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Bulhões & Advogados Associados S/S         Eduardo Sanz Advogados Associados 
 
 
EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR 
 

 
 
 
 

 
Ref.: Ação Penal n°. 5063130-17.2016.404.7000 
 
 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, Colaborador da Justiça 

já qualificado nos autos, vem, por seus advogados signatários, e, 

respeitosamente perante V. Exa., expor e requerer o que segue:  

 
 

 

A cláusula 5ª do acordo de colaboração premiada 

firmado por MARCELO ODEBRECHT com a Procuradoria Geral da 

República e homologado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal1 

estabeleceu que “atingido ou superado a pena de 30 (trinta) anos, 

o MPF proporá a suspensão de ações penais em desfavor do 

COLABORADOR bem como, na forma do art. 40, §3°, da Lei nº. 

12.850/13 a suspensão dos respectivos prazos prescricionais pelo 

lapso temporal de 10 (dez) anos”. 

Após a apresentação de alegações finais nos 

presentes autos (Ev. 1872), as penas aplicadas ao colaborador em 

processos conexos por esse MM. Juízo da 13ª Vara Federal de 

Curitiba/PR, já com trânsito em julgado, ultrapassaram o referido 

limite de 30 anos, conforme se verifica dos processos a seguir 

relacionados: (i) Ação Penal nº 5054932-88.2016.4.04.7000 

(condenação a 12 anos, 2 meses e 20 dias, trânsito em julgado para 

o réu em 10/07/2017 em razão de renúncia ao prazo recursal); (ii) 

Ação Penal nº 5035263-15.2017.404.7000 (condenação a 10 anos e 6 

                                                        
1  Como é público e notório, MARCELO ODEBRECHT firmou “Acordo de 
Colaboração Premiada” com o Ministério Público Federal em data de 
02/12/2016, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal em data de 
28/01/2017, nos autos da PET 6.500-DF, e cujo conteúdo já de conhecimento 
desse MM. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 
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meses, trânsito em julgado para o réu em 08/03/2018 em razão de 

renúncia ao prazo recursal); (iii) Ação Penal nº 5036528-

23.2015.404.7000 (condenação a 19 anos e 4 meses, trânsito em 

julgado para o réu em 17/12/2018 em razão de renúncia ao prazo 

recursal). 

Sendo assim, nos termos da cláusula 5ª do acordo 

de colaboração firmado com a Procuradoria Geral da República e 

homologado pelo Supremo Tribunal Federal, a presente ação penal 

deve ser suspensa em relação a MARCELO ODEBRECHT. 

Nesse sentido, é de se destacar que, por exemplo, 

esse MM. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR já suspendeu 

ação penal conexa (autos nº 5019727-95.2016.4.04.7000, Ev. 754) 

em face de JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA em decorrência de idêntica 

cláusula prevista nos acordos daqueles colaboradores, processo 

que também se encontrava na fase de alegações finais: 

“4. Pleiteou a Defesa de João Cerqueira de Santana 
Filho e Mônica Regina Cunha Moura a suspensão da ação 
penal em relação a eles, pois já teriam sido condenados 
com trânsito em julgado pelo máximo da pena prevista 
no acordo de colaboração, reiterando pretensão do 
evento 723. 

Os acordos de ambos prevêem, em sua cláusula quinta, 
que, depois de atingida a pena de quinze anos nas ações 
penais nas quais são acusados, o MPF proporia a 
suspensão das demais ações penais por dez anos e, em 
seguida, após o prazo prescricional, requereria a 
extinção da punibilidade (evento 723). 

João Cerqueira de Santana Filho foi condenado à pena 
de sete anos e seis meses de reclusão em regime 
fechado, com trânsito em julgado, na ação penal 
5054932-88.2016.4.04.7000 e à pena de oito anos e 
quatro meses de reclusão em regime fechado, com 
trânsito em julgado, na ação penal 5013405-
59.2016.4.04.7000.  

As penas já estão sendo executadas nos 
processos 5037348-71.2017.4.04.7000 e 5037354-
78.2017.4.04.7000 perante a 12ª Vara Federal de 
Curitiba, tendo sido ajustadas ao previsto nos acordos 
de colaboração.  

O MPF não concordou com a suspensão sob o argumento 
na petição do evento 740 de que as penas ainda não 
teriam sido unificadas no Juízo de execução. 
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Penso, porém, que as penas serão unificadas 
pela soma, já que se tratam de crimes de lavagem 
distintos, envolvendo produto de crimes diversos. 

Ademais, com unificação de uma forma ou de outra, a 
pena real, que está prevista no acordo e que está em 
execução, não sofre alteração por novas condenações.  

Assim, considerando o previsto no acordo, defiro a 
suspensão da ação penal contra João Cerqueira de 
Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura pelo prazo 
de dez anos e sem prejuízo de retomada imediata se 
violado o acordo. 

Anote-se a suspensão da ação penal em relação a 
eles.” 

 

Portanto, requer seja determinada a suspensão da 

presente ação penal em relação a MARCELO ODEBRECHT, em razão de 

ter superado o limite de 30 (trinta) anos de pena em condenações 

com trânsito em julgado, nos termos da cláusula 5ª de seu acordo. 

 
 

Pede deferimento. 

Curitiba/PR, 09 de janeiro de 2019. 

 

 
A. Nabor A. Bulhões           Eduardo Sanz                     

    OAB/DF 1.465-A    OAB/PR 38.716 

 


