
 

 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA FEDERAL DA 13ª VARA 
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR 
 
Síntese: Embargos de Terceiro que objetivam afastar 
constrição em bens e valores pertencentes ao Espólio de 
D. Marisa Letícia Lula da Silva diante do direito à 
meação. De cujos fora excluída do processo em que foi 
proferida a condenação criminal que embasou a 
constrição. Há mais de um ano o Espólio aguarda o 
afastamento da constrição, demonstrando que os 
herdeiros e demais familiares estão passando por 
necessidades materiais diante de tal constrição, e que 
também está inviabilizando o direito de defesa do 
cônjuge da falecida. Fatos novos que reforçam 
necessidade de ser afastada a constrição. Obrigação de 
reparar os supostos danos que teriam ensejado a 
constrição foi assumida integralmente pelas empresas 
Odebrecht e OAS em acordos firmados com 
autoridades brasileiras e estrangeiras, não havendo que 
se cogitar, por mais esta razão, em qualquer constrição 
de bens e valores do Espólio. 
 
 
Embargos de Terceiro nº 5001262-67.2018.4.04.7000/PR 
 

 
O ESPÓLIO DE MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA 

(Peticionário), devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por 

intermédio de seus advogados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência 

reiterar a impossibilidade de ser mantida a constrição do patrimônio do 

Peticionário, inclusive à luz de fatos novos que serão adiante expostos — 

notadamente as obrigações assumidas pela ODEBRECHT e pela OAS para 

reparação integral de danos supostamente incorridos pela Petrobras —, bem 

como expor a necessidade de urgência no processamento e no julgamento deste 

processo. 
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1. BREVE HISTÓRICO DO FEITO 

 

Os presentes Embargos de Terceiro foram opostos em 16.01.2018 

objetivando afastar constrição indevidamente imposta aos valores pertencentes ao 

Espólio de Marisa Letícia Lula da Silva. Conforme demonstrado na peça vestibular e 

outras subsequentes, os herdeiros de D. Marisa estão passando por dificuldades 

materiais diante dessa constrição, que também está inviabilizando o direito de defesa 

do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

 

Cabe rememorar, ainda que de maneira breve, o histórico até 

alcançarmos o estágio atual deste feito. 

 

Em 04.10.2016 o Ministério Público Federal (MPF) requereu, perante 

este Juízo, a decretação de medidas assecuratórias de sequestro e arresto em desfavor 

do ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-Primeira Dama 

Marisa Letícia Lula da Silva1. Em razão do falecimento da ex-Primeira Dama, o Juízo 

promoveu a sua exclusão do processo, por meio de decisão proferida em 16.05.20172. 

 

Em 12.07.2017, o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi 

condenado – injustamente – nos autos da Ação Penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000, à 

qual as Medidas Assecuratórias citadas se referem. Além das penas de multa e 

reclusão, a sentença determinou o sequestro do apartamento tríplex do Guarujá/SP lá 

                                                           

1 Autos nº 5050758-36.2016.4.04.7000, Evento 01. 
2 Autos nº 5050758-36.2016.4.04.7000, Evento 03. 
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discriminado e arbitrou um valor de R$ 16.000.000,00 a título de dano mínimo a ser 

reparado3. Inexiste decisão condenatória definitiva em desfavor do ex-Presidente da 

República — tendo ele, portanto, direito à presunção de inocência assegurada pelo 

Texto Constitucional. 

 

Em 14.07.2017 foi proferida decisão nos autos das já referidas 

Medidas Assecuratórias, determinando o arresto/sequestro subsidiário de todos os 

ativos financeiros do ex-Presidente Lula, com vistas à assegurar o pagamento dos 

citados R$ 16.000.000,00 — que passaram a ser tratados (indevidamente) como 

produto ou proveito do suposto crime de corrupção passiva4. 

 

Ao cabo, as decisões então prolatadas nos autos das assecuratórias 

resultaram em constrições de veículos, valores em contas bancárias, planos de 

previdência, valores mobiliários e bens imóveis. 

 

Outrossim, em que pese o respeito à meação no tocante aos bens 

imóveis, o mesmo — contraditoriamente — não foi observado em relação aos ativos 

financeiros do Peticionário.  

 

 

                                                           

3 “Necessário estimar o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes do crime, nos termos do art. 387, 

IV, do CPP. O MPF calculou o valor com base no total da vantagem indevida acertada nos contratos do 

Consórcio CONPAR e RNEST/CONEST, em cerca de 3% sobre o valor deles. Reputa-se, mais apropriado, 

como valor mínimo limitá-lo ao montante destinado à conta corrente geral de propinas do Grupo OAS com 

agentes do Partido dos Trabalhadores, ou seja, em dezesseis milhões de reais” (Autos nº 504651-
294.2016.4.04.7000 - Evento 948). 
4 “Em síntese, reconhecido que contrato celebrado entre o Consórcio CONEST/RNEST gerou cerca de dezesseis 

milhões de reais em vantagem indevida [...].” (Autos nº 5050758-36.2016.4.04.7000 - Evento 09). 
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Nova decisão proferida por este Juízo em 07.12.20175 assentou, dentre 

outras coisas, que “[n]ão cabe levantamento automático do bloqueio com base no 

mero argumento da meação do cônjuge”. 

 

Em 19.12.2017, embora juridicamente desnecessário, dado o caráter 

subsidiário da constrição patrimonial – como adiante melhor explicitado –, foi 

apresentada prova, nos autos das Medidas Assecuratórias, da origem lícita de todos os 

ativos financeiros6. 

 

Em 16.01.2018 foram ajuizados os presentes Embargos de 

Terceiro diante do reiterado desrespeito à meação de D. Marisa Letícia em 

relação à constrição de bens e valores estabelecida nos autos da já referida 

Medidas Assecuratórias. A exordial foi instruída com Relatório de Análise 

elaborada por expert demonstrando a origem lícita dos bens e valores em relação 

aos quais se busca o afastamento da constrição7. 

 

Diante da injustificada inércia, em 14.05.2018 o Embargante requereu 

a concessão de tutela de urgência incidental (Evento 3) para a apreciação célere do 

pedido. 

 

 

 

                                                           

5 Autos nº 5050758-36.2016.4.04.7000, Evento 74. 
6 Autos nº 5050758-36.2016.4.04.7000, Evento 81. 
7 Evento 1 – Anexo 5. 
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Em 23.05.2018, sobreveio decisão proferida nos autos da Ação 

Cautelar Fiscal nº 5002649-76.2018.4.03.6182/SP, ajuizada pela Fazenda Nacional 

perante a 1ª Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal de São Paulo, que 

confirmou com clareza hialina as teses aventadas nos presentes autos, a saber, a 

necessidade de se preservar a meação do Embargante, no âmbito dos ativos 

financeiros do Peticionário, em decorrência do regime da comunhão universal de 

bens.8 Ou seja, outro Juízo reconheceu o mesmo direito pleiteado nos Embargos de 

Terceiro aqui deduzidos. 

 

Por força da liminar concedida no Mandado de Segurança nº 

5021838-32.2018.4.04.0000/PR9 — impetrado diante da ausência de uma decisão por 

este Juízo (omissão) —, foi exarada decisão em 13.06.201810. Nesta decisão, o pedido 

de tutela de urgência restou indeferido e a constrição integral dos ativos financeiros foi 

mantida, sob o fundamento de que haveria suspeita de que os valores constituiriam 

produto ou proveito de alegado superfaturamento nas palestras proferidas pelo 

Peticionário. 

 

Não bastasse a já comprovada licitude dos bens, a fundamentação não 

poderia ser mais inconcebível, uma vez que as medidas assecuratórias fazem 

referência à Ação Penal n° 5046512-94.2016.4.04.7000, na qual o produto do 

suposto crime perseguido seria o apartamento tríplex, não os valores recebidos 

pelas palestras. 

                                                           

8 Evento 04. 
9 Evento 02. 
10 Evento 07. 
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Em 13.07.2018 (Evento 20), o Ministério Público Federal apresentou 

sua contestação aos presentes Embargos11. Em 20.08.2018, o Embargante apresentou 

sua réplica12, evidenciando (a) todas as imprecisões, (b) evasões ao objeto das medidas 

assecuratórias e (c) sugestões infundadas e indevidas quanto à suposta autoria delitiva 

da de cujus empreendidas pelo Parquet. 

 

Em 05.11.2018, o Embargante formulou pedido de produção de prova 

testemunhal e pericial13. E, por fim, em 19.11.2018, procedeu com a juntada de cópia 

integral do Processo de Inventário, em trâmite perante a 1ª Vara de Família e 

Sucessões de São Bernardo do Campo/SP14. 

 

Desde então, aguarda-se o prosseguimento do feito, que se 

encontra com este Juízo para despacho/decisão desde 20.11.201815. 

 

Em síntese, o que se verifica é a existência de constrição de 

patrimônio lícito do Peticionário (objeto de constrição na modalidade subsidiária) 

em razão de uma hipótese investigatória. Há mais de UM ANO o Peticionário 

busca afastar tal constrição após comprovar cabalmente, por meio de análise 

técnica, a origem lícita dos valores que jamais poderiam ter sido alcançados pela 

aludida constrição diante do direito de D. Marisa Letícia Lula da Silva de ver 

observada a meação a que faz jus. 

                                                           

11 Evento 20. 
12 Evento 28. 
13 Evento 42. 
14

 Evento 44. 
15

 Evento 46. 
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Fatos novos, que serão adiante expostos, REFORÇAM a necessidade 

de afastar qualquer constrição sobre os bens e valores do Peticionário. 

 

Senão, vejamos. 

 

2. TOTAL AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO 

 

Como aventado, a situação em tela é a de patrimônio ilegalmente 

constrito, com vistas à reparação do dano definido pela sentença condenatória 

proferida na Ação Penal nº 5046512-94.2016.4.04.700016 — a pretexto de ressarcir a 

Petrobras por afirmados desvios ocorridos em contratos firmados pela petrolífera. 

 

Como já exposto acima, tal constrição de bens e valores não poderia 

alcançar a meação do Espólio de D. Marisa, máxime após a demonstração da origem 

lícita dos mesmos. 

 

Não bastasse, é fato público e notório que os Grupos Odebrecht e 

OAS celebraram acordos de leniência. 

 

 

                                                           

16 Valor que jamais poderia ser demandado antes do trânsito em julgado do feito, muito menos pelo Ministério 
Público Federal, conforme dispõe o artigo 63 do Código de Processo Penal, conforme dispõe o art. 63 do CPP: 
“Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o 

efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros” (Grifou-se). 



  

 

 

8 

 

 

E conforme apurado pelo Peticionário, tais acordos preveem o 

ressarcimento integral dos afirmados danos incorridos pela Petrobras (aliás, a 

empresa jamais apontou o valor desses danos). 

 

Com efeito. 

 

De acordo com o Relatório da Administração ODEBRECHT 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S. A.17, foi realizado um Acordo de Leniência 

com o MPF, como parte de um Acordo Global coordenado entre as autoridades do 

Brasil, dos EUA e da Suíça. No referido acordo, a ODEBRECHT S.A. se compromete 

a reparar os danos nos seguintes termos: 

 

(a) Operação Lava jato: Como é de conhecimento público, desde 2014 encontram-
se em andamento investigações e outros procedimentos legais conduzidos pelo 
Ministério Público Federal e outras autoridades públicas, no contexto da chamada 
Operação Lava Jato. As referidas investigações envolvem empresas, ex-executivos e 
executivos da Companhia e suas controladas, incluindo a CNO. Paralelamente e em 
decorrência da Operação Lava Jato, foram ajuizadas a partir de 2015 pelo Ministério 
Público Federal (“MPF”) e Advocacia Geral da União (“AGU”) ações de 
improbidade administrativa contra a Odebrecht S.A. (“ODB”), a Companhia, 
algumas de suas controladas, e certos ex-executivos, requerendo o pagamento de 
indenização e multa, a proibição de contratar com o poder público, receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, entre outras. Em relação ao mérito da 
cobrança e valores, com base na avaliação dos assessores legais da Companhia, 
entende-se que existem elementos nos processos que são passíveis de discussão e que 
podem levar à improcedência ou redução de determinadas sanções requeridas. Em 22 
de março de 2016, o Grupo Odebrecht divulgou nota sobre sua intenção de colaborar 
de forma definitiva com as investigações da Operação Lava Jato. Acordo Global 
com as autoridades: Em 1º de dezembro de 2016, a ODB, na qualidade de 

                                                           

17
 Doc. 1. (Destacou-se). 
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controladora das empresas pertencentes ao seu grupo econômico, firmou o Acordo 
de Leniência com o MPF, responsabilizando-se por todos os atos ilícitos que 
integram o objeto do referido acordo, praticados em benefício dessas empresas, com 
exceção da Braskem S.A. (“Braskem”). Este acordo é parte de um Acordo Global 
coordenado pelas autoridades competentes das jurisdições brasileira, americana e 
suíça, no âmbito do qual a ODB, ou outra empresa de seu grupo econômico, se 
compromete a pagar o valor global equivalente a R$ 3.828 milhões, em 23 anos, com 
parcelas anuais customizadas, sendo que nos seis primeiros anos com parcela anual 
de R$ 80 milhões e parcelas progressivas nos anos seguintes, valores estes 
reajustados pela taxa SELIC simples. O racional do referido Acordo de Leniência é o 
reconhecimento de ilícitos e reparação dos danos causados, bem como a 
colaboração junto ao MPF e demais autoridades no tocante às investigações, 
buscando ainda o Grupo Odebrecht a preservação e continuidade de suas atividades, 
a retomada de contratação com entes públicos e ainda recebimento de recursos de 
bancos e entidades públicas, no Brasil e no exterior. A coligada Braskem também 
firmou um Acordo Global com as autoridades brasileiras, americanas e suíças. A 
ODB se encontra adimplente frente aos seus compromissos assumidos nos termos do 
Acordo Global. Cabe ainda ressaltar que em razão do mencionado Acordo de 
Leniência, o MPF se comprometeu a não propor ações de natureza cível e medidas 
adicionais para ressarcimento de valores em decorrência das denúncias e fatos 
ligados à Lava Jato, não aplicar sanções de improbidade administrativa bem como 
empreender gestão junto aos órgãos públicos, empresas públicas e empresas públicas 
de economia mista para que retirem quaisquer restrições cadastrais da ODB, da 
Companhia, suas controladas. A ODB, a Companhia e suas controladas seguem 
agora em discussão com a AGU e Ministério da Transparência e Controladoria Geral 
da União (“CGU”) para concluir o processo de adesão destes órgãos ao Acordo de 
Leniência firmado com o MPF. A Companhia e suas controladas seguem também em 
discussões junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) em 
razão dos atos praticados. Vale informar ainda que no âmbito do Acordo Global, o 
Grupo Odebrecht contratou escritório de advocacia especializado, com renome e 
reconhecimento no mercado, para dar seguimento às investigações internas, com o 
objetivo de apurar fatos e eventuais reflexos envolvendo suas controladas, executivos 
e ex-executivos, decorrentes de eventos relacionados a essa investigação. No âmbito 
de suas operações no exterior, a Companhia e suas controladas seguem em 
discussões avançadas junto às autoridades locais para o fechamento de acordos de 
colaboração/leniência. Até o presente momento já há acordos firmados com a 
República Dominicana e Equador, além das autoridades americanas, suíças e 
brasileiras. 
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Conforme consta na parte do “Relatório do Auditor Independente 

sobre as Demonstrações Contábeis Individuais” do referido documento, já foram 

constituídas provisões para adimplemento do Acordo de Leniência com o MPF e o 

Acordo Global: 

 

i) Investigações e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério 
Público Federal e outras autoridades públicas: Conforme descrito na Nota 
Explicativa nº 1 (a) às demonstrações contábeis e como é de conhecimento público, 
encontram-se em andamento, desde 2014, investigações e outros procedimentos 
legais conduzidos pelo Ministério Público Federal e outras autoridades públicas, no 
contexto da denominada Operação Lava Jato. As referidas investigações envolvem 
empresas, ex-executivos e executivos da Companhia, suas controladas e coligadas, 
incluindo a Construtora Norberto Odebrecht S.A. Paralelamente e em decorrência da 
Operação Lava Jato, foram ajuizadas a partir de 2015 pelo Ministério Público 
Federal e Advocacia Geral da União ações de improbidade contra a Odebrecht 
S.A.(controladora da Companhia), a Companhia, algumas de suas controladas e 
coligadas e certos ex-executivos, requerendo o pagamento de indenização e multa, a 
proibição de contratar com o poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, entre outras. Em relação ao mérito da cobrança e valores com base na 
avaliação dos assessores legais da Companhia, entende-se que existem elementos nos 
processos que são passíveis de discussão e que podem levar à improcedência de 
determinadas sanções requeridas. Em 1º de dezembro de 2016, a Odebrecht S.A., na 
qualidade de controladora das empresas pertencentes ao seu grupo econômico, 
firmou o Acordo de Leniência com o Ministério Público Federal, responsabilizando-
se por todos os atos ilícitos que integram o objeto do referido acordo, praticados em 
benefício dessas empresas, com exceção da Braskem S.A. Este acordo firmado pela 
Odebrecht S.A. é parte de um Acordo Global coordenado pelas autoridades 
competentes das jurisdições brasileira, americana e suíça, no âmbito do qual a 
Odebrecht S.A. se compromete a pagar o valor global equivalente a R$ 3.828 
milhões, em 23 anos, no valor de R$ 80 milhões nos seis primeiros anos e 
parcelas progressivas nos anos seguintes. O referido acordo objetiva o 
reconhecimento dos ilícitos e reparação dos danos causados, bem como a 
colaboração junto ao Ministério Público Federal e demais autoridades no tocante às 
investigações, buscando ainda o Grupo Odebrecht, com apoio dessas autoridades, a 
preservação e continuidade de suas atividades, a retomada de contratação com entes 
públicos e ainda o recebimento de recursos de bancos e entidades públicas, no Brasil 
e no exterior. A Odebrecht S.A. está em discussões com a Advocacia Geral da União 
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- AGU e com o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União - CGU 
para realizar acordos com esses órgãos. A Companhia e suas controladas seguem em 
discussões junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE em 
razão dos atos praticados. No âmbito de suas operações no exterior, a Companhia e 
suas controladas seguem em discussões junto às autoridades locais dos países onde 
opera para o fechamento de acordo de colaboração/leniência. Até o presente 
momento, já foram firmados acordos com a República Dominicana e com o Equador. 
Nas demonstrações contábeis das controladas da Odebrecht Engenharia e Construção 
S.A. foram constituídas provisões para fazer frente aos acordos que estão em 
andamento, cujos valores foram apurados com base na melhor estimativa da 
administração e dos consultores jurídicos envolvidos. No entanto, em função do atual 
estágio das negociações e dos acordos que ainda estão em curso, não foi possível, 
através de procedimentos alternativos de auditoria, obtermos evidências apropriadas 
e concluirmos quanto à suficiência das provisões contabilizadas nem tampouco se 
seria necessária a constituição de provisões adicionais nas demonstrações contábeis 
individuais findas em 31 de dezembro de 2016. 

 
Ademais, em 30.05.2017, o MPF promoveu a juntada do Termo de 

Acordo de Leniência com a ODEBRECHT S.A., nos autos da Ação Penal nº 5063130-

17.2016.4.04.7000/PR18. 

 

De acordo com a Cláusula 7ª, caput, do referido acordo, a 

ODEBRECHT S.A. se comprometeu a pagar o valor global de R$ 3.828.000.000,00 

(três bilhões, oitocentos e vinte e oito milhões reais), em condições de parcelamento 

que alcançarão o valor estimado de R$ 8.512.000.000,00 (oito bilhões, quinhentos e 

doze milhões de reais), o que corresponde a aproximadamente USD 2.600.000.000,00 

(dois bilhões e seiscentos milhões de dólares): 

 

 

 

                                                           

18
 Doc. 2. Disponível nos Autos de nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, Evento 531 – Anexo 2. 
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Conforme dispõe a alínea a, do §3º, da referida Cláusula 7ª, após 

atender aos interesses do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América e a 

Procuradoria-Geral da Suíça – em atenção ao que rege o Apêndice 5 do Acordo de 

Leniência –, 97,5% do valor será destinado para o ressarcimento dos danos materiais 

e imateriais, entre outros, das sociedades de economia mista afetadas pelos fatos e 

condutas lícitas  
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Da mesma forma, segundo o Portal de Notícias do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE, a Construtora OAS Ltda. assinou um 

Termo de Compromisso de Cessação (TCC), no âmbito de processo que apurava a 

formação de cartel nas contratações da Petrobras19: 

 

As empresas OAS, Carioca e Odebrecht assinaram, cada uma, TCC no processo 
administrativo que apura formação de cartel em licitações públicas conduzidas pela 
Petrobras para contratação de serviços de engenharia, construção e montagem 
industrial onshore. 
O acordo com a OAS prevê o pagamento de R$ 124.710.743,26 (incluindo pessoas 
físicas). 

 

Mostra-se oportuno salientar que, conforme disciplina a Resolução 

CADE nº 21/2018, o ressarcimento extrajudicial ou judicial por danos concorrenciais é 

condição atenuante para o cálculo da contribuição pecuniária em sede de negociação 

de TCC. 

 

Ademais, a OAS foi condenada pelo Tribunal de Constas da União ao 

pagamento de multa de R$ 1 bilhão aos cofres públicos por afirmado sobrepreço nas 

obras da Refinaria Abreu e Lima junto à Petrobras20. 

 

O Min. Rel. BENJAMIN ZYMLER, em julgamento datado do dia 

21.11.2018, determinou o pagamento de multa de R$ 40 milhões a ser suportado, 

dentre outros, pelo ex-presidente da OAS, José Adelmário Pinheiro Filho e pelo ex-

executivo da OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros. 
                                                           

19
 Doc. 3. Disponível em: http://www.cade.gov.br/noticias/cade-celebra-acordos-em-investigacoes-da-lava-jato. 

20
 Doc. 4. 
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Essa condenação prevê o ressarcimento de valores diretamente aos 

cofres da Petrobrás (Fl. 233): 

 

“9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alíneas “b”, “c” e “d”, e § 
2º, ambos da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput; e 23, inciso III, da mesma Lei, 
julgar irregulares as contas dos Srs. Pedro José Barusco Filho (987.145.708-15), 
Renato de Souza Duque (510.515.167-49), Paulo Roberto Costa (302.612.879-15), 
José Sérgio Gabrielli de Azevedo (042.750.395-72), Marcelo Bahia Odebrecht 
(487.956.235-15), Márcio Faria da Silva (293.670.006-00), Rogério Santos de 
Araújo (159.916.527-91), César Ramos Rocha (363.752.091-53), José Adelmário 
Pinheiro Filho (078.105.635-72) e Agenor Franklin Magalhães Medeiros 
(063.787.575-34), bem como do Consórcio Rnest – Conest (11.045.775/0001-08) e 
das empresas Construtora OAS S.A., em Recuperação Judicial (14.310.577/0001-04) 
e Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82); condenando-os 
solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, 
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do 
TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., 
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir 
das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na 
legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos” 

 

Dessa forma, tem-se que: 

 

(i) Além de o ex-Presidente Lula ter sido condenado sem qualquer prova 

de culpa e desprezando a prova de inocência apresentada por sua 

Defesa técnica nos autos da Ação Penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000; 

 

(ii) Além de ter sido imposto ao ex-Presidente Lula o ressarcimento do 

valor de R$ 16.000.000,00 à Petrobras nos autos da aludida Ação Penal 

sem qualquer base real (sequer a Petrobras fez essa demonstração); 
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(iii) Além de não haver qualquer decisão condenatória definitiva contra o 

ex-Presidente Lula, tendo ele, por conseguinte, direito à presunção de 

inocência assegurada pelo Texto Constitucional; 

 
(iv) Além de os valores pertencentes ao Espólio de D. Marisa Letícia não 

poderem ser atingidos por qualquer constrição decorrente da 

condenação imposta ao ex-Presidente Lula diante do direito à meação 

da falecida; 

 
(v) A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. e a 

CONSTRUTORA OAS LTDA. firmaram acordos com as autoridades e 

assumiram a obrigação de ressarcir integralmente os afirmados danos 

suportados pela Petrobras — inclusive em relação aos contratos que 

deram lastro à ação penal acima referida. 

 

Ou seja, em realidade, o pagamento que o MPF afirma querer garantir 

por meio da constrição realizada sobre os bens do Espólio já foi realizado ou acertado 

pelo próprio Parquet ou pelas autoridades brasileiras com a Odebrecht e com a OAS.  

 

Logo, sob qualquer prisma, não pode ser mantida a constrição de bens 

e valores do Espólio-Peticionário. 
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3. DA DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DE 

BENS CONSTRITOS NA MODALIDADE SUBSIDIÁRIA 

 

O próprio Parquet afirma que a constrição embargada nestes autos é 

um sequestro na modalidade substitutiva, em consonância com os parágrafos 1º e 2º 

do art. 91, do Código Penal, o que supostamente autorizaria o sequestro dos bens ou 

valores de origem lícita. Observe-se: 

 

Considerando-se que o inventariante LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA restou 
condenado por esse Juízo pela prática dos delitos descritos na Ação Penal nº 
5046512-94.2016.4.04.7000 – além de responder a outros processos criminais 
ajuizados em seu desfavor –, deve ele fazer frente com seu patrimônio ao pagamento 
dos valores fixados nos referidos autos. Desse modo, aplicando-se à espécie o 
sequestro substitutivo de que trata o art. 91 do Código Penal, a medida pode, e 
no caso concreto deve, incidir também sobre os bens, direitos e valores de 
origem lícita.21 

 

Ora, a origem lícita de bem constrito na modalidade “substitutiva” é 

presunção do próprio dispositivo legal, não sendo cabível ou adequado inverter esse 

ônus. 

 

A despeito disso, como já exposto, o Peticionário já comprovou a 

origem lícita de todos os seus ativos financeiros. 

 

 

                                                           

21 Evento 20, p. 5. 
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4. PEDIDOS 

 

Diante do panorama apontado na presente manifestação, resta 

demonstrada a total ausência de justa causa para a atual promoção de verdadeira 

asfixia financeira aos herdeiros de D. Marisa Letícia Lula da Silva. Por tal, requer-se: 

 

a) Proceda-se com o julgamento definitivo do presente feito, reconhecendo-se a 

procedência dos pedidos formulados na peça exordial, afastando-se, por 

conseguinte, a constrição de bens e valores imposta ao Espólio de Marisa 

Letícia Lula da Silva; 

 

b) Subsidiariamente, caso não se entenda pelo provimento imediato dos presentes 

Embargos de Terceiro, proceda-se com a continuidade do feito de forma célere,  

a fim de evitar nova situação reconhecida pelo TRF4 nos autos do Mandado de 

Segurança nº 5021838-32.2018.4.04.0000/PR. Nesta hipótese, como forma de 

ampliar o arcabouço probatório de Defesa, requer-se seja determinado ao 

Ministério Público Federal que traga aos autos cópia integral do acordo de 

leniência firmado com a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT 

S.A, bem como sejam expedidos os seguintes ofícios: 

 

(i) à CONSTRUTORA OAS LTDA., situada na Av. Angélica, nº 2.346, 

7º andar, sala 720, São Paulo/SP, CEP 01228-200, para informar os 

valores direta ou indiretamente ressarcidos à PETROBRAS a título de 

reparação de danos; 
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(ii) à PETROBRAS, situada na Av. República do Chile, nº 65, 12º 

Andar, Rio de Janeiro/SP, CEP 20031-170, para que informe os valores 

direta ou indiretamente ressarcidos pela CONSTRUTORA OAS LTDA. 

a título de reparação de dano; 

 

(iii) ao CADE, situado na SEPN, Entrequadra 515, Conjunto D, Lote 04, 

Brasília-DF, CEP 70770-504, para que encaminhe aos autos cópia 

integral do Termo de Compromisso de Cessação celebrado com a OAS; e 

 

(iv) à CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., situado na 

Rua Lemos Monteiro, nº 120, 13º Andar, São Paulo/SP, CEP 05501-050, 

para que informe os valores direta ou indiretamente ressarcidos à 

PETROBRAS a título de reparação de danos. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

De São Paulo (SP) para Curitiba (PR), 20 de fevereiro de 2019. 

 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 

OAB/SP 172.730 

 

VALESKA T. ZANIN MARTINS 

OAB/SP 153.720 

KAÍQUE R. DE ALMEIDA 

OAB/SP 396.470 

RAUL ABRAMO ARIANO 

OAB/SP 373.996 

 


