signatários, à presença deste juízo, expor e 

requerer o quanto segue.  

 

Em 14.08.2018, a Colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal deu 

provimento a agravo regimental interposto por este requerente na Petição nº 6.664/DF, 

“determinando o encaminhamento dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal” (doc. 

01).  

 

No aludido petitório, acostaram-se dezenas de depoimentos prestados 

por antigos executivos do Grupo Odebrecht, sendo os termos em questão, com suas 

respectivas temáticas, os seguintes:  

 

Marcelo Bahia Odebrecht – Termos de depoimento nº 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 19, 22, 23, 
27, 34, 43, 46 e 52 – Tratam de alegadas contribuições financeiras, de cunho eleitoral, 

realizadas pela Odebrecht em favor do Partido dos Trabalhadores, via caixa 2, que estariam 

contabilizadas em contas informais denominadas “Italiano” e “Pós-Itália”.  

 



 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel  755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001 

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 

 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 
Centro| 20010-904  

 Tel.: 55 21 3852-8280 
 

 

Brasília 

SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 
Ed. Libertas  Conj. 1009  

Asa Sul | 70070-935 
Tel./Fax: 55 61 3326-990 

www.teixeiramartins.com.br 
2 

Emílio Odebrecht – Termos de depoimento nº 04, 05 – Tratam da relação entre Emílio 

Odebrecht e o Governo Federal, também no que se refere às demandas do Grupo relativas ao 

setor petroquímico. O delator narra que o Governo Federal, àquele tempo liderado pelo 

Peticionário, teria se comprometido pela não estatização do setor.  
 

Emílio Odebrecht – Termo de depoimento nº 29 – Trata de interpretação de nota encontrada 

no celular de Marcelo Odebrecht referente a um suposto valor pactuado entre o Grupo 

Odebrecht e o Peticionário. 

 

Alexandrino Alencar – Termos de depoimento nº 04 – Trata do suposto apoio financeiro da 

empresa Odebrecht à campanha para a Prefeitura de São Paulo de Fernando Haddad.  

 

Alexandrino Alencar – Termo de depoimento nº 09 – Trata das aspirações de mercado do 

Grupo Odebrecht no setor petroquímico nacional, representada neste segmento pela Braskem, 

braço petroquímico do conglomerado econômico.  

 

Alexandrino Alencar – Termo de depoimento nº 12 – Trata do relacionamento de 

Alexandrino Alencar com Gilberto Carvalho, tendo como escopo a suposta atuação do 

Peticionário no interesse da Companhia no exterior. 

 

Alexandrino Alencar – Termo de depoimento nº 21 – Trata do relacionamento de 

Alexandrino Alencar com Antônio Palocci e seu alegado auxílio aos interesses do Grupo 

Odebrecht no âmbito do setor petroquímico nacional. 

 

Hilberto Mascarenhas – Termos de depoimento nº 01, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 24 – Abordam 

o funcionamento do Setor de Operações Estruturadas, que realizava pagamentos fora da 

contabilidade oficial da empresa.  

 
Luiz Eduardo Soares – Termo de depoimento nº 01 – Tratam das formas utilizadas pelo 

Grupo Odebrecht para realizar pagamentos ilícitos. Narra que o Grupo utilizava contas no 

exterior para dificultar o rastreamento dos valores.  

 

Pedro Novis – Termos de depoimento nº 03 e 04 – Tratam de alegadas tratativas da 

Companhia junto ao Governo Federal, antes e depois das eleições de 2002, para fortalecimento 

dos projetos de privatização do setor petroquímico e de doações eleitorais para campanhas do 

Partido dos Trabalhadores.  

 

Ao não reconhecer a competência desta Seção Judiciária do Paraná 

para a causa, enfatizou o voto-condutor que “[o] contexto dos autos demonstra que a 

narrativa dos colaboradores faz referência a supostos fatos ocorridos em São Paulo e em 

Brasília, que a princípio não se relacionam com ilícitos ocorridos no âmbito da Petrobras, 

alvo de apuração na Operação Lava-Jato, não se justificando, portanto, a competência do 

juízo de Curitiba
1
” (doc. 02). 

 

                                                 
1
 Trecho extraído do próprio sítio eletrônico do STF. Disponível em: 

http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386823  
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Dentre os fatos narrados nos aludidos termos de depoimento estão: (i) a 

descrição linha por linha da denominada “Planilha Italiano”, inclusive da famigerada rubrica 

“Prédio (IL)”, por Marcelo Odebrecht, (ii) suposto valor pactuado entre executivos da 

Odebrecht e o Peticionário, por Emílio Odebrecht, e, ainda, (iii) exposição do funcionamento 

do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, por Hilberto Mascarenhas. 

 

Percebe-se que os referidos temas são, em verdade, o cerne da primeira 

parte da denúncia (pp. 06-120), na qual o Parquet contextualiza a suposta relação havida entre 

executivos da Odebrecht e integrantes do Partido dos Trabalhadores, apontando a origem dos 

alegados recursos repassados como vantagem indevida ao Peticionário e outros. Em tal 

esforço criativo, o órgão ministerial conclui que os fictícios valores teriam como origem o 

Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, estando registrados em um documento 

apócrifo denominado “Planilha Italiano”. 

 

Enquanto a decisão da Suprema Corte na Petição nº 6780 reconheceu 

que os fatos relativos ao alegado recebimento de vantagem indevida não devem ser 

processados perante este Juízo, o recente decisum na Petição nº 6664 evidencia que tampouco 

os fatos que tratam da origem desses recursos devem tramitar perante esse órgão judiciário.  

 

Em suma, os fatos concernentes (i) ao imóvel situado à Rua Doutor 

Haberbeck Brandão, ou (ii) à denominada “Planilha Italiano”, ou (iii) ao Setor de Operações 

Estruturadas da Odebrecht, não se relacionam com ilícitos ocorridos no âmbito da 

Petrobras, inexistindo qualquer razão para que tramitem por este Juízo de Curitiba/PR.  

 

Registre-se, por oportuno, que nestes autos, assim como nos autos da 

ação penal cadastrada sob o nº 5046512-94.2016.4.04.7000, não há qualquer elemento 

concreto que possa indicar que valores provenientes de contratos da Petrobras foram 

utilizados para pagamento de vantagem indevida ao Peticionário.  

 

A propósito, naquela ação penal, Vossa Excelência fez consignar, ao 

julgar os embargos de declaração lá opostos da sentença proferida, que “jamais afirmou, na 
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sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com 

a Petrobrás foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente”. 

 

Logo, além da determinação proveniente do Supremo Tribunal Federal 

acima noticiada, é possível afirmar — ainda que absolutamente desnecessário — que se faz 

ausente no vertente caso quaisquer dos elementos a justificar a competência deste Juízo, 

segundo a lei e os critérios fixados pela mesma Suprema Corte nos autos da INQ 4130 QO, 

exatamente como ocorreu nos autos da aludida ação penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000. 

 

Diante do exposto, requer-se a imediata remessa dos autos processuais 

para livre distribuição na Seção Judiciária do Distrito Federal, eis que a Petição nº 6664 

apresenta-se mais abrangente que a Petição nº 6780, com os consectários legais decorrentes 

do reconhecimento da incompetência deste Juízo (CPP, art. 564, I), a menos que se queira 

desafiar a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da 

Petição nº 6664. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

De São Paulo (SP) para Curitiba (PR), 28 de agosto de 2018. 

 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 
OAB/SP 172.730 

 

VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS  
OAB/SP 153.720 

ALFREDO E. DE ARAUJO ANDRADE 
OAB/SP 390.453 

 

KAÍQUE RODRIGUES DE ALMEIDA 
OAB/SP 396.470 

PAMELA TORRES VILAR 
OAB/SP 406.963 

 


