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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR FEDERAL 

PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª 

REGIÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTIANO ZANIN MARTINS, brasileiro, casado, advogado 

inscrito nos quadros da OAB/SP, sob o n.º 172.730, VALESKA TEIXEIRA ZANIN 

MARTINS, brasileira, casada, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob nº 

153.72, e ALFREDO ERMIRIO DE ARAUJO ANDRADE, brasileiro, solteiro, 

advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o n.º 390.453, todos com endereço 

profissional situado à Rua Padre João Manoel, n.º 755, 19º andar, Jardim Paulista, CEP 

01411-001, São Paulo/SP, vêm, respeitosamente, à ilustre presença de Vossa Excelência 

para, com fundamento no artigo 5º, LXVIII, e 108, I, “d”, ambos da Constituição da 

República, nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como nos 

demais normativos legais e regimentais de regência, impetrar  

 

ORDEM DE HABEAS CORPUS  

com pedido liminar 

 
em favor de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (Paciente) brasileiro, viúvo, portador 

da Cédula de Identidade RG n.º 4.343.648, devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 

070.680.938-68, com domicílio na Avenida Francisco Prestes Maia, n.º 1.501, 

apartamento 122, Bloco 1 – Centro – São Bernardo do Campo/SP, CEP 09770-000, que 

padece sob constrangimento ilegal imposto pelo MM. Juiz Federal da 13ª Vara Federal 

de Curitiba/PR – aqui Autoridade Coatora – que, em decisão datada de 1º de outubro de 

2018 proferida nos autos da ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, indeferiu os 
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pedidos da Defesa1 para o fim de i) suspender a marcha procedimental da ação penal 

até o término das eleições nacionais, ii) fixar a cronologia sucessiva para apresentação 

de memoriais escritos pelos corréus e corréus-colaboradores e, iii) proferir o 

julgamento da ação penal em causa somente após o pronunciamento final do Comitê de 

Direitos Humanos da ONU no comunicado individual apresentado pelo Paciente em 

atenção à decisão proferida por aquela Corte Internacional — que determinou ao Brasil 

que se abstenha de realizar “qualquer ação que impeça ou frustre a apreciação de um 

Comunicado pelo Comitê alegando violação do Tratado”. Além disso, a decisão 

proferida pela Autoridade Coatora determinou, ex officio, para gerar fato político, a 

juntada e o levantamento do sigilo do Acordo de Colaboração Premiada do Sr. Antonio 

Palocci Filho com a Polícia Federal seis dias antes do primeiro turno das Eleições 

Nacionais, tornando incontornável a impetração deste writ, e sua concessão é medida 

que se impõe, conforme razões fáticas e jurídicas a seguir articuladas. 

 

– I –  

DA PERTINÊNCIA DA VIA ELEITA 

 
“Preocupa-se tanto com o que o habeas corpus não deve 
ser, que se esqueceu do que ele é na sua essência 
histórica: um instrumento apto a coibir ilegalidades 
contra a liberdade do constrangido, sem qualquer 
entrave burocrático ou formalismo” 2 
 

O habeas corpus, não obstante encontre previsão e disciplina no 

Código de Processo Penal, é ação constitucional, da maior amplitude, que visa a tutelar, 

jurisdicional e concretamente, direitos e garantias fundamentais do indivíduo, com 

expressa proclamação no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal3. O remédio 

                                                
1 Evento 1825 da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000/PR. 
2 TORON, Alberto Zacharias. Habeas corpus: controle do devido processo legal: questões controvertidas 
e de processamento do writ. 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 92. 

3 CF. Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus 
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 
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heroico se consubstancia na mais importante proteção conferida pelo ordenamento 

jurídico democrático ao status libertatis, preceituando a Lex Mater ser este o remédio 

jurídico adequado, pronto e eficaz, para conjurar qualquer ameaça de violência ou de 

supressão (imediata ou mediata) da liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de 

poder, bem como de violações e desrespeitos ao devido processo legal. 

 

Integrando a norma matriz, o Código de Processo Penal esmiúça 

as hipóteses de sua pertinência e define as situações fáticas caracterizadoras de 

constrangimento ilegal, capazes de ensejar o seu manejo, certo que dentre elas se acha a 

ausência de justa causa para o ato gravoso (art. 647 c.c. art. 648, I, ambos do CPP)4. 

 

No caso em testilha, justifica-se o manejo do presente habeas 

corpus diante de manifesta ilegalidade perpetrada pelo MM. Juiz Federal Titular da 13ª 

Vara Federal Criminal de Curitiba, que indeferiu os adequados pleitos da Defesa do 

Paciente de i) suspensão temporária da marcha processual até o término das eleições 

nacionais, visto que nesse período somente atos de conteúdo acusatório poderão ser 

praticados (alegações finais do MPF) e, ainda, visto que o mesmo Juízo, nos autos da 

Ação Penal nº 5021365-32.2017.4.04.7000/PR — em que o aqui Paciente também 

figura (injustamente, aliás) no polo passivo —, mui acertadamente suspendeu um ato de 

autodefesa do Paciente para “evitar a exploração eleitoral do ato” (sic), ii) de fixar a 

cronologia sucessiva de apresentação de memoriais escritos das defesas técnicas, dando 

a oportunidade de corréus apresentarem suas alegações finais após a apresentação destas 

pelos corréus-colaboradores, em respeito e homenagem aos princípios magnos do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e iii) de o julgamento da 

referida ação penal somente ocorrer após o pronunciamento final do Comitê de Direitos 

Humanos da ONU no comunicado individual apresentado pelo Paciente em atenção à 

decisão proferida por aquela Corte Internacional que determinou ao Brasil que se 

                                                
4 CPP. “Art. 647.  Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer 
violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. 

Art. 648.  A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; (...)” 
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abstenha de realizar “qualquer ação que impeça ou frustre a apreciação de um 

Comunicado pelo Comitê alegando violação do Tratado”.  

 

 Além disso, a Autoridade Coatora, lamentavelmente e 

manifestando novamente a inocultável parcialidade e a rebuçada seletividade com que 

oficia, buscando gerar fato político, determinou, ex officio, a juntada e a publicidade do 

instrumento do Acordo de Colaboração Premiada celebrado por Antonio Palocci Filho 

com a Polícia Federal seis dias antes do primeiro turno das eleições nacionais. O 

propósito do ato mereceu comentários não elogiosos da crônica política em todo 

Brasil... 

 

Embora os atos de violência aqui descritos não versem violação 

direta e imediata ao direito à liberdade, há muito se encontra consolidado no direito 

pretoriano o entendimento de que o habeas corpus constitui meio de controle da 

legalidade da persecução criminal, visto que atos ilegais poderão acarretar gravame 

ao status libertatis, circunstância necessária e suficiente para “admitir-se o habeas 

corpus a fim de fazer respeitar as prerrogativas da defesa e, indiretamente, obviar 

prejuízo que, do cerceamento delas, possa advir indevidamente à liberdade de 

locomoção do paciente.”5 

  

Não por outro motivo, são sempre oportunos e valiosos os 

ensinamentos de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO 

e ANTONIO SCARANCE FERNANDES: 

 
 

“O Código de Processo Penal de 1941 (art. 647) refere-se à iminência da 
violência ou coação como requisito para a concessão da ordem em caráter 
preventivo, mas essa limitação não subsiste no nosso ordenamento, desde a 
Constituição de 1946, razão pela qual é admissível a tutela antecipada mesmo 
em situações em que a prisão constitua evento apenas possível a longo 
prazo – essa característica tem permitido que o habeas corpus seja, entre nós, 

                                                
5 HC 82.354/PR. 1ª Turma.  Min. Rel. SEPÚLVEDA PERTENCE. j. 10/08/2004. 
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um remédio extremamente eficaz para o controle da legalidade de todas as fases 
da persecução criminal.” 6 

 

No mesmo sentido, a lição de ALBERTO ZACHARIAS TORON: 

 
“É inegável que a Suprema Corte tinha uma preocupação quase ancestral com a 
legalidade do devido processo legal, passível de ser corrigida pela via 
expedita do mandamus, inclusive com a vantagem de se evitar a prescrição. 
De fato, podendo-se corrigir mais rapidamente uma nulidade, o sistema 
fica mais funcional. Inadmitido o manejo do writ para tal finalidade, a correção 
de eventual desvio ou abuso somente pela via recursal ordinária poderá 
acarretar a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, dada, como 
regra, a impossibilidade de se refazer o processo pelo decurso do tempo”. 7 

 

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência do Pretório Excelso 

converge totalmente no sentido de que é cabível habeas corpus não somente para 

conjurar ilegalidade, coação ou ameaça direta à liberdade de locomoção, mas também 

para conjurar vícios insanáveis que, em processo nulo, afetam as liberdades individuais. 

É o que se lê no monumental voto da lavra do Ministro CARLOS VELLOSO, em 

paradigmático julgamento sobre o manejo desta ação mandamental: 

 
“Não é somente a coação ou ameaça direta à liberdade de locomoção que 
autoriza a impetração de habeas corpus. Também a coação ou a ameaça 
indireta à liberdade individual justifica a impetração da garantia 
constitucional inscrita no art. 5º, LXVIII, da CF.”

8
 

 

Demonstradas, portanto, a adequação e a pertinência da via aqui 

eleita, bem como o prejuízo defensivo decorrente da arbitrária decisão de indeferimento 

dos pedidos da Defesa, mister se faz a concessão da ordem para o fim de fazer cessar o 

constrangimento ilegal que se impõe ao Paciente.  

 

É o que se passa a demonstrar em seguida. 

                                                
6 GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. FERNANDES, Antonio Scarance. 
Recursos no Processo Penal. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 272. 

7 TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus – controle do devido processo legal: questões 
controvertidas e de processamento do writ. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 66. 

8 HC 83.162. Rel. Min. CARLOS VELLOSO. 2ª Turma. j. 6.09.2003. 
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– II –  

SÍNTESE DO NECESSÁRIO 

 

Em 14.09.2018, a Autoridade Coatora proferiu despacho 

determinando a intimação do Ministério Público Federal para, no prazo de 10 dias, e a 

Petrobrás, Assistente de Acusação, em 3 dias, apresentarem suas alegações (memoriais) 

finais.  

 

Fez consignar, ainda, que após a juntada de tais e derradeiras 

peças postulatórias finais do Parquet e do Assistente de Acusação, deveria ser expedida 

intimação à Defesa de todos os acusados para que, no prazo comum de 13 dias, 

apresentarem suas defesas escritas finais:  

 

“Encerradas a instrução ordinária e a complementar e julgadas as exceções de 
incompetência pendentes, a ação penal deve seguir para alegações finais. 
Intimem-se MPF e Petrobrás para alegações finais, MPF com prazo de dez dias, 
Petrobrás com três dias contados do fim do prazo do MPF. 
Presentes as alegações finais, intimem-se as Defesas com prazo de treze dias. 
Após, para sentença.” 9 

 

Ao estabelecer referido cronograma, no entanto, o Juízo contra 

quem se queixa deixou de estabelecer a necessária distinção entre os prazos para 

oferecimento das alegações finais dos acusados colaboradores (Marcelo Bahia 

Odebrecht, Paulo Ricardo Barqueiro de Melo e Antônio Palocci Filho) e dos não 

colaboradores, que devem ser sucessivos como se verá adiante. 

 

Na sequência, em petição datada de 28.08.1810, a Defesa do 

Paciente requereu ao Juízo: i) a suspensão do prazo para apresentação de alegações 

finais pelo Ministério Público Federal e Assistente de Acusação, até o término da 

disputa eleitoral do corrente ano, de modo que nenhum ato fosse praticado durante esse 

                                                
9 Evento 1815 da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR. 
10 Evento 1825 da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR. 
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período – o que não resultaria em prejuízo de ninguém - para se “evitar a exploração 

eleitoral”, conforme sábio critério estabelecido pela própria autoridade coatora na Ação 

Penal nº 5021365-32.2017.4.04.7000/PR, ii) que o prazo para a apresentação das 

alegações finais pelos  corréus fosse deflagrado somente após a apresentação das 

alegações finais pelos corréus-colaboradores, em singela homenagem ao princípio 

constitucional do contraditório e da ampla defesa e, por fim, iii) que o julgamento da 

ação penal fosse realizado após o pronunciamento final do Comitê de Direitos 

Humanos da ONU no comunicado individual apresentado pelo Paciente, isso em 

atenção à decisão proferida em data de  22.05.2018 por aquela Corte Internacional que 

determinou ao Brasil que se abstenha de realizar “qualquer ação que impeça ou frustre 

a apreciação de um Comunicado pelo Comitê alegando violação do Tratado”.  

 

Quem pretende ter, a partir do primeiro grau e monocraticamente, 

jurisdição universal, precisa respeitar aquela de que se acham investidos órgãos Globais, 

como a Organização das Nações Unidas (ONU), não é mesmo? 

 

A plausibilidade do direito, bem como a necessidade da 

suspensão temporária da ação penal foram expostas em longas considerações no 

referido petitório, o que se reprisará nesta impetração.  

 

Na sequência, no dia 1º de outubro do presente ano, a Autoridade 

Coatora proferiu despacho11 indeferindo os pleitos da Defesa. Vale transcrever: 

 

“2. A Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva apresentou a petição do evento 
1.825. 
Pede que o prazo para alegações finais seja aberto para ela apenas após a 
apresentação de alegações finais pela Defesa dos acusados colaboradores. 
A pretensão não tem base legal.  
A Defesa do acusado colaborador não é Acusação.  
Não cabe fazer distinção entre acusados colaboradores e acusados não-
colaboradores, outorgando vantagem processual a uns em detrimento de outros. 

                                                
11 Doc. 1 - Evento 1827 da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR. 
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Por outro lado, os acusados colaboradores já prestaram depoimento em Juízo, 
revelando o que sabiam, não havendo chance da Defesa ser surpreendida por 
alegações finais. 
Pede que o tramite da ação penal seja suspensa para evitar durante as 
eleições, a fim de evitar a exploração política. 
Ora, na ação penal 5021365-32.2017.404.7000 suspendi os interrogatórios 
para evitar qualquer confusão na exploração das audiências, inclusive e 
especialmente pelo acusado Luiz Inácio Lula da Silva que tem 
transformado as data de seus interrogatórios em eventos partidários, como 
se viu nesta e na ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000. Realizar o 
interrogatório dele durante o período eleitoral poderia gerar riscos ao ato e 
até mesmo  à integridade de seus apoiadores ou oponentes políticos. 
Não vislumbro os mesmos riscos na continuidade do curso normal da 
presente ação penal, já que não haverá mais audiências, mas apenas a 
apresentação de peças escritas.  
 Pede que o curso da ação penal seja obstado por conta da decisão tomada em 
22/06/2018 pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. 
Independentemente da discussão a respeito dos efeitos e da autoridade de 
parecer de membros do Comitê de Direitos Humanos da ONU em relação ao 
Brasil, o fato é que o parecer juntado nada diz a respeito da presente ação penal 
e à suspensão de prazos nela. 
As sucessivas alegações da Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva de que é 
vítima de perseguição política ou de que está sendo julgado por órgão 
parcial já foram refutadas por este Juízo nas exceções de suspeição e 
também não foram acolhidas pelas instâncias recursais ou superiores.  
Ninguém está sendo processado ou julgado por opinições políticas. Há 
sérias acusações por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Se são ou não 
procedentes, é questão a ser avaliada na sentença. Terá a Defesa a oportunidade 
de apresentar todos os seus argumentos nas alegações finais, mas a farsa da 
invocação de perseguição política não tem lugar perante este Juízo. 
Indefiro, portanto, os requerimentos veiculados na petição do evento 
1.825.” (grifou-se). 

 

Assim, no “tópico 2” do referido decisum a autoridade coatora 

além de indeferir os pedidos, fez consignar, expressamente, que “as sucessivas 

alegações da Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva de que é vítima de perseguição 

política ou de que está sendo julgado por órgão parcial” não prosperam, já que 

“ninguém está sendo processado ou julgado por opiniões políticas” e que “a farsa da 

invocação de perseguição política não tem lugar perante este Juízo”. 

 

No entanto, para o espanto da Defesa – por mais parcial que seja 

aquele julgador -, linhas abaixo, no “item 3” do mesmo decisum, rebelou-se ele contra a 

ordem jurídica, a Lei Orgânica da Magistratura e a Constituição Federal, e determinou a 
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juntada, ex officio, do Acordo de Colaboração Premiada celebrado entre a Polícia 

Federal e Antônio Palocci Filho — e de depoimento relacionado a esse negócio jurídico 

—,  entregando o ato à escancarada publicidade: 

 

“3. Entre os acusados na presente ação penal, encontra-se Antônio Palocci 
Filho. 
Recentemente, como é notório, celebrou ele acordo de colaboração com a 
Polícia Federal e que foi homologado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região.  
Caberá aos Juízos perante os quais ele responde a ações penais decidir acerca 
da concessão ou não a ele de benefícios, o que terá que ser feito, por exemplo, 
na presente ação penal. 
Necessário, portanto, instruir esta ação penal com elementos da 
colaboração, especificamente com cópia do acordo, da decisão de 
homologação e do depoimento pertinente a estes autos.  
A medida também é necessária para a ampla defesa dos coacusados. 
Dos depoimentos prestados por Antônio Palocci Filho no acordo, o termo de 
colaboração nº 1 (evento 11, arquivo termoaud3, do processo 5026427-
19.2018.4.04.7000) diz respeito ao conteúdo do presente feito.  
Examinando o seu conteúdo, não vislumbro riscos às investigações em 
outorgar-lhe publicidade. 
Havendo ademais ação penal em andamento, a publicidade se impõe pelo 
menos no que se refere a depoimento que diz respeito ao presente caso (art. 7º, 
§3º, da Lei nº 12.850/2013. 
Assim, promova a Secretaria o traslado para estes autos do acordo de 
colaboração da Polícia Federal com Antônio Palocci Filho, da decisão de 
homologação e do termo de colaboração nº 1 (evento 1, arquivos dec3 e 
termo2, e evento 11, arquivo termoaud3, do processo 5026427-
19.2018.4.04.7000). 
Observo que, apesar da juntada ora promovida, quando do julgamento 
considerarei apenas, em relação aos coacusados, o depoimento prestado por 
Antônio Palocci Filho sob contraditório na presente ação penal.” (grifou-se)  

 

Na semana que antecede o primeiro turno das eleições 

nacionais – mais precisamente, seis dias antes dela -, a Autoridade Coatora buscou, 

com esse ato, influir, em nome do Judiciário, na disputa eleitoral, diz a quase 

unanimidade do jornalismo especializado...  

 

O intuito seria mesmo o apontado pela Imprensa? O gesto era 

fatalmente vocacionado à exploração eleitoral pelos meios de comunicação, eis que 

liberado prontamente e o seu conteúdo fala por si mesmo... 
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O constrangimento ilegal que, em epidérmico exame aflora 

límpido, passa agora a ser pormenorizado para que o referido processo não se convole 

em escrachado instrumento de ação política sob o pálio da sobranceira (em regra) 

instituição do Poder Judiciário. 

 

– III –  

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

 

III.1. DO COMUNICADO INDIVIDUAL DO PACIENTE E DA DECISÃO DO 

COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

Os advogados do aqui Paciente protocolaram, em 28 de julho de 

201612, um comunicado individual em seu favor perante o Comitê de Direitos Humanos 

da ONU, em Genebra. 

 

Referido comunicado listou violações praticadas pelo Juiz Sérgio 

Moro e por procuradores da Força-Tarefa Lava-Jato — dentre outros membros do 

Sistema de Justiça — contra o aqui Paciente, aos seguintes dispositivos do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) adotados pela ONU: i) proteção 

contra prisão ou detenção arbitrária (Artigo 9º); ii) direito de ser presumido inocente até 

que se prove a culpa na forma da lei (Artigo 14); iii) proteção contra interferências 

arbitrárias ou ilegais na privacidade, família, lar ou correspondência e contra ofensas 

ilegais à honra e à reputação (Artigo 17); iv) e, ainda, do direito a um tribunal 

independente e imparcial (Artigo 14). 

 

Naquele Comunicado, pleiteou-se que o OHCHR se pronuncie sobre 

as grosseiras violações a garantias fundamentais praticadas pelos citados agentes do 

Sistema de Justiça contra o Paciente, seus familiares, colaboradores e advogados.  

                                                
12 Doc. 2 – Principais documentos que integram o Comunicado submetido ao Comitê de 
Direitos Humanos da ONU.   
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As evidências apresentadas dizem respeito, dentre outras coisas: (i) à 

privação da liberdade do Paciente, por cerca de 6 (seis) horas, em 04.03.2016, por meio 

de uma condução coercitiva sem amparo legal; (ii) ao vazamento de materiais sigilosos 

para a imprensa e à divulgação de ligações interceptadas; (iii) a diversas medidas 

cautelares invasivas autorizadas injustificadamente; e, ainda, (iv) ao fato de o referido 

magistrado haver assumido o papel de incondicional acusador, imputando crimes ao 

Paciente por doze vezes, além de antecipar juízo de valor sobre as causas, em ofício nos 

autos da Reclamação nº 23.457, datado de 29.03.2016, enviado ao Supremo Tribunal 

Federal.  

 

Também se demonstrou uma indevida aliança entre determinados 

membros do Sistema de Justiça e setores da imprensa para subverter a garantia da 

presunção da inocência e, ainda, para obnubilar as violações praticadas contra o 

Paciente. 

 

O Comunicado invocou precedentes da Comissão de Direitos 

Humanos da ONU e de outras Cortes Internacionais, os quais demonstraram que, de 

acordo com a lei internacional, o Juiz Sergio Moro, por já haver praticado uma série de 

ações ilegais contra o Paciente, seus familiares, colaboradores e advogados, havia 

perdido de forma irreversível a essencial imparcialidade para julgá-lo. 

 

Em 26.10.2016 foi emitido um documento pelo Alto-Comissariado 

das Nações Unidas para os Direitos Humanos, informando que o Comunicado havia 

passado por um primeiro juízo de admissibilidade e fora registrado perante aquele 

órgão. Referido documento informava que o governo brasileiro havia sido intimado, 

também naquela data, para apresentar “informações ou observações relevantes à 

questão da admissibilidade da comunicação” dentro do prazo de dois meses. 

 

Em 17.11.2016, houve uma primeira atualização do Comunicado. Foi 

então informado à ONU que a Lava Jato de Curitiba continuava a violar disposições do 
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PIDCP em relação à pessoa do Paciente e enfatizado que não havia remédio jurídico 

eficaz disponível no Brasil para fazer cessar referidas violações (no effective legal 

remedies). A petição em referência descreveu ainda a sistemática ocorrência de abuso 

de autoridade, citando decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 

que conferiu poderes acima da lei à Força Tarefa Lava Jato e a dispensou de seguir as 

“regras gerais”.13  

 

Em 27.01.2017, a República Federativa do Brasil encaminhou sua 

resposta ao Comunicado apresentado pelo Paciente, conforme determinação do 

OHCHR, a respeito de sua admissibilidade. 

 

Na réplica apresentada por esta Defesa, protocolada em 22.05.2017, 

destacou-se com eloquência que o Paciente não apresentou o Comunicado por se 

considerar, como ex-Presidente, acima da lei nacional, mas, sim, pela ausência de 

qualquer tutela eficaz para proteger suas garantias fundamentais.  

 

Em 05.10.2017, esta Defesa apresentou novo documento com o 

objetivo de atualizar o OHCHR sobre as violações relevantes ocorridas desde sua última 

manifestação e, em 29.01.2018, a Defesa apresentou provas da parcialidade do TRF-4 

no julgamento que confirmou a injusta condenação do Paciente. 

 

Também em janeiro de 2018, o OHCHR enviou à defesa do Paciente 

uma cópia dos comentários adicionais apresentados pelo Brasil, a respeito da 

admissibilidade do Comunicado. Em resumo, o Estado brasileiro argumentou que o 

Paciente não teria esgotado todos os recursos legais internos cabíveis e que, portanto, 

seu caso deveria ser arquivado. 

 

Tal argumento já havia sido anteriormente rechaçado pela Defesa, que 

demonstrou que os recursos jurídicos disponíveis no Brasil não são eficazes ao Paciente 

                                                
13 P.A. CORTE ESPECIAL nº 0003021-32.2016.4.04.8000/RS. 



   

 
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 

13 
 

(no effective legal remedies), mas o tema foi novamente abordado de maneira detalhada 

nos comentários à manifestação do Brasil, apresentados pela Defesa em março de 2018. 

 

No dia 06.04.2018, a defesa do Paciente apresentou ao OHCHR, em 

caráter de urgência, pedido de concessão de medida provisória (interim measure), uma 

vez que se achava ele sob risco de sofrer dano irreparável devido à sua iminente 

detenção por órgãos do Estado Brasileiro com base em uma condenação proferida no 

âmbito de um processo marcado por grosseiras violações as suas garantias 

fundamentais, que são objeto do Comunicado. 

 

Foi pleiteado nesse petitório, que o OHCHR impedisse qualquer 

restrição ao direito de liberdade e aos direitos políticos do Paciente, até que o Comitê 

decidisse sobre a admissibilidade e mérito do Comunicado. 

 

Também nesta data, o Brasil se manifestou – pela terceira vez – no 

processo, novamente acerca da admissibilidade do Comunicado.  

 

Em 22.05.2018, o OHCHR decidiu sobre o pedido de medida 

provisória da Defesa, assoalhando que, naquele momento, os fatos não eram “capazes 

de prevenir ou frustrar a eficácia de eventuais decisões futuras do Comitê”. 

 

No entanto, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, na 

referida decisão proferida em 22.05.2018 em comunicado individual realizado pelo 

Paciente, determinou ao Brasil — vinculando os Três Poderes — que se abstenha de 

realizar “qualquer ação que impeça ou frustre a apreciação de um Comunicado pelo 

Comitê alegando violação do Tratado” (tradução livre – Doc. 3). 

 

Considerando que dentre os principais aspectos presentes no 

aludido comunicado individual está, a ausência de um juízo justo, imparcial e 

independente (art. 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU), 
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dentre outras grosseiras violações a garantias fundamentais do Paciente, o 

cumprimento de tal deliberação deve obstar o julgamento da ação penal até o 

pronunciamento definitivo que será emitido pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. 

 

Com efeito, sendo a Autoridade Coatora uma das principais 

responsáveis, segundo o comunicado feito ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, 

pela violação das garantais fundamentais do Paciente, torna-se imperioso, diante da 

decisão proferida por aquela instância internacional em 22.05.2018, impedir a 

perpetuação de tais violações ou, ainda, a prática de novas violações. 

 

Registre-se, por relevante, que a suspensão do julgamento, tal 

como pretendido pela Defesa, não decorre de qualquer juízo de conveniência ou 

oportunidade, mas sim da existência de uma decisão do Comitê de Direitos Humanos da 

ONU que determina ao País, como já exposto, que se abstenha de realizar “qualquer 

ação que impeça ou frustre a apreciação de um Comunicado pelo Comitê alegando 

violação do Tratado”. 

 

   E é evidente que a realização de novo julgamento de processo 

envolvendo o Paciente pelo mesmo juiz que protagoniza o comunicado que será 

julgado por aquela instância internacional configuraria uma ação capaz de impedir ou 

frustrar aquele julgamento. 

 

   Agregue-se, em reforço, que as determinações do Comitê de 

Direitos Humanos da ONU têm caráter vinculante e cogente. 

 

Ou, como observou André Ramos Tavares em Parecer específico 

sobre o tema (Doc. 4), a obrigatoriedade do cumprimento das decisões do órgão 

internacional decorre da obrigação assumida pelo Brasil em relação ao PICDP e ao 

próprio Comitê de Direitos Humanos da ONU: 
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“O Comitê de Direitos Humanos tem a função de assegurar cumprimento 
das “obrigações que [...] impõe o [...] Pacto” nos termos do artigo 41 do 
PIDCP, assumindo uma importância central para tornar efetivo e 
concreto o sistema de proteção aos direitos humanos previstos nesse 
documento internacional. O Brasil submete-se às decisões do Comitê”. 

 

Antes de avançar, pede-se vênia para abrir um parêntese a fim de 

discorrer sobre a internalização do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

(PIDCP) pelo ordenamento jurídico pátrio. 

 

O PIDCP de 1966 foi promulgado no Brasil em 1992, após a 

competente aprovação do Congresso Nacional (Decreto Legislativo nº 266/1991). Essa 

incorporação do tratado ao direito pátrio ocorreu na primeira infância da democracia 

recém-inaugurada pela Constituição da República de 1988, com o fim do regime 

ditatorial civil-militar instaurado no país com o Golpe de 1964. 

 

Desde sua origem, o PIDCP ostentava um Protocolo Facultativo, 

que potencializa as atribuições do Comitê de Direitos Humanos da ONU (OHCHR). Em 

especial, cabe destacar que o preâmbulo do Protocolo Facultativo esclarece que sua 

função precípua é habilitar o OHCHR a “receber e examinar, como se prevê no 

presente Protocolo, as comunicações provenientes de indivíduos que se considerem 

vítimas de uma violação dos direitos enunciados no Pacto”. Trata-se, segundo a 

linguagem do direito internacional, de um treaty body. 

 

Nesse sentido, o Protocolo Facultativo estabelece o instrumento 

da comunicação proveniente de indivíduo (artigo 1º14), com reconhecimento expresso 

da competência do OHCHR. 

 

                                                
14 ARTIGO 1º. Os Estados Partes do Pacto que se tornem partes do presente Protocolo reconhecem que o 
Comitê tem competência para receber e examinar comunicações provenientes de indivíduos sujeitos à sua 
jurisdição que aleguem ser vítimas de uma violação, por esses Estados Partes, de qualquer dos direitos 
enunciados no Pacto. O Comitê não receberá nenhuma comunicação relativa a um Estado Parte no Pacto 
que não seja no presente Protocolo. 
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Referido protocolo foi aprovado por meio do Decreto Legislativo 

nº 311/2009, emanado pelo órgão constitucionalmente competente de maneira exclusiva 

(artigo 49, caput e inciso I15), o que confere aplicabilidade imediata às suas 

disposições, conforme determina o artigo 5º, §1º, da Constituição da República (Ext. 

986/STF). 

 

Assim, o Brasil, de maneira soberana e voluntária, integrou-se 

ao controle de convencionalidade internacional do PIDCP, reconhecendo a 

jurisdição do OHCHR para proteção dos direitos humanos (artigos 1º, incisos I e 

III, 4º, inciso II e 5º, §§ 1º e 2º, todos da Constituição da República)16. 

 

Merece registro que o Plenário da Câmara votou a matéria em 

05.06.2008, e o Senado Federal, em 10.06.2009, resultando na edição do já referido 

Decreto Legislativo nº  311, que foi promulgado pelo então Presidente do Senado, José 

Sarney (PMDB-AP), em 16.06.2009. 

 

Ou seja, desde a edição do aludido ato normativo (Decreto 

Legislativo nº 311/09), as decisões do OHCHR face ao Estado brasileiro, no bojo de 

comunicação de indivíduo contra violações de direitos humanos, têm caráter 

vinculante. 

                                                
15 Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 
16 Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como 
fundamentos: 
I - a soberania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: 
II - prevalência dos direitos humanos; 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 
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Na Observação Geral 3117, que versa sobre “A natureza da 

obrigação jurídica geral imposta aos Estados Partes do Pacto”, aprovada em 29 de 

março de 2004, o OHCHR informa expressamente que o conteúdo das obrigações 

contidas nos artigo 2.1 e 2.2 do PIDCP “tem força vinculante para os Estados Partes” e 

devem ser cumpridas de boa-fé, conforme o princípio de direito internacional exposto 

no artigo 26 da Convenção de Viena (Decreto 7.030/2009)18. 

 

De acordo com a Observação Geral 3319, editada pelo OHCHR 

em encontro realizado em Genebra de 13 a 31 de outubro de 2008, “em qualquer caso, 

os Estados-Partes terão que utilizar de todos os meios que estiverem ao seu alcance 

para dar efetividade às determinações do Comitê”. 

 

Também a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal 

reconhece a natureza vinculante das decisões proferidas por Cortes Internacionais 

reconhecidas pelo País. 

  

Com efeito, embora se referindo à Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, o Ministro Celso de Mello, fez registrar a necessária “observância, 

por parte dos Estados nacionais que voluntariamente se submeteram, como o Brasil, à 

jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, dos princípios, direitos e garantias 

fundamentais assegurados e proclamados, no contexto do sistema interamericano, pela 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos”20. 

 

                                                
17 Comentário geral 31: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%
2fRev.1%2fAdd.13&Lang=en 
18  Artigo 26. Pacta sunt servanda . Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas 
de boa fé. 
19 Comentário geral 33: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%
2f33&Lang=en 
20 STF, AP 470 AgR-vigésimo quinto, rel. p/ o ac. min. Teori Zavascki, voto do min. Celso de Mello, j. 
18-9-2013, P, DJE de 17-2-2014 
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A Procuradoria-Geral da República também já se manifestou no 

mesmo sentido. Na ADPF 320/DF, embora também se referindo à Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, o órgão máximo do Ministério Público Federal defendeu perante 

este Supremo Tribunal Federal que “as decisões proferidas pela Corte em face do 

Estado brasileiro têm força vinculante para todos os poderes e órgãos estatais. O 

cumprimento de suas sentenças é mandatório, nos termos da obrigação internacional 

firmada pela República”. 

 

Importante, nessa linha, é a advertência feita pelo eminente 

Ministro Edson Fachin no r. voto-divergente proferido no julgamento realizado no TSE: 

 

“Sem, por ora, adentrar na força vinculante das conclusões finais, não há 
como deixar de concordar com as conclusões do Comitê no que toca às 
medidas provisórias. Uma coisa é defender que a decisão do Comitê não 
é vinculante, outra é permitir que o Estado retire do indivíduo o direito 
que lhe foi assegurado. Afinal, se o objetivo do sistema de comunicações 
individuais é garantir a efetividade dos direitos do Pacto, negar força a 
uma liminar é simplesmente impedir que o Comitê venha a deliberar 
sobre uma comunicação apresentada. Nada pode ser mais 
contraditório do que atribuir ao Comitê uma competência que venha 
a ser unilateralmente esvaziada” (destacou-se). 
 

Portanto, é possível concluir que (i) as decisões do Comitê de 

Direitos Humanos possuem natureza jurisdicional, e que (ii) possuem força vinculante 

sobre o direito interno. 

 

Não há dúvida, portanto, de que configura constrangimento ilegal, 

porquanto incompatível com decisão vinculante e obrigatória proferida em 22.05.2018 

pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, a realização de novo julgamento de 

processo envolvendo o Paciente pelo juiz Sérgio Moro, aqui apontado como 

Autoridade Coatora. 

 

Mas não é só. 
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III.2. DA CONSTITUCIONAL CRONOLOGIA PARA APRESENTAÇÃO DAS 

ALEGAÇÕES FINAIS OU MEMORIAIS  

 

De início, faz-se indispensável consignar que a apresentação de 

alegações finais (memoriais) tem previsão legal no artigo 403 do Código de Processo 

Penal: 

 

“Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo 
indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, 
respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 
(dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.  
§1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada 
um será individual.  
§2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão 
concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo 
de manifestação da defesa.  
§3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de 
acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente 
para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) 
dias para proferir a sentença.” 
 

De outro bordo, a colaboração premiada está prevista na Lei 

12.850, de 02 de agosto de 2013, diploma que define organização criminosa, dispõe 

sobre a investigação criminal e os meios de obtenção de prova da infração penal. 

 

Não por outra razão é que no diploma processual penal em vigor 

inexiste previsão legal para a cronologia do oferecimento das alegações finais de modo 

a estabelecer distinção entre corréus delatores e delatados, com posições antípodas no 

contexto da pretensão punitiva versada na ação penal. Afinal, o artigo 403 do diploma 

processual penal é muito anterior à (malfadada e exótica) introdução, por importação 

legislativa, do instituto da delação premiada no ordenamento jurídico pátrio, inovação 

que se deu no ano de 2013. Na esfera procedimental punitiva, a carta de navegação 

processual são os princípios constitucionais e a bússola a letra da Lex Legum... 
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Não é preciso qualquer esforço hermenêutico para divisar, 

claramente, a ocorrência de constrangimento ilegal na assinatura de prazo comum para 

apresentação das alegações finais por parte de corréus e corréus colaboradores, já que 

os últimos podem apresentar – e sempre o fazem - carga incriminatória-surpresa contra 

os primeiros, não é mesmo? Só mesmo o exegeta acometido de cegueira deliberada não 

o enxerga...   

 

É que por mandamento constitucional, o contraditório e a ampla 

defesa devem ensejar ao acusado em juízo – necessariamente e sempre - a possibilidade 

plena de se contrapor a todas as cargas acusatórias contra ele direcionadas, inclusive as 

chamadas de corréus, gênero de que são espécie as alegações escritas de delatores que, 

inevitavelmente, veiculam forte conteúdo de natureza incriminadora, a exigir o crivo do 

contraditório.  

 

Sublinhe-se: em atenção aos princípios constitucionais do 

contraditório, da ampla defesa e, consequentemente, do devido processo legal, é que se 

impõe a exegese conforme a lei, e não o contrário. 

 

Sabido de todos que é garantia do acusado o “direito à última 

palavra”, é dizer, pronunciar-se sobre qualquer prova ou adminículo contra si 

produzido nos autos, qualquer que seja a sua origem ou a fase ritual, evitando-se com 

isso que venha a ser surpreendido com o surgimento de novos elementos (no caso, 

declarações) que conspirem contra seus interesses libertários e dos quais se veja 

impossibilitado de se defender. 

 

Ademais, a colaboração premiada tem natureza jurídica de “meio 

de obtenção de prova” (art. 3º, I, da Lei 12.850/2013), e se efetiva por meio de um pacto 

que é celebrado - em regra - entre o Acusado e o Ministério Público Federal: o infrator 

fornece supostas informações incriminadoras de terceiros à autoridade competente e, 
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em contrapartida, tem direito a receber goras recompensas, traduzidas em benefícios 

atrelados à noção de alguma impunidade...  

 

Nessa vereda, extrai-se dos interrogatórios colhidos no bojo da 

referida ação penal que o aspirante a colaborador Antônio Palocci, lamentavelmente 

busca atribuir, falaciosamente, crimes ao Paciente, a todo momento e a qualquer custo e 

sob promessa de recompensa - é dizer, redução de dois terços da pena, ou até mesmo 

perdão judicial, com a devolução de metade dos valores bloqueados em suas contas 

bancárias, além da preservação dos imóveis da família -, ciência e  conhecimento da 

prática de ilícitos penais. Ao final de seu interrogatório, e.g., relata fatos que sequer 

constituem objeto daquela persecução penal: 

 

 

 

Da igual forma, mas não menos mendaz, o corréu-colaborador 

Marcelo Odebrecht na oportunidade de seu interrogatório entrega-se à desbragada 

falácia: 

 

 

 

Nesse diapasão, ainda que emanados de pessoas formalmente 

catalogadas como corréus, certo é que não só suas declarações pessoais, mas também 

suas alegações escritas, se revestem de óbvia carga acusatória contra o aqui Paciente 

— que não pode se ver despojado de seu sacro direito de responder, e por último, novas 
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invectivas infamatórias, remuneradas a preço de benefícios e, de certa forma, de 

impunidade... 

 

Importante relembrar que deve ser assegurado ao acusado o 

contraditório (direito à última manifestação), como observam AURY LOPES JÚNIOR e 

ALEXANDRE MORAIS DA ROSA: 

 

 “(...) consagrado em diversas codificações europeias há séculos, segundo o 
qual, o acusado tem sempre o direito de falar por último, após conhecer a 
integralidade da acusação e das provas que pesam contra ele. É da essência do 
direito de defesa pessoal.” 21 

 

Certo é que a efetiva defesa, em processo penal acusatório, 

democrático e garantista, não se efetiva apenas retórica e formalmente, para a simples 

satisfação da representação processual do acusado.  

 

Por essa razão, não é suficiente que a Defesa tenha apenas 

condições objetivas de emular dialeticamente com a Acusação. Impõe-se a necessidade 

de que “o exercício da defesa técnica seja efetivo, capaz de equilibrar o desafio 

democrático de produzir a solução justa do caso penal” 22.  

 

Em estrita analogia, filha da lógica jurídica, se cabe à Defesa se 

manifestar sempre após a Acusação, e visto que as manifestações de corréus-

colaboradores — não só orais, mas também escritas — possuem natureza acusatória, 

questiona-se: é possível a abertura de prazo comum para apresentação de alegações 

finais para corréus-colaboradores e não colaboradores? O incriminado pelos delatores 

quedar-se-á surpreendido e ficará tolhido do direito de replicar, de exercer o 

contraditório? A Constituição assim o permite? 

 

                                                
21 Disponível em:< http://www.conjur.com.br/2015-jul-03/limite-penal-interrogatorio-ultimo-ato-
processo  
22 CASARA, Rubens R. R. e MELCHIOR , Antonio Pedro: dogmática e crítica. Conceitos fundamentais. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 508. 
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A resposta é negativa.  

 

Logo, também configura manifesto constrangimento ilegal a 

fixação de prazo comum para que o Paciente e os corréus delatores apresentem suas 

alegações finais. 

 

III.3. DA JUNTADA, DE OFÍCIO, E A ENTREGA À PUBLICIDADE DO 

ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA CELEBRADO ENTRE A 

POLÍCIA FEDERAL E ANTONIO PALOCCI FILHO  

 
 

Como anteriormente exposto, a Autoridade Coatora, no “tópico 

3” do despacho cerceador proferido nos autos da ação penal nº 5063130-

17.2016.4.04.7000/PR, seis dias antes do primeiro turno das Eleições Nacionais, 

determinou, ex officio, a juntada e a entrega à publicidade do acordo de colaboração 

premiada de Antônio Palocci Filho: 

 

“3. Entre os acusados na presente ação penal, encontra-se Antônio Palocci 
Filho. 
Recentemente, como é notório, celebrou ele acordo de colaboração com a 
Polícia Federal e que foi homologado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região.  
Caberá aos Juízos perante os quais ele responde a ações penais decidir acerca 
da concessão ou não a ele de benefícios, o que terá que ser feito, por exemplo, 
na presente ação penal. 
Necessário, portanto, instruir esta ação penal com elementos da 
colaboração, especificamente com cópia do acordo, da decisão de 
homologação e do depoimento pertinente a estes autos.  
A medida também é necessária para a ampla defesa dos coacusados. 
Dos depoimentos prestados por Antônio Palocci Filho no acordo, o termo de 
colaboração nº 1 (evento 11, arquivo termoaud3, do processo 5026427-
19.2018.4.04.7000) diz respeito ao conteúdo do presente feito.  
Examinando o seu conteúdo, não vislumbro riscos às investigações em 
outorgar-lhe publicidade. 
Havendo ademais ação penal em andamento, a publicidade se impõe pelo 
menos no que se refere a depoimento que diz respeito ao presente caso (art. 7º, 
§3º, da Lei nº 12.850/2013. 
Assim, promova a Secretaria o traslado para estes autos do acordo de 
colaboração da Polícia Federal com Antônio Palocci Filho, da decisão de 
homologação e do termo de colaboração nº 1 (evento 1, arquivos dec3 e 



   

 
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 

24 
 

termo2, e evento 11, arquivo termoaud3, do processo 5026427-
19.2018.4.04.7000).” (grifou-se)  
 
 

Registrou, ainda, que “apesar da juntada ora promovida, quando 

do julgamento considerarei apenas, em relação aos coacusados, o depoimento prestado 

por Antônio Palocci Filho sob contraditório na presente ação penal”. 

 

Significativamente, a autoridade coatora consignou, 

expressamente — e apenas neste aspecto com razão —, que o acordo de colaboração 

premiada de Antônio Palocci Filho com a Polícia Federal não poderá ser considerado 

quando do julgamento da referida ação penal. Qual, então, da razão da sua juntada e 

publicidade às vésperas do pleito eleitoral? Quem pode justificar e como? 

 

Ora, se esse acordo de colaboração não poderá ser utilizado na 

sua convicção quando da prolação da sentença naquele feito, reindaga-se: (i) por que se 

determinou, de ofício, seu encarte nos autos da ação penal?; (ii) por que se deu 

amplíssima publicidade ao termo de colaboração, precisamente na semana que 

antecede o primeiro turno da disputa eleitoral? 

 

Se no âmbito da Ação Penal nº 5021365-32.2017.4.04.7000/PR, o 

mesmo magistrado redesignou um ato de autodefesa do Paciente (interrogatório) para 

“evitar a exploração eleitoral”, já na Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, 

utilizou-se do assento que ocupa junto ao Judiciário para gerar fato político. Será que 

almejada evitar o risco de a fala de autodefesa nos autos ser divulgada e fazer prosélitos 

no eleitorado, quando a peça incriminadora de Palocci produz o efeito contrário? Mas 

então o juízo tem lado... 

 

Aliás, logo após a publicidade dada ao acordo premial, diversos 

meios de comunicação veicularam as falácias proferidas por Antônio Palocci contra o 

Paciente. Era isso que se buscava? Touché! 
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No jornal diário espanhol El País: “Moro libera delação onde 

Palocci diz que Lula sabia de corrupção na Petrobras”.23  

 

Já na revista Veja: “Moro tira sigilo de parte da delação de 

Palocci que cita Lula”.24  

 

Ainda, na revista Exame: “Lula sabia da corrupção na Petrobras 

desde 2007, diz Palocci em delação”.25 

  

No portal eletrônico brasileiro R7: “Palocci: '900 das mil medidas 

provisórias' envolviam propina”; “Lula esteve em reunião que acertou propina na 

Petrobras, diz Palocci”.26 

 

Já no Internet Group – IG: “Lula sabia do petrolão desde 2007 e 

não tomou medidas, diz Palocci em delação”.27 

 

Vale registrar, por oportuno, que a homologação do referido 

acordo de colaboração se deu em 21 de junho de 2018. O despacho que determinou sua 

juntada aos autos e lhe outorgou publicidade, seis dias antes do primeiro turno da 

disputa eleitoral, ocorreu, precisamente, dia 1º de outubro de 2018. Não fica óbvio o 

motivo que inspirou o ato?  

 

                                                
23 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/01/politica/1538428364_331167.html 
24 Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/moro-tira-sigilo-de-parte-da-delacao-de-palocci-que-
cita-lula/ 
25 Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/lula-sabia-da-corrupcao-na-petrobras-desde-2007-diz-
palocci-em-delacao/ 
26 Disponíveis em: https://noticias.r7.com/brasil/palocci-900-das-mil-medidas-provisorias-envolviam-
propina-01102018; https://noticias.r7.com/brasil/lula-esteve-em-reuniao-que-acertou-propina-na-
petrobras-diz-palocci-01102018;  
27 Disponível em: https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-10-01/delacao-de-antonio-palocci-
lula.html 
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O despacho cerceador sequer faz referência à idoneidade do 

acordo, enquanto na decisão de homologação, o Desembargador Federal João Pedro 

Gebran Neto assim fez assentar: 

 

“Tampouco o momento da homologação é o adequado para aferir a 
idoneidade dos depoimentos dos colaboradores, valendo lembrar que os 
fatos ilícitos porventura narrados deverão ser reforçados por prova. Tal 
circunstância foi bem identificada pelo saudoso Ministro Teori Zavascki:  
 
(...) o âmbito da cognição judicial na decisão que homologa o acordo de 
colaboração premiada é limitado ao juízo a respeito da higidez jurídica desse 
ato original. Não cabe ao Judiciário, nesse momento, examinar aspectos 
relacionados à conveniência ou à oportunidade do acordo celebrado ou as 
condições nele estabelecidas, muito menos investigar ou atestar a veracidade 
ou não dos fatos contidos em depoimentos prestados pelo colaborador a 
respeito de delitos por ele revelados. É evidente, assim, que a homologação 
judicial do acordo não pressupõe e não contém, e não pode conter, juízo algum 
sobre a verdade dos fatos confessados ou delatados, ou mesmo sobre o grau de 
confiabilidade atribuível às declarações do colaborador, declarações essas às 
quais, isoladamente consideradas, a própria lei atribui escassa confiança e 
limitado valor probatório ('Nenhuma sentença condenatória será proferida com 
fundamento apenas nas declarações do agente colaborador', diz o § 16 do art. 
4º da Lei nº 12.850/13).(HC 127483, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 
julgado em 27/08/2015, Processo Eletrônico DJe-021 Divulg 03-02-2016 
Public 04-02-2016)  
 
Diante disso, não há dúvida de que a homologação do acordo não adentra 
no mérito das declarações do colaborador, sem prejuízo de eventual 
inverdade ser objeto das sanções legais cabíveis ou, até mesmo, ensejar a 
perda dos benefícios.”28 (grifou-se). 

 

Por qualquer ângulo que se analise o caso, o despacho que 

determinou a juntada aos autos do contrato de recompensa de Antônio Palocci Filho 

com a Polícia Federal, mesmo que não sirva nem possa ser usado para o livre 

convencimento quando do julgamento da ação penal, bem como a publicidade a ele 

conferida na semana que antecede a disputa eleitoral, se deu, única e exclusivamente, 

para gerar efeito político! Inaceitável!  

 

                                                
28 Evento 1828 da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR. 
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Consigne-se, ainda, que embora a própria autoridade coatora 

reconheça que o material não pode ser utilizado para o exame do mérito da ação penal, 

não se mostra compatível com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa encartar aos autos, de ofício, elementos produzidos sob o viés acusatório após o 

encerramento da fase de instrução. 

 

De rigor, portanto, também sob esse enfoque, o reconhecimento 

do constrangimento ilegal imposto ao Paciente, determinando-se, como corolário, o 

desentranhamento do “Termo de Colaboração 01 de Antônio Palocci Filho” que foi 

anexado de ofício pela Autoridade Coatora. 

 

– IV –  

DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR 

 

A concessão de liminar pode se mostrar indispensável à proteção 

do direito tutelado pelo writ, uma vez que a finalidade precípua da impetração é obstar, 

por meio da tutela judicial de urgência, a perseverança de um estado de constrangimento 

ilegal e, ainda, conservar, em caráter de premência, os direitos, liberdades e garantias 

individuais cuja proteção se persegue.  

 

Concorrem na espécie tanto o periculum in mora como o fumus 

boni juris, a permitirem e recomendarem, fortemente, a concessão da medida liminar 

postulada.  

 

O fumus boni iuris se evidencia para que se impeça a prática de 

atos processuais durante o período eleitoral, tudo para que se obviem aqui efeitos 

colaterais indesejáveis extra judicium e que se arredem explorações indevidas na esfera 

partidária, de forma que somente o writ pode afastar tal coação indevida. 
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O periculum in mora emerge a partir de recente despacho 

proferido pela Autoridade Coatora29, que, dentre outras coisas, indeferiu os pedidos da 

Defesa para que o prazo de apresentação das alegações finais pelos corréus seja 

deflagrado somente após a apresentação das alegações finais (memoriais) pelos corréus-

colaboradores, em singela homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da 

ampla defesa. 

 

Afora isso, os demais temas trazidos aos autos são de indiscutível 

relevância e devem ser examinados antes da deflagração do prazo para que a Defesa 

apresente suas alegações finais. 

 

Necessário e esperado, portanto, o deferimento da medida liminar 

para determinar a suspensão do curso da ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, em 

trâmite perante o Juízo da 13ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de 

Curitiba/PR, até o julgamento final do mérito do presente writ. 

 

– V– 

DOS PEDIDOS 

 

Diante de todo o exposto, requer-se: 

 

(a) A concessão de medida liminar para determinar a suspensão da ação 

penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, em trâmite perante o Juízo da 

13ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR, até o 

julgamento final do mérito do presente writ; 

 

(b) sejam colhidas as informações do estilo da Autoridade Coatora e 

ouvido o Ministério Público Federal; 

                                                
29 Doc. 1 - Evento 1827 da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000/PR. 
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(c) no mérito, confirmada a liminar, o conhecimento e concessão 

definitiva da ordem de Habeas Corpus, para determinar: (i) a 

suspensão do julgamento da presente ação, para que seja realizado 

somente após o pronunciamento final do Comitê de Direitos 

Humanos da ONU no comunicado individual apresentado pelo 

Paciente em atenção à decisão proferida em 22.05.2018 por aquela 

Corte Internacional que determinou ao Brasil — com efeito 

vinculante aos Três Poderes — que se abstenha de realizar “qualquer 

ação que impeça ou frustre a apreciação de um Comunicado pelo 

Comitê alegando violação do Tratado”; (ii) que o prazo para a 

apresentação das alegações finais pelo Paciente seja deflagrado 

somente após a apresentação das alegações finais (memoriais) pelos 

corréus-colaboradores, em singela homenagem ao princípio 

constitucional do contraditório e da ampla defesa; (iii) que seja 

determinado o desentranhamento do “Termo de Colaboração 01 de 

Antônio Palocci Filho” que foi anexado de ofício pela autoridade 

coatora. 

 
(d) por fim, requer-se seja realizada intimação prévia – exclusivamente 

em nome do impetrante Cristiano Zanin Martins, OAB/SP nº 172.730 

– em, no mínimo, 48 horas da data do julgamento desse writ, para 

que esta Defesa tenha a possibilidade de se deslocar até a Egrégia 

Corte Regional a fim de realizar sustentação oral no feito.  

 

Termos em que, 

Pedem deferimento, 

De São Paulo (SP) para Porto Alegre (RS), 05 de outubro 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 


