
 

EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA CRIMINAL FEDERAL DE CURITIBA, PARANÁ. 

 

 

 

AÇÃO PENAL nº 5083258-29.2014.404.7000/PR. 

 

 RICARDO RIBEIRO PESSOA, já devidamente qualificado nos 

autos da ação penal em epígrafe, por seu advogado, respeitosamente vem à presença de Vossa 

Excelência, expor e requer o quanto segue: 

 

 A testemunha de acusação, o Delegado Federal MÁRCIO 

ADRIANO ANSELMO, testemunhou o óbvio e que já era sabido por todos: o HD fornecido à defesa 

não contém todo o resultado das interceptações telefônicas e telemáticas. 

 

 Não há no referido HD e em nenhum outro processo 

conexo ou relacionado a este: 

 

 — os ofícios das operadoras de telefonia e emails da 

RIM/Canadá sobre o início e término de cada período de interceptação telefônica e telemática, o 

que é imprescindível para a defesa verificar a regularidade de cada período interceptado, vez 

que são as operados que direcionam os áudios e mensagens para serem gravados no Guardião, 

sendo vários os casos e exemplos de períodos interceptados sem autorização judicial; 

 — os extratos das contas de telefone interceptadas, 

expressamente referidos pela testemunha ouvida, contendo registro de todas as ligações 

efetuadas e recebidas pelo alvo, bem como data, hora, número do telefone do interlocutor e 

localização de ERB, o que é imprescindível para a defesa verificar se os áudios e mensagens 

disponibilizadas no referido HD são mesmo o todo ou se houve seleção de material por parte 

da Polícia Federal, como há indícios de ter havido com as mensagens de BBM; 

 — os “logs” de acesso realizados pelos investigadores nos 

sites das companhias telefônicas para obter os dados cadastrais dos interlocutores dos alvos, e 
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 — os arquivos com as mensagens de BBM que a RIM 

enviou e foram baixados pelo Delegado de Polícia. 

 

 Daí porque, apesar de Vossa Excelência ter determinado à 

própria testemunha de acusação e Delegado Federal que anexe aos autos cópias de 

“eventuais” e-mails, ofícios e arquivos, e já tenha consignado que “Caso a testemunha não 

mais disponha destes elementos ou não consiga resgatá-los”...., data maxima venia,  não é 

possível admitir-se que a autoridade policial possa ter se desfeito de tais elementos probatórios 

resultantes das interceptações, que são elementos ínsitos ao próprio processo, e devem ser 

preservados para verificação da defesa técnica. 

 

 Aliás, registre-se que apesar dos requerimentos feitos pela 

defesa de Dalton e João no termo da audiência evento 236, para que fosse determinado à 

autoridade policial juntar aos autos os “logs” de acesso pelos quais os policiais identificaram os 

dados cadastrais de telefones, Vossa Excelência nada decidiu sobre tal fato. 

 

 E diga-se desde já: não importa que tais acessos e 

identificação de dados cadastrais não tenham gerado documentos, pois registro certamente há, 

e hão de vir aos autos. 

 

 Contudo, e data maxima venia, a determinação não deve ser 

feita ao próprio Delegado de Polícia e testemunha de acusação, mas sim, às próprias 

companhias telefônicas e à própria RIM, para que elas, que como é sabido, guardam todos os 

registros acima explicitados, os enviem a este d. Juízo. 

 

 Isso posto, requer digne-se Vossa Excelência determinar: 

 

 — seja oficiado à RIM/Canadá, para que envie a este d. 

Juízo todos os emails ou outros registros que comprovem a data de início e término de todas as 
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interceptações e prorrogações, bem como os próprios arquivos contendo todas as mensagens de 

BBM interceptadas; 

 — seja oficiado à todas as companhias telefônicas que 

realizaram interceptações para que enviem a este d. Juízo todos os ofícios trocados com a polícia 

federal e que comprovem a data do início e término de cada interceptação e prorrogação; 

 — seja oficiado à todas as companhias telefônicas que 

realizaram interceptações para que enviem a este d. Juízo todos os “log’s” de acesso que os 

policiais federais ou analistas fizeram, com as senhas dadas por este d. Juízo, para acessar dados 

cadastrais de telefones, interlocutores dos alvos interceptados ou não, isto é de quaisquer dados 

cadastrais de quaisquer telefones que tenham sido identificados por meio das senhas fornecidas 

por este d. Juízo, e 

 — seja oficiado à todas as companhias telefônicas que 

realizaram interceptações para que enviem a este d. Juízo todos os extratos das contas de 

telefone interceptadas, expressamente referidos pela testemunha ouvida, contendo registro de 

todas as ligações efetuadas e recebidas pelo alvo, bem como data, hora, número do telefone do 

interlocutor e localização de ERB. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

 São Paulo, 03 de fevereiro de 2.015. 

 

ALBERTO ZACHARIAS TORON 

OAB/SP n.º 65.371 
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