
 

 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, DD. 

RELATOR DA RECLAMAÇÃO N.° 43.007/PR NO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 

 
 

 
 

 
 
Síntese do processado: Reclamação. Acesso ao Acordo de Leniência da Odebrecht e a 

tudo o que a ele esteja relacionado. Súmula Vinculante 14. Acesso já assegurado por 

decisão proferida em 04.08.2020 pela 2ª. Turma na Reclamação n.º 33.543/PR. Caminho 

longo e tortuoso que a Defesa teve que percorrer por mais de 3 anos. Descumprimento 

sistemático e inflexível do Juízo da 13ª. Vara Federal Criminal de Curitiba da decisão 

colegiada desta Suprema Corte. Liminar deferida em 02.09.2020 nesta Reclamação para 

reafirmar o direito do Reclamante. Acesso concedido ao Reclamante pelo Juízo de 

Curitiba, até o momento, apenas a parte dos documentos, bem como à informação de 

que a relação da “Lava Jato” com os Estados Unidos não estaria documentada.  

Embargos de Declaração opostos em 17.11.2020: Pendente. Necessidade de 

explicitação dos documentos que devem ser disponibilizados a Defesa Técnica do 

Reclamante. 

Fatos novos: DESCUMPRIMENTO FLAGRANTE DAS RR. DECISÕES PROFERIDAS POR 

ESTA SUPREMA CORTE.  

DECISÕES PROFERIDAS PELO D. JUÍZO RECLAMADO AOS 18.11.2020 E 19.11.2020 

PARA RETOMAR A MARCHA DA AÇÃO DE ORIGEM MESMO SEM FRANQUEAR AO 

RECLAMANTE ACESSO A TODOS OS DOCUMENTOS ALCANÇADOS PELA DECISÃO 

DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO N.º 33.543/PR, QUE FORAM 

REITERADOS NOS AUTOS DESTA RECLAMAÇÃO. 

 

Ref.: Reclamação n.º 43.007/PR 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, por seus advogados, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, diante o absoluto menosprezo da r. 

decisão proferida nestes autos em 16.11.2020 por parte do d. juízo Reclamado, expor e 

requerer o que se segue: 

 

URGENTE 
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1. Conforme consta destes autos, no último dia 16.11.2020 esse e. 

Ministro Relator RICARDO LEWANDOWSKI, de forma incensurável, julgou procedente a 

presente Reclamação para o fim de: 

 

Confirmando a medida cautelar, determinar ao Juízo da 13ª Vara Federal Criminal 

da Subseção Judiciária de Curitiba/PR que libere, incontinenti, o acesso da defesa 

aos elementos de prova e demais dados constantes do Acordo de Leniência 

5020175-34.2017.4.04.7000 que façam referência ao reclamante ou que lhe digam 

respeito, notadamente: (i) ao seu conteúdo e respectivos anexos; (ii) à troca de 

correspondência entre a “Força Tarefa da Lava Jato” e outros países que 

participaram, direta ou indiretamente, da avença, como, por exemplo, autoridades 

dos Estados Unidos da América e da Suíça; (iii) aos documentos e depoimentos 

relacionados aos sistemas da Odebrecht; (iv) às perícias da Odebrecht, da Polícia 

Federal, do MPF e realizadas por outros países que, de qualquer modo, 

participaram do ajuste; e (v) aos valores pagos pela Odebrecht em razão do acordo, 

bem assim à alocação destes pelo MPF e por outros países, como também por 

outros órgãos, entidades e pessoas que nele tomaram parte.  

O acesso a tais dados só poderá ser limitado - e desde que de forma motivada e 

pormenorizada - caso contemple informações tão somente referentes a terceiros ou que 

possam concretamente comprometer eventuais diligências em andamento. 

Reforço, ainda, que a presente decisão deve ser cumprida independentemente de prévia 

intimação ou manifestação do MPF, da Odebrecht ou de quem quer que tenha 

participado do referido Acordo de Leniência, sobretudo para impedir que venham a 

obstar ou dificultar o fornecimento dos elementos de prova cujo acesso o STF autorizou 

à defesa do reclamante. (destacou-se) 

 

2. Ainda de acordo com a citada decisão, tal determinação: “deve 

estender-se a todos elementos probatórios e demais informações que se encontrem em 

expedientes conexos à Ação Penal e ao Acordo de Leniência acima referidos, digam 

eles respeito à Odebrecht ou a outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

ainda que envolvam autoridades estrangeiras, desde que tais dados tenham sido ou 

possam ser empregados pela acusação contra o reclamante ou tenham a aptidão de 

contribuir para a comprovação de sua inocência” (destacou-se). 
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3. Por fim, a r. decisão em comento advertiu expressamente que o 

prazo para as alegações finais somente deveria ter início após o cabal cumprimento da 

decisão ora exarada nos autos. 

 

4. Diante do histórico de contumaz descumprimento das decisões 

desta Suprema Corte do d. Juízo Reclamado — conforme revela a trajetória 

processual percorrida até a presente data (vide gráfico apresentado na petição anterior) 

— o Reclamante, de forma diligente, opôs Embargos de Declaração em 17.11.20201, 

a fim de que, respeitosamente, fosse explicitada na r. decisão proferida nestes autos, no 

dia anterior, a necessidade de ser franqueado acesso aos documentos relacionados ao 

Acordo de Leniência que estão apontados na planilha indicada no item III do 

aludido recurso, sem prejuízo de outros que se façam necessários para o 

cumprimento das decisões dessa Suprema Corte. Quais sejam: 

(i) íntegra do Acordo de Leniência entre Odebrecht e Ministério Público e todos os 

seus anexos e documentos integrantes, que sejam as mais de 1048 folhas que compõe 

o Acordo, com as 2.200 páginas de documentos fornecidos pela empresa leniente ao 

Ministério Público; 

(ii) íntegra e anexos do Acordo de Leniência assinado entre CGU, AGU e Grupo 

Odebrecht que dizem respeito direta ou indiretamente ao Reclamante, sem a limitação 

imposta pelo MPF. 

(iii) troca de correspondência entre a Força Tarefa da Lava Jato e outros países e 

autoridades que participam, direta ou indiretamente, da avença (por exemplo: FBI, 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Procuradoria da Suíça e Transparência 

Internacional ou organizações congêneres) ou qualquer esclarecimento sobre qualquer 

participação de tais países e organizações no feito;  

(iv) depoimentos (vídeos e degravações) que digam respeito aos “sistemas” da 

Odebrecht ou a fatos relacionados direta ou indiretamente às acusações deduzidas pela 

Força Tarefa da Lava Jato em desfavor do Reclamante;  

 
1 Petição: Embargos de Declaração - Petição: 97983 Data: 17/11/2020, às 10:26:16. 



  

 

4 
 

(v) perícias sobre os “sistemas” da Odebrecht ou sobre os documentos que integram o 

Acordo de Leniência (feitas pela Odebrecht, pela Polícia Federal, ou, ainda, por outros 

órgãos brasileiros ou de outros países que participam do Acordo de Leniência), ou 

esclarecimentos sobre sua existência; e 

(vi) os valores pagos direta ou indiretamente pela Odebrecht à Transparência 

Internacional e outras entidades congêneres que foram expressamente mencionadas 

em documentos do Acordo de Leniência, bem como o motivo para justificar o eventual 

pagamento. 

 

5. Isso porque, conforme exposto naquela oportunidade, a “Força-

Tarefa da Lava Jato”, com a triste aquiescência do d. Juízo Reclamado, continua a 

esconder da Defesa do Reclamante elementos que podem reforçar sua inocência ou 

a nulidade dos atos de persecução contra ele praticados — eventualmente, até para 

não revelar ilícitos praticados pelos próprios agentes da citada Operação.  

 

6. Nessa direção, por exemplo, mostrou-se que os procuradores da 

República da “Lava Jato”, para não cumprir a expressa determinação desta Suprema 

Corte no sentido de que fosse disponibilizada a troca de correspondências com 

autoridades de outros países, incluindo DoJ, FBI e SEC, chegaram a afirmar em 

09.11.2020 que: 

 
1. Em atenção ao quanto determinado no item 2 da decisão do evento 2207, o MPF 

esclarece que não foi produzida nenhuma documentação relativa a comunicações 

com autoridades estrangeiras para tratar do acordo de leniência (destacou-se). 

 

7. Ou seja, sustentou a “Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba” 

naquela manifestação que em um acordo bilionário de leniência, no qual os Estados 

Unidos é parte (por meio do “Acordo Global”) e que recebeu vultosos valores dele 

decorrentes, não teria sido produzida “nenhuma documentação”! 
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8. Veja-se, por oportuno, o que dispõe a Cláusula 7ª. do Acordo de 

Leniência em discussão: 

 

 

 

9. Como admitir que agentes públicos que firmaram um acordo 

bilionário com a participação de autoridades norte-americanas e direcionaram 

recursos vultosos e informações estratégicas para aquele país não tenham produzido 

“nenhuma documentação”? Isso é crível? Isso é possível? 

 
10. Outrossim, também se demonstrou, a título exemplificativo, que 

entidades como a Transparência Internacional atuaram diretamente no Acordo de 

Leniência e, a despeito disso, não há no material fornecido qualquer informação 

sobre a função exercida ou a remuneração paga — a despeito de haver na decisão 

exarada nestes autos o dever de conceder acesso a informações e documentos relativos 
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“(v) aos valores pagos pela Odebrecht em razão do acordo”. Isso tudo com a agravante 

de que a Transparência Internacional: (i) segundo prova documental trazida aos autos, 

ajudava o MPF com estratégias desde pelo menos 2014; (ii) constituiu uma entidade no 

Brasil em 2017, véspera da celebração do Acordo de Leniência; (iii) teve intensa atuação 

política nos projetos da “Lava Jato”2; (iv) segundo a Vaza Jato, os membros da 

organização tiveram presença marcante nas palestras remuneradas realizadas por 

membros da “Lava Jato” em instituições privadas e atuaram no projeto relacionado à 

constituição de uma fundação de direito privado bilionária3; (v) a entidade nacional da 

Transparência Internacional tem uma conta no seu balanço cuja destinação não é aberta 

(vide embargos de declaração); e (vi) ainda segundo o material carreado aos autos, a 

Transparência Internacional é composta de uma série de entidades e é financiada, em 

nível internacional, por instituições como o Departamento de Estado dos Estados Unidos 

(vide embargos de declaração). Mesmo diante desse cenário e da determinação deste 

Supremo Tribunal Federal, o Juízo Reclamado negou acesso a qualquer informação 

sobre a atuação da Transparência Internacional e de entidades congêneres no Acordo de 

Leniência. 

 

11. Emerge com nitidez desse cenário, que existe um material que foi 

exibido à Defesa do Reclamante após muitos anos de busca à paridade de armas; e 

existe outro material, que é o real, aquele que efetivamente retrata o Acordo de 

Leniência com todas as suas relações e desdobramentos. Mas em relação a este último, 

só a Acusação tem acesso. 

 

 

 

2 http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/transparencia-internacional-emite-carta-de-apoio-as-10-
medidas-contra-a-corrupcao  

3 https://apublica.org/2020/09/a-alianca-da-lava-jato-com-a-transparencia-internacional/  
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12. Aos que cogitaram que a explicitação pleiteada em 17.11.2020, em 

sede de aclaratórios, poderia constituir um zelo exacerbado para o cumprimento de uma 

determinação deste Supremo Tribunal Federal, o histórico trilhado até aqui não deixa 

dúvidas quanto à necessidade da medida. Afinal, ao longo de quase 3 anos de tortuoso 

caminho, tem-se no total, ao menos, 17 pedidos, 13 indeferimentos e 10 decisões 

favoráveis — sem que até o momento, porém, tenham sido cumpridas, na integralidade, 

as decisões desta Suprema Corte sobre o assunto. Triste investida. 

 

13. Com efeito, não tardou que sobreviesse novo e açodado 

descumprimento pelo d. Juízo Reclamando. Já na data de ontem (18.11.2020), o d. 

Juízo Reclamado, tergiversando para a extensão do quando decidido nestes autos e 

também na Reclamação n.º 33.543/PR, deu como cumprida “cabalmente” a ordem 

emanada por esse e. Ministro Relator. Confira-se4: 

 

O acesso ao Acordo de Leniência, processo de nº 5020175-34.2017.404.7000, foi 

ultimado à Defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA por intermédio de decisão 

proferida nos aludidos autos na data de 04 de setembro de 2020, cuja cópia foi 

trasladada para o evento 2134 desta ação penal. 

Depreende-se da referida decisão que dos então 374 eventos existentes no referido 

processo, somente permaneceram sob sigilo 13 eventos, os quais contêm dados 

referentes exclusivamente a investigações contra terceiros, estando, portanto, 

abarcados pela exceção estabelecida na própria decisão em epígrafe. 

Assim, teve a Defesa do Reclamante amplo acesso aos elementos de prova, conteúdo 

e anexos, constantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.404.7000, inclusive – 

há de ser ressaltado -. de forma muito mais ampla do que determinado na Reclamação 

43.007/DF, eis que o acesso foi praticamente à integralidade do acordo de leniência, 

que trata de vários outros fatos totalmente estranhos ao objeto desta ação penal e 

estranhos igualmente a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. 

Promoveu, ainda, o MPF, a juntada no evento 2194 desta ação penal de anexo do 

acordo indicado pela Defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, e que na realidade 

 
4 Doc. 1. 
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trata-se apenas de resumo dos acordos de colaboração premiada firmados pelos 

prepostos do Grupo Odebrecht, conforme longamente esclarecido pelo MPF no 

parecer do evento 2194. 

Ainda, em relação ao acesso "à troca de correspondência entre a 'Força Tarefa da Lava 

Jato' e outros países que participaram, direta ou indiretamente, da avença, como, por 

exemplo, autoridades dos Estados Unidos da América e da Suíça", o MPF esclareceu, 

no evento 2212, que não foi produzida nenhuma documentação relativa a 

comunicações com autoridades estrangeiras para tratar do acordo de leniência. 

No que diz respeito ao "acesso aos documentos e depoimentos relacionados aos 

sistemas da Odebrecht", cumpre destacar não só o já referido amplo acesso ao acordo 

de leniência, como também o fato de que foram juntados à presente ação penal os 

acordos de colaboração premiada formalizados pelos executivos do Grupo Odebrecht 

e homologados pelo Eg. STF, os registros audiovisuais desses acordos, tendo sido 

ouvidos, sob o contraditório e a ampla defesa, os seguintes colaboradores durante a 

instrução deste processo: Emílio Alves Odebrecht (eventos 589 e 654, com 

transcrições nos eventos 717 e 736), Alexandrino de Salles Ramos de Alencar (eventos 

589 e 717), Rogério Santos de Araújo, Márcio Faria da Silva e Hilberto Mascarenhas 

Alves da Silva Filho (eventos 633 e 686), além dos acusados MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT e PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO (evento 1019, com 

transcrição no evento 1068). 

Foi ainda ouvido neste processo o único aderente ao Acordo de Leniência que relatou 

fatos pertinentes ao objeto da presente ação penal, o funcionário da Odebrecht 

Realizações Imobiliárias João Alberto Lovera, conforme termo de depoimento juntado 

no evento 589, com a respectiva transcrição no evento 717. 

Ainda, no que toca ao acesso "às perícias da Odebrecht, da Polícia Federal, do MPF e 

realizadas por outros países que, de qualquer modo, participaram do ajuste", cumpre 

esclarecer o seguinte. 

No Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.404.7000 foram definidos os limites e 

sigilo impostos aos sistemas da Odebrecht "Drousys" e "MywebDay", em decisões 

proferidas nos eventos 97, 265 e 279, todas acessíveis à Defesa do Reclamante. 

Em síntese, delas se extrai que, por força do próprio acordo, o acesso aos sistemas da 

Odebrecht é estritamente sigiloso, sendo viável o compartilhamento apenas quando 

houver prévia adesão ao acordo de leniência, para a instrução de investigações 

conduzidas por autoridades públicas competentes, mediante prévia autorização 

judicial. 

Assim, inviável o acesso indiscriminado a todo o sistema e/ou a todas as perícias 

realizadas a partir dos seus dados. 

Não obstante, no que diz respeito à instrução da presente ação penal, foi autorizada, 

por decisão de 13/09/2017 (evento 1044), complementada nos eventos 1060, 1088, 
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1168, 1191, a realização de perícia, pela Polícia Federal, nos sistemas eletrônicos do 

Grupo Odebrecht. 

Não foram realizadas perícias sobre os sistemas da Odebrecht pelo MPF. 

O laudo (335/2018-SETEC/SR/PF/PR) foi elaborado pelos peritos da Polícia da 

Federal e juntado, no dia 23/02/2018 (evento 1536) à ação penal 5063130-

17.2016.4.04.7000. 

Parecer do assistente técnico da Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, elaborado em 

29/03/2018, foi juntado no evento 1626. 

Por decisão de 10/09/2019, nos autos da Agravo Regimental na Reclamação 33.543, 

foi determinado pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, que fosse facultado à Defesa de 

Luiz Inácio Lula da Silva novo acesso aos sistemas vinculados à empresa Odebrecht, 

agora nos exatos moldes do verificado na Ação Penal 5021365-32.2017.4.04.7000. 

Determinada, ainda, a posterior reabertura de prazo para apresentação ou complemento 

das alegações finais, de cinco dias (§ 3º, art. 403, CPP). 

A determinação foi cumprida por este Julgador, nos termos da longínqua decisão de 

17/09/2019 (evento 1955 da ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000). 

Posteriormente, com o julgamento do Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios 

no Agravo Regimental no Agravo Regimental na Reclamação 33.543, foi confirmada 

decisão anterior, concedendo-se ao Reclamante acesso restrito aos elementos de prova 

já documentados nos autos de origem (5020175-34.2017.4.04.7000/PR) que lhe 

dissessem respeito, ressalvadas eventuais diligências em curso ou em deliberação, 

inclusive aos sistemas vinculados à empresa Odebrecht, nos exatos moldes do 

verificado na ação penal 5021365-32.2017.404.7000/PR. 

Em resumo, pode-se concluir que foi autorizada e realizada perícia pelo órgão 

competente, a Polícia Federal, sobre os sistemas do Grupo Odebrecht, necessária à 

instrução da presente ação penal, e sem ferir os termos do acordo de leniência. 

Quanto "aos valores pagos pela Odebrecht em razão do acordo, bem assim à alocação 

destes pelo MPF e por outros países, como também por outros órgãos, entidades e 

pessoas que nele tomaram parte", trata-se de matéria disponível por meio do acesso ao 

Acordo de Leniência 5020175-34.2017.404.7000 e igualmente do acesso restrito 

franqueado à Defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA ao processo de nº 5037677-

49.2018.404.7000, que contém o acordo formalizado entre as empresas do grupo 

econômico Odebrecht e o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 

- CGU e a Advocacia-Geral da União – AGU. 

Evidenciado, assim, que foi franqueado à Defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA 

SILVA, não só o acesso amplo ao Acordo de Leniência, mas igualmente a expedientes 

conexos pertinentes, a exemplo dos autos de nº 5037677-49.2018.404.7000 e 

5025605-98.2016.404.7000, que tramita sem sigilo. 
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Na decisão proferida em 05 de outubro de 2020 (evento 2163) foi franqueado acesso 

a outros processos relacionados ao Acordo de Leniência e a esta ação penal que 

eventualmente poderiam interessar à Defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. 

Quanto ao pedido formulado pela Defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA para 

acesso a uma lista de processos, foi esclarecido que tais feitos não se relacionam ao 

acordo de leniência celebrado com a Odebrecht, nem documentam questões prévias 

ou outras quaisquer relacionadas a esse tema, nem tampouco dizem respeito aos fatos 

objeto desta ação penal (evento 2214). 

Restou, em conclusão, e no entendimento deste Juízo, cabalmente cumprida a decisão 

proferida na Reclamação 43.007/DF. 

 

14. Com o devido respeito e acatamento, essa nova decisão do d. Juízo 

Reclamado apenas reforça uma atuação conjunta com a “Força-Tarefa da Lava Jato” 

para sonegar informações e elementos de provas relevantes para a Defesa Técnica do 

Reclamante. 

 

15. Apenas à guisa de exemplo do acinte que constitui tal decisum à 

autoridade desta Suprema Corte, veja-se que sobre à troca de correspondências que 

pavimentou a celebração do acordo global e bilionário, almeja-se fazer prevalecer, ao 

arrepio da ampla defesa e do devido processo legal, o argumento de autoridade de que 

“o MPF esclareceu, no evento 2212, que não foi produzida nenhuma documentação 

relativa a comunicações com autoridades estrangeiras para tratar do acordo de 

leniência”. 

 

16. Ao receber tal notícia, o d. Juízo Reclamado, houvesse 

imparcialidade e independência, deveria, no mínimo, questionar a “Força-Tarefa da 

Lava Jato” sobre a procedência de tal afirmação — afinal, como já exposto, não é crível 

ou compatível com as regras jurídicas que agentes públicos firmem acordos bilionários 

envolvendo autoridades estrangeiras sem qualquer documentação! 
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17. Em caso similar nos EUA — de onde a “Força-Tarefa da Lava 

Jato” vem buscando tamanha inspiração —, segundo consta em livro de autoria de dois 

dos subscritores da presente peça (“Lawfare: uma introdução”), após o juiz que conduzia 

o caso verificar que procuradores estavam escondendo provas da Defesa Técnica do 

acusado, foi determinada a abertura de uma investigação para apurar a violação às Brady 

Rules — que foi ulteriormente confirmada: 

 

Em abril de 2009, o Procurador-Geral anunciou que a acusação seria 
descontinuada, pois concluíram que informações relevantes não foram dadas à 
defesa por ocasião do julgamento. O juiz Sullivan marcou uma audiência para 
anular a condenação e em abril de 2009 Stevens foi absolvido. Nessa mesma 
oportunidade, o juiz que presidiu o caso United Stats v. Stevens, Emmet G. 
Sullivan solicitou uma investigação sobre a conduta dos Procuradores do caso 
tendo nomeado um advogado especial do Juízo para conduzir referida 
investigação sobre eventuais práticas corruptas pelo DOJ. Em 14 de Novembro 
de 2001, após dois anos de investigação, revisão de aproximadamente 128 mil 
documentos, Henry F. Schuelke III (advogado nomeado pelo Juiz Emmet G) 
apresentou um relatório de quinhentas páginas em Juízo sobre a investigação do 
FBI e a apuração dos procuradores do DOJ. A investigação concluiu e 
comprovou que foram utilizadas práticas jurídicas corruptas durante o 
julgamento. Esse relatório abalou o mundo jurídico dos Estados Unidos, sendo 
considerado até os dias atuais um dos maiores casos de violação das Brady 
Rules, ou seja, a obrigação do Estado de apresentar provas de inocência para a 
defesa dos acusados (Brady v. Maryland, 1963)5. 

 

18. No Brasil, sob a ótica do d. Juízo Reclamado, situação similar está 

servindo para dar por cumprida uma decisão desta Suprema Corte — sem que ela 

efetivamente tenha sido acatada. 

 

19. Da igual modo, o d. Juízo Reclamado deu por cumprida a decisão 

deste Colendo Supremo Tribunal Federal afirmando ser “inviável o acesso 

 
5 Zanin, Cristiano et ali. Lawfare: uma introdução. Editora Contracorrente. São Paulo, 2019, pag. 113. 
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indiscriminado a todo o sistema e/ou a todas as perícias realizadas a partir dos seus 

dados”, embora a decisão proferida nestes autos seja textual ao dizer sobre a necessidade 

de se dar acesso à Defesa do Reclamante “(iii) aos documentos e depoimentos 

relacionados aos sistemas da Odebrecht; (iv) às perícias da Odebrecht, da Polícia 

Federal, do MPF e realizadas por outros países que, de qualquer modo, participaram 

do ajuste”. 

 

20. Ademais, o d. Juízo Reclamado mais uma vez deixou claro que foi 

dada por cumprida a determinação deste e. Supremo Tribunal Federal a partir de uma 

seleção de documentos que não cabia nem ao MPF nem ao próprio Juízo Reclamado. 

Veja-se, a título de exemplo, o seguinte trecho: “Foi ainda ouvido neste processo o 

único aderente ao Acordo de Leniência que relatou fatos pertinentes ao objeto da 

presente ação penal, o funcionário da Odebrecht Realizações Imobiliárias João Alberto 

Lovera, conforme termo de depoimento juntado no evento 589, com a respectiva 

transcrição no evento 717”. 

 

21. Todo esse quadro, e. Ministro, precisa ser analisado no contexto já 

exposto nos Embargos de Declaração retro: o Acordo de Leniência em questão, que 

envolve quantias bilionárias, tem como uma representação gráfica de destaque um 

suposto valor de R$ 700 mil que teria sido destinada a uma reforma realizada em um 

sítio de Atibaia que seria frequentado pelo Reclamante — situação que, ademais, já foi 

totalmente afastada por uma perícia apresentada que comprovou, a partir do fluxo de 

informações constantes no próprio “sistema da Odebrecht”, que tal valor foi sacado em 

favor de um executivo do próprio Grupo. 

 

22. Não é a sede processual adequada para tal discussão, mas é evidente 

que houve direcionamento do Acordo de Leniência contra o Reclamante e a “Lava 
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Jato” está buscando, há mais de três anos, esconder os elementos que mostram essa 

situação, inclusive com a participação de autoridades estrangeiras. 

 

23. Importante registrar, ainda, que, diante do dever que recai sobre 

todos os atores de buscar a real e a concreta efetividade dos processos em disputa6, a 

Defesa Técnica do Reclamante peticionou na origem7 informando que a r. decisão 

proferida nestes autos não fora cumprida substancialmente. Na mesma toada, à exemplo 

do quanto pleiteado nos aclaratórios aqui pendentes de apreciação, explicitou-se 

textualmente ao d. Juízo Reclamado os documentos que ainda não foram 

disponibilizados. 

 

24. Mas, debalde. Na data de hoje (19.11.2020), em nada observando 

ao quanto assinalado pelo Reclamante, o d. Juízo Reclamado novamente reafirmou 

que a ordem emanada destes autos não seria cumprida em sua exata extensão: “Não há 

mais providências a cargo deste Juízo a serem tomadas”8. 

 

25. Diante do exposto, o Reclamante vem pela presente, 

respeitosamente, reiterar o quanto requerido no bojo dos Embargos de Declaração 

opostos em 17.11.2020, a fim de que seja explicitado na r. decisão embargada – com 

urgência, haja vista a ilegal deflagração de prazo para apresentação de alegações finais 

- que também deverão ser disponibilizados a esta Defesa Técnica os documentos 

relacionados ao Acordo que estão na planilha indicada no item III dos aclaratórios em 

 
6 CPC. Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 

7 Doc. 2. 

8 Doc. 3. 
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comento, sem prejuízo de outros que se façam necessários para o cumprimento das 

decisões dessa Suprema Corte. 

 

26. Requer-se, por fim, diante do fato de o d. Juízo Reclamado haver 

determinado o retorno da marcha processual da ação penal de origem de forma contrária 

à determinação deste Supremo Tribunal Federal, renovando o descumprimento à 

autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, sejam os Embargos de 

Declaração opostos em 17.11.2020 julgados com urgência, bem como seja declarada 

a nulidade de todos os atos praticados em desconformidade com as determinações 

exaradas nestes autos, bem como sejam tomadas as medidas eventualmente cabíveis 

diante dos graves fatos ocorridos nos autos originários — v.g. no tocante à afirmação 

do MPF sobre a suposta inexistência de qualquer ato documentado na relação com 

autoridades norte-americanas em um acordo de leniência bilionário que expressamente 

se refere a obrigações com o DoJ e com a Procuradoria Geral da Suíça, e, ainda, no 

tocante à reiterada resistência de compartilhamento de documentos e informações que 

constam nas decisões desta Excelsa Corte. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

De São Paulo (SP) para Brasília (DF), 19 de novembro de 2020. 

 

 

 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 
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