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Ação Penal n. 5023121-47.2015.4.04.70000 

 

 

ANDRÉ LUIZ VARGAS ILÁRIO, já qualificado nos autos de ação penal 

em referência, vem, respeitosamente, por seus advogados, à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, 

apresentar sua RESPOSTA À ACUSAÇÃO, com base nas razões de fato e de direito a seguir 

aduzidas. 

 

I. INTRODUÇÃO – DA PESSOA DO ACUSADO 

 

André Luís Vargas Ilário é pessoa da mais alta estima e 

respeitabilidade social. Natural da cidade de Londrina-PR, dedicou sua vida ao trabalho e 

à militância política em seu estado. 

 

Dentre as inúmeras atividades que marcaram sua trajetória pessoal 

e profissional, pode-se destacar o cargo na diretoria do albergue noturno de Londrina no 

longínquo ano de 1983, a eleição como Vereador na cidade de Londrina no ano 2000, a 



 

eleição para Deputado Estadual no Paraná no ano de 2002 e, finalmente, a eleição para 

dois mandatos consecutivos como Deputado Federal, o primeiro no ano de 2006 e o 

segundo no ano 2010. Neste último, contou com a expressiva votação de 151.769 (cento 

e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e nove) votos dos paranaenses. 

 

Importante ressaltar que sua trajetória política foi marcada por 

importantes conquistas para os brasileiros, dentre as quais podemos destacar a relatoria 

da Medida Provisória do principal programa habitacional do Brasil na última década, qual 

seja, “Minha casa, minha vida”, e como vice-presidente da Câmara dos Deputados a 

coordenação da votação da PEC 544/2002 que criou o Tribunal Regional Federal da 6a 

Região, a ser instalado no Estado do Paraná. 

 

Não obstante uma trajetória de vida escorreita, dedicada a atender 

os anseios e expectativas da sociedade brasileira, está sendo acusado nesta Ação Penal 

pelo Ministério Público Federal de crimes que não cometeu. 

 

 Assim, por meio de sua Defesa técnica, demonstrará que os fatos 

alegados na exordial acusatória não são verdadeiros, a acusação é manifestamente 

improcedente, distanciada da realidade e do conteúdo dos fatos na sua substância, além 

de padecer de graves vícios processuais. 

 

II. SÍNTESE FATICA E PROCESSUAL 

 

Em meio aos inúmeros procedimentos que tramitam perante este 

Douto Juízo após a deflagração da chamada Operação Lava-jato, importante historiar, no 

tocante ao Acusado André Vargas, a sequência dos atos procedimentais e processuais que 

o vinculam ao presente processo.  

 

Conforme apontado pela própria inicial acusatória, as acusações 

formuladas contra a pessoa de André Vargas decorrem da continuidade das investigações 



 

realizadas nos autos n. 5026387-13.2013.404.7000 e, especialmente nos autos de 

interceptação telefônica e telemática n. 5049597-93.2013.404.7000. Referidos 

procedimentos visavam investigar a pessoa de Carlos Habib Chater, bem como pessoas 

físicas e jurídicas a ele vinculadas. Com a sequência dos atos investigatórios, mediante o 

monitoramento eletrônico e do BBM, o usuário “PRIMO”, foi identificado como sendo a 

pessoa de Alberto Youssef. 

 

Em determinado momento das interceptações, especificamente no 

dia 19 de setembro de 2013, o interlocutor “PRIMO” trocou mensagens com a pessoa que 

utilizava o codinome “André Vargas”. Inobstante o fato de que o Acusado utilizava seu 

próprio nome na identificação do usuário e o conhecimento, em tese, de que se tratava 

do Deputado Federal André Vargas, ora Acusado, tendo em vista ser o mesmo nome 

utilizado política e publicamente, a Polícia Federal prosseguiu nas atividades 

investigativas sem a devida comunicação ao c. Supremo Tribunal Federal, em clara 

violação ao seu foro por prerrogativa de função estabelecido constitucionalmente, 

conforme será abordado posteriormente. 

 

Não obstante os dados relacionados ao PIN utilizado pelo então 

Deputado André Vargas tenham sido questionados, e fornecidos, pela RIM Canadá já aos 

23 de setembro de 20131, quando a autoridade policial tomou conhecimento de que PIN 

seria de propriedade do terminal telefônico (61) 9297-3713, registrado em Brasília, local 

de domicílio de parlamentares federais, em  relatório elaborado no dia 17 de abril de 2014 

pela Polícia Federal e acostado aos autos 5026037-88.2014.4.04.7000, movimento 1, foi 

informado a este Douto Juízo que somente após 6 (seis) meses de investigação é que 

teriam logrado êxito em descobrir que o interlocutor autodenominado “André Vargas” 

seria o então Deputado Federal André Vargas, havendo, consequentemente, nesse 

momento, interrupção de qualquer outra linha de investigação. 

                                                           

1  Conforme se observa das informações acostadas nos anexos 15, p. 18 e anexo 18, p. 02 

apresentados pela autoridade policial recentemente nos autos de ação penal sob nº 5083351-

89.2014.404.7000/PR. 



 

 

O fato é que após a remessa do relatório de investigação policial, 

este Douto Juízo proferiu decisão em 24 de abril de 2014, evento n. 3 dos autos 5026037-

88.2014.4.04.7000, instaurado especialmente para transladar as peças processuais ao 

Supremo Tribunal Federal, bem como acompanhar os incidentes processuais, 

encaminhando a investigação ao Supremo Tribunal Federal.  

 

Em referida decisão, este Douto Juízo sustentou que os fatos 

envolvendo o Acusado André Vargas decorreriam de “verdadeiro encontro fortuito de 

provas”, e determinou a remessa do procedimento de investigação pertinente ao 

Acusado para o foro competente. 

 

Após a decisão acima referida, os elementos pertinentes ao 

Acusado foram recebidos no Supremo Tribunal Federal em data de 15 de maio de 2014, 

formando-se a petição autuada sob n. 5170. 

 

Assim, transcorridos alguns meses de tramitação perante o pretório 

excelso, em decorrência da perda do foro por prerrogativa de função os autos baixaram 

para este Douto Juízo na data de 24 de fevereiro de 2015, evento n. 138 dos autos 

5026037-88.2014.4.04.7000. 

 

Em 26 de fevereiro de 2015, por meio de portaria da Polícia Federal 

foi instaurado o IPL 441/15, autuado judicialmente sob n. 5008033-66.2015.404.7000, 

visando apurar supostos ilícitos envolvendo a empresa IT7. 

 

Na sequência, em 04 de março de 2015, foi instaurado mediante 

portaria o IPL 503/15, autuado judicialmente sob n. 5009972-81.2015.404.7000. O 

referido Inquérito teve o escopo de apurar responsabilidade criminal envolvendo 

irregularidades fiscais constatadas pela Receita Federal na aquisição de imóvel residencial 

pelo Acusado e sua esposa. 



 

 

No dia 06 de março de 2015, nos autos cadastrados sob n. 5010767-

87.2015.4.04.7000, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo fiscal e 

bancário do Acusado. O referido pedido foi fundamentado pelos indícios colhidos nos IPLs 

441/15 e 503/15, sendo que, após a oitiva do Ministério Público Federal, o pedido foi 

deferido por este Douto Juízo na data de 11 de março de 2015.  

 

Após a realização das diligências acima narradas, na data de 20 de 

março de 2015, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do Acusado bem 

como busca e apreensão em sua residência, autos cadastrados sob n. 5014497-

09.2015.4.04.7000. O pedido foi deferido em 02 de abril de 2015 e a decisão cumprida no 

dia 10 de abril de 2015. 

 

Concluídos os trabalhos investigativos, foi oferecida denúncia no 

dia 14 de maio de 2015, sustentando em síntese, de forma completamente genérica, que 

(i)entre o período de 26 de outubro de 2010 e 02 de abril de 2014 o Acusado integraria 

uma organização criminosa constituída para a prática de crimes contra a administração 

pública e lavagem de dinheiro; (ii) o Acusado teria praticado corrupção passiva em razão 

do cargo de Deputado Federal que ocupava; (iii) o Acusado teria cometido o crime de 

lavagem de ativos provenientes do mesmo delito de corrupção antes mencionado. 

 

Em decisão proferida no dia 18 de maio de 2015, evento 04 dos 

presentes autos, a denúncia foi recebida determinando-se a citação do Acusado, o que se 

concretizou em data de 19 de maio de 2015. 

 

Contudo, a denúncia oferecida padece de graves vícios e as 

imputações referidas no encontram respaldo na realidade dos fatos, conforme se passará 

a demonstrar. 

 



 

 Da detida análise das provas carreadas aos autos, se impõe afirmar 

que (i) foi usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal no processamento de 

crimes que envolvem parlamentares detentores de foro por prerrogativa de função; (ii) 

era necessária a livre distribuição do processo em razão da falta de vinculação com os 

fatos apurados nos autos 5049557-14.2013.404.7000; (iii) a prova que subsidia a presente 

ação penal é manifestamente ilícita; (iv) há expressa e evidente violação ao sigilo fiscal 

protegido constitucionalmente; (v) a denúncia é inepta e merece ser rejeitada por este 

Douto Juízo. 

 

É o que se passa a demonstrar. 

 

III. DAS GRAVES VIOLAÇÕES AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E ÀS REGRAS 

DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL 

 

A Constituição Federal, pródiga na proteção de liberdades 

individuais, garante o devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV) e o processamento e 

julgamento da causa por tribunal competente (artigo 5º, incisos XXXVII e LIII), segundo 

regras anteriores ao fato. 

 

A necessidade de observância ao princípio do juiz natural deriva de 

sua imprescindibilidade para a distribuição efetiva de Justiça. Não por outra razão, 

Tourinho Filho eleva-o à condição de “expressão mais alta dos princípios fundamentais 

da administração da justiça. Juiz Natural, ou juiz constitucional, ou que outra 

denominação tenha, é aquele cuja competência resulta, no momento do fato, das 

normas legais abstratas”2. 

 

                                                           

2  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, Vol. 1. 3ª ed. atual.. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p 65. 



 

Assim, o exercício do jus puniendi com vistas a punir os 

transgressores da lei penal não é ilimitado, e a competência é justamente o limite do 

âmbito dentro do qual o Juiz poderá exercer sua jurisdição, de forma a garantir, como 

consequência, a indispensável imparcialidade jurisdicional. 

 

Dentro desse contexto, resta evidenciada a necessidade de que, 

para respeito ao postulado do juiz natural, sejam estritamente observados os dispositivos 

constitucionais e legais que definem os critérios de atribuição de competência aos órgãos 

jurisdicionais, pois, do contrário, estar-se-á diante de nulidade processual, conforme 

expressamente dispõe o artigo 564, I, do Código de Processo Penal. 

 

A partir dessa breve explanação, cumpre destacar que as provas 

que embasaram a presente ação penal estão eivadas por ilicitude na definição da 

competência jurisdicional, não só na sua origem, como também perpetuação dessa até 

presente momento, conforme se passará a demonstrar. 

 

 

IV. DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA 

DELIBERADA OCULTAÇÃO DA DESCOBERTA DE INDÍCIOS DE CRIME RELACIONADOS A 

PARLAMENTARES FEDERAIS NO CURSO DOS PROCEDIMENTOS DE INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA E TELEMÁTICA VINCULADAS A PRESENTE AÇÃO PENAL. 

 

Inicialmente, cumpre asseverar que não se desconhece que logo 

após a deflagração da operação, ocorrida no dia 17 de março de 2014, o Supremo Tribunal 

Federal concedeu medida liminar para suspender os processos relacionados à Operação 

Lava Jato, no bojo da Reclamação 17.623, justamente por ter esse MM. Juízo deliberado, 

por conta própria, em cindir as investigações quando se deparou com indícios de 

cometimento de crime por autoridades com prerrogativa de foro, notadamente, o ora 

acusado, então Deputado Federal André Vargas. 

 



 

Por outro lado, também não se desconhece que a questão acabou 

sendo julgada em questão de ordem nos autos da Ação Penal nº 871, uma das ações 

penais remetidas ao Supremo Tribunal Federal por conta de referida liminar, na qual 

determinou-se fossem os autos devolvidos para essa 13ª Vara Federal de Curitiba/PR3. 

 

Contudo, da simples leitura da decisão proferida por aquela c. Corte 

depreende-se que a premissa adotada pelos doutos julgadores foi o fato de que a 

identidade do Deputado Federal André Vargas somente teria sido apurada nas 

investigações a partir do dia 17 de abril de 2014.  

 

Como a questão dizia respeito exclusivamente aos indícios 

relacionados ao referido parlamentar, o c. Supremo Tribunal Federal acolheu os termos 

do quanto informado por esse MM. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR no sentido 

de que: “durante a investigação, especificamente a intercepção telemática de Alberto 

Youssef, foram colacionadas, em encontro fortuito de provas, mensagens trocadas com 

pessoa que se identificava como ‘Vargas’. Somente mais recentemente, após as buscas e 

apreensões, a Polícia Federal concluiu que referida pessoa seria André Vargas, 

Deputado Federal, e depreendeu do conteúdo das mensagens possível caráter criminoso”. 

 

Diante de tais considerações, o v. acórdão asseverou: 

 

(...) a identidade do Deputado Federal André Vargas somente ficou apurada nas 

investigações a partir de 17.04.2014, e que (b) o mais dos elementos dos autos 

aponta no sentido de que a participação de parlamentares federais se deu sem 

conexão necessária com os demais fatos apurados. Partindo desse pressuposto, 

cuja procedência não se tem elementos para contestar, é possível afirmar, no 

atual estágio da investigação, que os atos instrutórios levados a cabo pelo Juízo 

reclamado em data anterior àquela, o foram no exercício de sua competência 

própria.  

 

                                                           

3  Ação Penal nº 871/STF. 



 

Ou seja, a decisão pautou-se no suposto “atual estágio da 

investigação” e também na ausência de elementos, naquele momento, que pudessem 

objetar as informações prestadas por esse MM. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, 

qual seja: a identidade do Deputado Federal ANDRÉ VARGAS somente teria sido apurada a 

partir de 17 de abril de 2014. 

 

Por outro lado, aludida decisão não deixou de consignar: “sob esse 

estrito aspecto competencial, não se pode desde logo infirmar a validade daqueles atos, 

o que certamentenão inibe o exame de sua higidez à luz de outros fundamentos, se for 

o caso, pelas vias ordinárias próprias”. 

 

É o que agora se pretende demonstrar. Após uma análise detida e 

minuciosa dos elementos amealhados aos procedimentos 5026387-13.2013.404.7000 e 

5049597-93.2013.404.7000 (autos de interceptação telefônica e telemática relacionados 

a operação Lava Jato), é possível afirmar, além de qualquer dúvida razoável, que houve 

deliberada ocultação da identidade de Deputados Federais no curso das investigações. 

 

Não por outra razão, dias após a deflagração da operação, que 

ocorreu no dia 17 de março de 2014, a imprensa, que tinha pouco conhecimento dos fatos 

até então investigados, imediatamente noticiou o envolvimento dos parlamentares 

André Vargas e Luiz Argolo. 

 

E realmente, não se exigia muito esforço para concluir quem eram 

os interlocutores André Vargas (e não simplesmente Vargas, como esse MM. Juízo 

informou o c. Supremo Tribunal Federal)4 e L.A., que mantiveram centenas e milhares, 

                                                           

4 
 Conforme relatado na Questão de Ordem na AP 871, esse MM. Juízo da 13º Vara Criminal 

Federal de Curitiba – Paraná informou ao c. Supremo Tribunal Federal que “durante a 

investigação, especificamente a interceptação telemática de Alberto Youssef, foram colacionadas, 

em encontro fortuito de provas, mensagens trocadas com pessoa que se identificava como 

'Vargas'. Somente mais recentemente, após as buscas e apreensões, a Polícia Federal concluiu que 



 

respectivamente, de contatos suspeitos com investigado Alberto Youssef. Registre-se que 

foram ao todo, 270 mensagens trocadas entre Alberto Youssef e André Vargas e 1411 

entre o primeiro e L.A. 

 

E o teor dos referidos contatos, como relatado diversas vezes, não 

passou despercebido pelas autoridades. Ao contrário: foram inúmeras as mensagens 

trocadas entre ALBERTO YOUSSEF e os referidos parlamentares que chamaram a atenção 

das autoridades policiais a ponto de, inclusive, relatarem os interlocutores como contatos 

frequentes e suspeitos. 

 

De fato, da leitura dos autos, evidencia-se que a informação acerca 

da identidade dos interlocutores André Vargas e L.A. era sim de conhecimento da Polícia 

Federal, o que faltou foi efetivamente indicar que esses interlocutores eram Deputados 

Federais, fato deliberadamente ocultado pelas autoridades que atuaram nas 

investigações. 

 

Para tanto, basta simples leitura das mensagens trocadas entre 

Alberto Youssef e os deputados André Vargas e Luiz Argolo, muitas delas qualificadas 

como suspeitas nos relatórios elaborados pela autoridade policial, para se concluir que, 

quando da deflagração da fase ostensiva da operação Lava Jato, as autoridades que 

participaram da investigação já tinham pela ciência de que L.A. e André Vargas eram 

parlamentares. 

 

Veja-se que os assuntos que chamavam a atenção da Polícia 

Federal, os temas suspeitos e reportados nos relatórios dos diálogos interceptados eram 

aqueles que diziam respeito a transferências, pagamentos e afins. E eram justamente 

                                                           

a referida pessoa seria André Vargas, deputado federal, e depreendeu do conteúdo das 

mensagens possível caráter criminoso”. 



 

esses os conteúdos das mensagens trocadas pelo usuário PRIMO (Alberto Youssef), alvo 

do monitoramento, com os interlocutores André Vargas e L.A.5 

 

Com efeito, desde meados de setembro/outubro de 2013, a 

simples leitura do conteúdo dos BBMs entre o usuário PRIMO e André Vargas, afastaria 

qualquer dúvida de que se tratava do então Vice-Presidente da Câmara ou, quando 

menos, do seu nítido envolvimentos político. Nesse sentido, exemplificadamente, vejam-

se os seguintes BBMs6: 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 114. 

6 Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 114. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Não foi diferente quanto ao usuário L.A. (Deputado Federal LUIZ 

ARGOLO): dentre as diversas mensagens interceptadas, a Polícia Federal destacou as que 



 

mais chamaram a atenção e, dentre elas, são inúmeras aquelas trocadas entre os usuários 

PRIMO e L.A.:7 

 

 

 

 

É fácil perceber que já em setembro/outubro de 2013, novamente, 

bastava simples consulta em fontes abertas para verificar que o endereço indicado por 

L.A. era o prédio de moradias funcionais da Câmara dos Deputados, assim como para 

                                                           

7 Evento 114, Autos 5026387-13.2013.404.7000. 
 



 

constatar que o telefone por ele utilizado estava cadastrado em nome da Câmara dos 

Deputados. 

 

E os indicativos do status político do usuário persistem, assim como 

as estreitas relações estabelecidas entre ele e ALBERTO YOUSSEF (PRIMO). Não custa 

rememorar: foram 1411 mensagens trocadas entre eles antes da deflagração da 

operação. A título de exemplo, colacionam-se as seguintes:                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Se tudo isso não bastasse, antes da deflagração da operação, a 

Polícia Federal ainda encaminhou a esse MM. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR o 

relatório de monitoramento nº 01-2014, cujo conteúdo afastaria qualquer ilação sobre a 

possível identidade do Deputado André Vargas: 8 

 

“3.2. EVENTO I – YOUSSEF x “ANDRE VARGAS” – REUNIÃO COM GADELHA 

O Alvo ALBERTO YOUSSEF foi apontado como um dos donos da Empresa 

LABOGEN S.A. QUÍMICA FINA E BIOTECNOLOGIA – Relatório “AUTO 

COMPLEMENTAR – OP BIDONE.PDF”. De acordo com as investigações, 

recentemente a LABOGEN assinou um contrato de PDP – Parceria para 

o Desenvolvimento Produtivo – juntamente ao Ministério da Saúde, 

através da SCTIE/MS – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos do Ministério da Saúde. O projeto aprovado foi desenvolvido 

em parceria com o Laboratório da Marinha do Brasil. 

A partir da troca de informações entre os Alvos, foram encontrados 

indícios de um possível favorecimento da LABOGEN dentro do processo 

                                                           

8  Processo 5049597-93.2013.404.7000, Evento 146, ANEXO3, fls. 4 e ss. 



 

de seleção da proposta vencedora. Em uma das conversas por telefone 

com o Alvo YOUSSEF, o também Alvo PEDRO ARGESE conta: 

 (...) 

Os indícios presentes nesta conversa apontam que o Interlocutor Não 

Identificado faz parte do Projeto da LABOGEN junto ao Ministério da 

Saúde, e possivelmente atua exercendo influência junto aos 

responsáveis pela contratação do Governo.” 

 

Ou seja, a própria Polícia Federal consignou que André Vargas 

residiria em Brasília, faria parte do projeto da LABOGEN, investigada nos autos, e atuaria 

exercendo influência junto aos responsáveis pela contratação do Governo, notadamente 

no âmbito do Ministério da Saúde. 

 

Não obstante, o relatório da Polícia Federal prossegue e consigna 

expressamente uma reunião do interlocutor André Vargas com Deputados do PP: 

 

“3.3. EVENTO II – YOUSSEF x “ANDRE VARGAS” – REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF 

No dia 07 de Março de 2014, os Alvos YOUSSEF e o Interlocutor Não Identificado 

– “ANDRÉ VARGAS” – conversam sobre uma possível reunião entre “pp, você, eu 

e marcos”. Eles conversam sobre a data da reunião – entre segunda e terça feira 

– e também se ela será em São Paulo ou em Brasília. Não fica claro quem são 

“pp” e “marcos”, porém em determinado momento da conversa, o Interlocutor 

que utiliza o Nick “ANDRÉ VARGAS” afirma: “Tenho reunião com deputados PP 

falou de fazermos quinta”. A partir dessa afirmação, ficam contundentes os 

indícios de que o Interlocutor possui contatos no Congresso, pois tem marcada 

uma reunião com deputados, provavelmente em Brasília. Entretanto, não fica 

claro quem podem ser “PP” e “MARCOS”.” 

 

Em outros termos, era do conhecimento da Polícia Federal a 

realização de reunião em Brasília; que teria contado com a participação de ANDRÉ 

VARGAS, na casa de VACAREZA; que o mesmo teria passado o dia inteiro no PT; teria 

relacionamento com VICENTE CANDIDO e; finalmente, teria uma reunião com deputados 

do PP. 



 

 

Mesmo aos mais imaculados e alienados politicamente, não há 

como sustentar outra conclusão: a Polícia Federal sempre soube a identidade do 

interlocutor André Vargas. E com o devido acatamento, o mesmo pode se dizer desse 

MM. Juízo que, desde o seu nascedouro, acompanhou e presidiu toda a investigação. 

 

Não é demais lembrar que esse MM. Juízo não só autorizou, como 

ordenou, expressamente, o envio dos dados cadastrais dos interlocutores que 

mantivessem contato com o alvo PRIMO. 

 

Nesse contexto, embora a autoridade policial tenha sustentado que 

somente após a deflagração da operação teria “solicitado à BlackBerry, através de seu 

escritório denominado RIM no Canadá, que fornecesse todos os dados referentes aos 

cadastros dos interlocutores que tiveram contato com o Alvo Alberto Youssef durante todo 

o monitoramento”9,  verificou-se ao longo da instrução das demais ações penais da 

operação lava jato que, já aos 21 de setembro de 2013, ou seja, muito antes da 

deflagração da operação, houve questionamentos por parte da autoridade policial 

quantos aos dados dos PINs utilizados pelos então deputados André Vargas (André 

Vargas) e Luiz Argolo (L.A), consoante se observa do e-mail colacionado nos anexos 15, p. 

18 e anexo 16, p. 01, juntado aos autos 5083351-89.2014.404.7000/PR. 

 

Por outro lado, constatou-se que a RIM informou ainda aos 23 de 

setembro do mesmo ano que o PIN 24DF8D4D (L.A.) seria de propriedade do terminal 61 

9996-1133 (VIVO) e o PIN 2831DD51 (André Vargas) do terminal 61 9297-3713 (CLARO), 

como anexado nos anexos 18, p. 02 e anexo 19, p. 16-7, nos autos 5083351-

89.2014.404.7000/PR. 

 

                                                           

9  17 de abril de 2014, autos nº 5026037-88.2014.404.000, Evento 1, anexo 2, p. 4. 



 

Diante de tal panorama, com o devido respeito, não há como 

sustentar que as autoridades que atuaram no feito não lograram vislumbrar a identidade 

e o status político que conferia a André Vargas e Luiz Argolo o foro privilegiado por 

prerrogativa de função antes da deflagração da operação. 

 

Ainda que até o presente momento não se tenham informações 

conclusivas quanto a eventuais consultas específicas às operadoras telefônicas, embora 

previamente autorizadas por esse MM. Juízo e, curiosamente ou aparentemente, não 

realizadas pela autoridade policial em relação aos parlamentares envolvidos, o que já 

denota eventual violação do dever funcional, é evidente que simples análise do local de 

registro dos terminais telefônicos e do teor das conversas interceptadas possibilitavam, a 

constatação da identidade e do status político, ao menos, do ora acusado, cujo nome na 

interceptação era o mesmo utilizado publicamente. 

 

Mesmo simples consulta ao google ou a periódicos brasileiros já 

indicaria o status de parlamentar que ostentava o interlocutor André Vargas! 

 

De fato, o acusado era pessoa pública, reconhecida 

nacionalmente, e ostentava, à época das investigações, o cargo de Vice Presidente da 

Câmara dos Deputados, uma das mais importantes figuras no Congresso Nacional. 

 

Não se tratava, como quer fazer crer a autoridade policial, de um 

nome qualquer, desconhecido da população em geral e fora do circuito midiático. Ao 

contrário, simples levantamento realizado da audiência de notícias envolvendo o nome 

do então deputado, mês a mês, no período das investigações, demonstra o alto impacto 

midiático que ostentava à época. Senão vejamos. 

 

SETEMBRO 2013 

VEÍCULO Nº DE PUBLICAÇÕES AUDIÊNCIA 
TOTAL EM 
MILHÕES 

Banda B Online 1 Mais de 5 milhôes de visualizações 5.000.000 



 

Bem Paraná 4 10,5 mil exemplares de segunda a sexta 42.000 

Eco Curitiba Online 1 Mais de 2 mil acessos por mês 2.000 

Folha Online 3 Média de 31 milhões de acessos por mês 93.000.000 

Folha Web 6 Média de 470 mil acessos por mês 2.820.000 

Gazeta do Povo Online 3 Média de 4 milhões de visualizações por mês 12.000.000 

Icnews 5 Média de 5 mil acessos por mês 25.000 

Metro 2 Média de 30 mil exemplares por dia 60.000 

Valor Online 1 Média de 400 mil visualizações por mês 400.000 

Veja Online 1 Média de 61 milhões de pageviews 61.000.000 

  Total x Número de Publicações 174.349.000 

  Total Geral 101.917.500 

OUTUBRO 2013 

VEÍCULO Nº DE PUBLICAÇÕES AUDIÊNCIA 
TOTAL EM 
MILHÕES 

Bem Paraná 2 10,5 mil exemplares de segunda a sexta 21.000 

Estadão 2 Média de 8 milhões de acessos por mês 16.000.000 

Fábio Campana 2 Média de 140 mil acessos por mês 280.000 

Folha Online 3 Média de 31 milhões de acessos por mês 93.000.000 

Folha Web 7 Média de 470 mil acessos por mês 3.290.000 

G1  3 51 milhões de visitantes por mês 153.000.000 

Gazeta do Povo Online 8 Média de 4 milhões de visualizações por mês 32.000.000 

Icnews 7 Média de 5 mil acessos por mês 35.000 

Jornal Registra 2 Média de 300 acessos por mês 600 

Metro 1 Média de 30 mil exemplares por dia 30.000 

Portal Cambé 1 Média de 7 mil visitas por mês 7.000 

Sinaval 1 Média de 2 mil visitas por mês 2.000 

Veja Online 1 Média de 61 milhões de pageviews 61.000.000 

  Total x Número de Publicações 358.665.600 

  Total Geral 155.664.800 

 

NOVEMBRO 2013 

VEÍCULO Nº DE PUBLICAÇÕES AUDIÊNCIA 
TOTAL EM 
MILHÕES 

Bem Paraná 15 10,5 mil exemplares de segunda a sexta 157.500 

Bonde 1 Média de 400 mil pageviews 400.000 

Fábio Campana 1 Média de 140 mil acessos por mês 140.000 

Folha Online 13 Média de 31 milhões de acessos por mês 93.000.000 

Folha Política 1 786 mil visitas por mês 786.000 

Folha Web 11 Média de 470 mil acessos por mês 5.170.000 

G1  1 51 milhões de visitantes por mês 51.000.000 



 

Gazeta do Povo Online 9 
Média de 4 milhões de visualizações por 
mês 36.000.000 

Icnews 3 Média de 5 mil acessos por mês 15.000 

Metro 3 Média de 30 mil exemplares por dia 90.000 

O Diário.com 1 Média de 300 acessos por mês 300 

O Globo 1 Média de 20,6 milhões de visualizações 20.600.000 

Taturana 1 Média de 300 acessos por mês 300 

Valor Online 2 Média de 400 mil visualizações por mês 800.000 

Veja Online 7 Média de 61 milhões de pageviews 61.000.000 

  Total x Número de Publicações 269.159.100 

  Total Geral 169.842.100 

DEZEMBRO 2013 

VEÍCULO Nº DE PUBLICAÇÕES AUDIÊNCIA 
TOTAL EM 
MILHÕES 

Bem Paraná 4 10,5 mil exemplares de segunda a sexta 42.000 

Banda B Online 1 Mais de 5 milhôes de visualizações 5.000.000 

Bonde 1 Média de 400 mil pageviews 400.000 

Fábio Campana 3 Média de 140 mil acessos por mês 420.000 

Folha Online 8 Média de 31 milhões de acessos por mês 248.000.000 

Folha Web 6 Média de 470 mil acessos por mês 2.820.000 

G1  1 51 milhões de visitantes por mês 51.000.000 

Gazeta do Povo Online 6 Média de 4 milhões de visualizações por mês 24.000.000 

Icnews 1 Média de 5 mil acessos por mês 5.000 

Metro 2 Média de 30 mil exemplares por dia 60.000 

O Globo 2 Média de 20,6 milhões de visualizações 41.200.000 

Valor Online 6 Média de 400 mil visualizações por mês 2.400.000 

Veja Online 4 Média de 61 milhões de pageviews 244.000.000 

  Total x Número de Publicações 619.347.000 

  Total Geral 174.055.500 

JANEIRO 2014 

VEÍCULO Nº DE PUBLICAÇÕES AUDIÊNCIA 
TOTALEM 
MILHÕES 

Banda B Online 1 Mais de 5 milhôes de visualizações 5.000.000 

Bem Paraná 8 10,5 mil exemplares de segunda a sexta 84.000 

Blog do Zé Beto 1 Média de 300 acessos 300 

Estadão 1 Média de 8 milhões de acessos por mês 8.000.000 

Fábio Campana 3 Média de 140 mil acessos por mês 420.000 

Folha Online 4 Média de 31 milhões de acessos por mês 124.000.000 

Folha Web 7 Média de 470 mil acessos por mês 3.290.000 

Gazeta do Povo Online 9 Média de 4 milhões de visualizações por mês 36.000.000 

Icnews 3 Média de 5 mil acessos por mês 15.000 



 

Jornal Registra 1 Média de 300 acessos por mês 300 

Metro 1 Média de 30 mil exemplares por dia 30.000 

O Globo 3 Média de 20,6 milhões de visualizações 61.800.000 

Prefeitura de Cafeara 1 Informação não divulgada 0 

  Total x Número de Publicações 238.639.600 

  Total Geral 69.130.100 

 

FEVEREIRO 2014 

VEÍCULO Nº DE PUBLICAÇÕES AUDIÊNCIA 
TOTAL EM 
MILHÕES 

Bem Paraná 13 10,5 mil exemplares de segunda a sexta 136.500 

Blog do Zé Beto 2 Média de 300 acessos 600 

Bonde 4 Mais de 5 milhões de acessos 20.000.000 

CBN Curitiba 1 Média de 60 mil acessos por mês 60.000 

Eco Curitiba Online 1 Média de 2 mil acessos por mês 2.000 

Esmael Moraes 1 Média de 150 mil visualizações por mês 150.000 

Estadão 6 Média de 8 milhões de acessos por mês 48.000.000 

Fábio Campana 3 Média de 140 mil acessos por mês 420.000 

Folha Online 18 Média de 31 milhões de acessos por mês 558.000.000 

Folha Web 13 Média de 470 mil acessos por mês 611.000 

G1 6 Média de 51 milhões de visualizações  305.000.000 

Gazeta do Povo Online 13 
Média de 4 milhões de visualizações por 
mês 52.000.000 

Icnews 3 Média de 5 mil acessos por mês 15.000 

Metro 5 Média de 30 mil exemplares por dia 150.000 

O Globo 3 Média de 20,6 milhões de visualizações 61.800.000 

Paraná Online 1 Média de 1,6 milhões de acessos por mês 1.600.000 

Valor Online 2 Média de 400 mil visualizações por mês 800.000 

Veja 2 Média de 61 milhões de pageviews 122.000.000 

  Total x Número de Publicações 1.170.745.100 

  Total Geral 183.467.800 

 

 

Não há dúvidas, o EXCIPIENTE era figura constante na mídia 

brasileira, notadamente nos mais importantes veículos de comunicação, impressa e 

online (revista veja, globo, estadão, folha, gazeta do povo, G1, CBN, entre outros), 

chegando, como demonstrado alhures, a 1.170.745.100 (Um bilhão, cento e setenta 

milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e 100, cento e setenta milhões, setecentos e 



 

quarenta e cinco mil e cem) visualizações de veículos com notícias relacionadas ao seu 

nome só no mês de fevereiro de 2014!Note-se, um mês antes da deflagração da 

operação. 

 

Além disso, ainda que fosse possível sustentar que no início das 

interceptações em face do EXCIPIENTE as autoridades que conduziram as investigações não 

atentaram ao fato do interlocutor André Vargas ser o parlamentar André Vargas, o que 

não acredita, mas se registra por hipótese, tal não se sustenta após o fato do EXCIPIENTE 

ter ficado nacionalmente conhecido em razão do ato tomado como afrontoso ao E. 

Ministro Joaquim Barbosa quando da abertura do ano legislativo no congresso nacional: 

 

 

 

Como é sabido, referida imagem tomou o cenário brasileiro, 

repercutiu em todos os veículos de comunicação, impressos, online televisivos e mídias 

sociais. E o principal: novamente, mais de um mês antes da deflagração da operação! 

 

Diante de tal panorama, com o devido respeito, não há como 

sustentar que as autoridades que atuaram no feito não lograram vislumbrar a identidade 

e o status político que conferia, ao menos, a André Vargas o foro privilegiado por 

prerrogativa de função antes da deflagração da operação.  

 

O que houve foi, em tese, a deliberada ocultação das autoridades 

que atuaram no caso da identidade dos interlocutores, a fim de manter o procedimento 

sob a jurisdição desse MM. Juízo e usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. 

Flagrante ilegalidade! 

 

Embora fosse claro o envolvimento do parlamentar foi ignorado o 

envolvimento do Deputado, permitindo o prosseguimento das investigações para 

assegurar a jurisdição sobre as investigações envolvendo Alberto Youssef, substituindo-



 

se ao C. Supremo Tribunal Federal e deliberando sponte própria acerca dos contornos 

iniciais da investigação. 

 

A situação acima descrita evidencia que, já em seu nascedouro, a 

investigação que culminou na presente ação penal é maculada por nulidade absoluta: em 

vez de observados comandos constitucionais, prosseguiu-se, em primeiro grau de 

jurisdição, ilegal investigação de conduta envolvendo parlamentar detentor de foro por 

prerrogativa defunção.  

 

Como é sabido, a partir da verificação de indícios de crimes 

praticados por Deputados Federais, a apuração levada a efeito em primeiro grau de 

jurisdição deveria ter sido imediatamente paralisada, com a remessa dos autos ao tribunal 

competente, o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição 

Federal, sob pena de nulidade. 

 

E como leciona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  

 

Se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por crime 

comum, perante o STF (CF, art. 102, I, b), não há razão constitucional plausível 

para que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial (abertura 

de procedimento investigatório) sejam retiradas do controle judicial do STF.10  

(g.n.) 

 

Nesse contexto, é flagrante a grave violação ao preceito 

fundamental do juiz natural, nascida de decisões proferidas por esse MM. Juízo no âmbito 

dos procedimentos criminais que culminaram na presente ação penal, em manifesta 

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos dos artigos 53 e 102, 

                                                           

10  STF, Questão de ordem em Petição n° 3825, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 10/10/2007. 



 

inciso I, alínea b, da Constituição Federal, razão pela qual os atos subsequentes praticados 

devem ser declarados nulos, nos termos da lei. 

V.INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA – ILEGALIDADE DA PROVA – 

BLACKBERRY – AUSÊNCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ENTRE A 

POLÍCIA FEDERAL (DICOP) E O CANADÁ (RIM) 

Não bastassem os vícios decorrentes da usurpação de 

competência por ocasião da análise das conversas obtidas na interceptação telemática 

por meio do dispositivo BlackberryMessenger, a forma de obtenção da prova padece, 

igualmente, de vício insanável, devendo ser anulada ab initio, por manifesto 

descumprimento das determinações legais vigentes. 

 

De fato, da simples leitura da requisição da autoridade policial 

federal e da própria decisão desse juízo que decretou a interceptação telemática 

referiram que as ordens de monitoramento seriam transmitidas diretamente entre o 

Departamento de Polícia Federal em Brasília/DF e a empresa Research In Motion (RIM) 

no Canadá, conforme se depreende dos eventos 36 PET1 e 39 DESP1 dos autos 5026387-

13.2013.404.7000 (interceptação telemática CHATER). 

 

O mesmo procedimento foi adotado nos autos nº 5049597-

93.2013.404.7000 – interceptação YOUSSEF – (evento 3, DESP 1 e evento 22, DECDESPA1) 

até que a autoridade policial informou ao MM. Juiz que, a partir daquele momento, seria 

oficiado à BlackBerry Brasil (autos 5026387-13.2014.404.7000, evento 188, PET1). 

 

O problema central reside no fato de que como a medida seria 

cumprida por uma empresa privada no exterior, deveria ter sido instaurado 

procedimento de Cooperação Jurídica Internacional. 

 

Isso porque, nos termos do artigo 11, do Decreto nº 6.747/2009 

(Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre Brasil e Canadá), a solicitação de 



 

quebra de sigilo telemático deveria tramitar entre a Procuradoria-Geral da República do 

Brasil e o Ministério da Justiça do Canadá: 

 

ARTIGO 11. Autoridades Centrais – As autoridades centrais deverão emitir e 

receber todas as solicitações e suas respostas no âmbito do presente Tratado. 

A autoridade central pela República Federativa do Brasil será a Procuradoria 

Geral da República e a autoridade central pelo Canadá será o Ministro da Justiça 

ou uma autoridade por este designada. 

 

Ora, se existe dispositivo legal prevendo que o MLAT é o 

instrumento a ser utilizado nas trocas de informações entre Brasil e Canadá, tal norma e 

aduzido instrumento têm uma finalidade, qual seja, a de conferir legitimidade às aduzidas 

trocas de informações, assim como segurança às partes envolvidas. 

E, obviamente, a via do MLAT não pode ser substituída por ofícios, 

certidões, carimbos, na medida em que tais procedimentos não trazem a segurança 

jurídica necessária para a troca de informações entre as duas nações. 

 

A inobservância de qualquer formalidade prevista no MLAT gera, 

como consequência, a contaminação das provas produzidas através destes atos ilícitos, 

devendo, pois ser retiradas do processo, nos termos dos artigos 5º, LVI, da Constituição 

Federal e 157, do Código de Processo Penal. Igualmente, as provas dela decorrentes 

devem também ser declaradas nulas, com a extensão a todos os atos subsequentes. 

 

O resultado óbvio deste raciocínio é o de que, como a denúncia 

ora combatida decorre da continuidade das investigações a partir do quanto obtido no 

procedimento de interceptação telemática, que é nulo – em razão da inobservância das 

garantias constitucionais – esta nulidade também deve ser decretada na presente ação 

penal. 

 

Veja-se que, nem mesmo, sob alegada cooperação direta 

sustentada pela autoridade policial ao longo da investigação há como subsistir a higidez 

das provas coligidas.  Primeiro porque, o próprio DICOR reconheceu que não existe 



 

qualquer convênio de cooperação entre o Departamento de Polícia Federal e a empresa 

canadense Research in Motion, a PublicSafetyOperations ou qualquer empresa 

pertencente ao grupo BlackBerry (autos nº 5083401-18.2014.4.04.7000, Evento843-

EMAIL2). Segundo porque, ainda que existisse o referido acordo, o mesmo deveria ser 

firmado entre autoridades, característica essa que, evidentemente, a empresa privada 

Research in Motion não detém.  

 

Portanto, não há dúvidas, restou violado o Tratado e o seu 

Decreto de Internalização (Decreto 6.747/2009), porquanto, a interceptação telemática 

foi realizada pela autoridade policial federal e não pela autoridade central indicada no 

Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre Brasil e Canadá, devendo ser 

declarado a nulidade ab initio do presente processo. 

 

VI. DA VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ 

NATURAL. 

 Não obstante a manifesta ilegalidade na atribuição de 

competência a esse MM. Juízo em razão do envolvimento de parlamentar ao longo das 

investigações e a ilegalidade na forma de obtenção da prova, não se pode olvidar, 

também, a manifesta violação às regras de distribuição com o deslinde das averiguações 

encetadas pelo Departamento de Polícia Federal de Curitiba/PR. Senão vejamos. 

 

 A decisão que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério 

Público Federal, constou, em relação a competência do Juízo da 13ª Vara Federal que 

(Evento4-DESPADEC1): 

 

Os crimes que constituem objeto da presente ação penal foram descobertos 

fortuitamente durante a investigação da assim denominada Operação 

Lavajato... 



 

Apesar da separação da persecução, oportuna para evitar o agigantamento da 

ação penal com centenas de crimes e acusados, remanesce o Juízo como 

competente para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP. 

Ainda sobre questões de validade, justifiquei, provisoriamente, a competência 

da Justiça Federal e a territorial deste Juízo na decisão de 02/04/2015 do 

processo 5014497-09.2015.4.04.7000 (evento 13). 

De todo modo, eventuais questionamentos da competência deste Juízo 

poderão ser, querendo, veiculados pelas partes através do veículo próprio no 

processo penal, a exceção de incompetência, quando, então, serão, após oitiva 

do MPF, decididos segundo o devido processo... 

 

 Nesse diapasão, e ainda em relação a questão da competência, 

constou na decisão proferida no procedimento 5014497-09.2015.4.04.7000 (Evento13-

DESPADEC1): 

 

...2. Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais e processos 
incidentes relacionados à assim denominada Operação Lavajato. 

A investigação, com origem nos inquéritos 2009.7000003250-0 e 
2006.7000018662-8, iniciou-se com a apuração de crime de lavagem 
consumado em Londrina/PR, sujeito, portanto, à jurisdição desta Vara, tendo o 
fato originado a ação penal 5047229-77.2014.404.7000. 

Em grande síntese, na evolução das apurações, foram colhidas provas, em 
cognição sumária, de um grande esquema criminoso de corrupção e lavagem 
de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras cujo 
acionista majoritário e controlador é a União Federal. 

Grandes empreiteiras do Brasil, reunidas em cartel, fraudariam as licitações da 
Petrobrás mediante ajuste e pagariam sistematicamente propinas a dirigentes 
da empresa estatal calculados em percentual sobre o contrato. 

Paulo Roberto Costa, ex-Diretor de Abastecimento, Renato Duque, ex-Diretor 
de Engenharia, juntamente com seu subordinado Pedro Barusco, gerente de 
Engenharia, receberia propinas por intermédio de outros operadores de 
lavagem. 

Nesse contexto, estaria inserido Alberto Youssef, que promovia o pagamento 
de propinas das empreiteiras para Paulo Roberto Costa e outros agentes 
públicos, além da lavagem de dinheiro, por seu escritório de trabalho. 

Já há provas, em cognição sumária, do esquema criminoso, entre elas confissão 
de parte dos envolvidos, depoimentos testemunhais e significativo acervo de 
prova documentais. 

Incidentemente, foram colhidas provas de outros fatos delitivos. 

Entre eles, alguns relacionados ao ex-Deputado Federal André Luis Vargas 
Ilário. 



 

No curso das investigações, foi realizada interceptação telemática de Alberto 
Youssef que se utilizava do codinome "Primo" no Blackbery Messenger 
(processos 5026387-13.2013.404.7000 e 5049597-93.2013.404.7000). 

Incidentemente, em verdadeiro encontro fortuito de provas, foram 
identificadas mensagens com pessoa que utilizava o codinome "Andre 
Vargas"... 

Resta analisar a presença dos fundamentos. 

Na assim denominada Operação Lavajato, este Juízo tem cotidiamente se 
deparado com um quadro, em cognição sumária, de corrupção e lavagem de 
dinheiro sistêmicas. 

Em síntese, na Operação Lavajato, há indícios da prática sistemática e habitual 
de crimes de cartel, de fraude à licitação, de corrupção e de lavagem de 
dinheiro. 

Grandes empreiteiras do país se reuniam, acertavam entre elas os resultados 
das licitações da Petrobras, fraudavam as licitações para que a empresa 
previamente definida ganhasse o certame e para impor o seu preço nas obras, 
pagavam, em cada grande contrato da Petrobrás, propinas dirigidas a diretores 
e empregados da Petrobras e a agentes públicos, como parlamentares ou, 
como no caso, ex-parlamentar. 

O esquema criminoso foi revelado, em detalhes, em depoimentos prestados 
por criminosos colaboradores, como Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco, 
Alberto Youssef, Augusto Ribeiro e Julio Gerin Camargo, além de encontrar 
apoio em significativa prova documental e no depoimento de testemunhas. 

Os crimes atribuídos a André Vargas são estranhos ao esquema criminoso na 
Petrobrás, mas se inserem um mesmo contexto de obtenção de comissões ou 
propinas em contratos com a Administração Pública. 

O nexo de ligação entre os fatos é aqui o escritório de lavagem de dinheiro de 
Alberto Youssef que, além de atender ao esquema na Petrobrás, também 
estava envolvido em outros crimes em conjunto com André Vargas...Esclareça-
se, por fim, que a competência, em princípio, é deste Juízo, em decorrência 
da  prevenção, já que os atos investigatórios foram autorizados por este Juízo. 

 

(Os destaques não constam do texto original) 

 

 Ou seja, por um lado, o MM. Juiz reconhece que os fatos narrados 

na denúncia não guardam relação com a Operação LavaJato e por outro, justifica a sua 

competência com base na prevenção, asseverando, para tanto, que os atos 

investigatórios foram por ele autorizados. 

 

 Nada mais equivocado, porquanto se os crimes deflagrados na 

Operação Lavajato não guardam dependência aos aqui analisados, não há que se cogitar 

em competência deste juízo nem por conexão (artigo 76, do Código de Processo Penal), 

tampouco por prevenção (artigo 83, do Código de Processo Penal), mesmo que os atos 

investigatórios tenham sido deferidos pelo Juízo da 13ª Vara Federal. 



 

  

 A circunstância de os fatos supostamente delituosos haverem sido 

descobertos no mesmo procedimento investigatório (interceptação telefônica e 

telemática, por exemplo) não implica conexão entre eles, nem unidade de processo e 

julgamento. 

 

 Com efeito, se não há relação de subordinação e dependência aos 

demais fatos objeto de apuração na operação, se as atividades podem ser provadas de 

maneira separada, analisadas e apreciadas de forma autônoma, não há relação 

intersubjetiva entre as infrações, menos ainda teleológica ou objetiva, a fim de facilitar 

ou ocultar outras infrações, não há que se falar em conexão entre os processos, a fim de 

fixar a competência por prevenção.  

 

 Ou seja, a competência na fase de investigação é relativa, e o 

conteúdo da interceptação e o quanto apurado é que poderá determinar a competência 

do juízo correspondente. A respeito da incompetência deste juízo, vale citar o seguinte 

precedente do STJ:  

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA DEFERIDA POR JUÍZO FEDERAL. INDÍCIOS DE CRIME DE 

RUFIANISMO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

1. Embora o procedimento tenha se originado por meio de medida cautelar 

(interceptação telefônica), deferida pelo Juízo Federal, se as investigações 

lograram comprovar tão-somente a prática, em tese, do delito de rufianismo, 

irrelevante a alegação de existência de dependência com ação penal versando 

acerca de tráfico de pessoas, porquanto não se verifica que as provas 

produzidas tenham relação com o processo principal em curso na Justiça 

Federal. 

2. Inocorre o instituto da prevenção previsto no art. 83 do Código de Processo 

Penal porquanto inexistem dois juízos igualmente competentes. Em que pese 

a decretação da interceptação telefônica ter se dado pelo Juízo Federal, óbice 

não se verifica para que a apuração do suposto crime ali revelado ocorra 



 

perante a Justiça Estadual por ser a competente para o exame do feito, sob 

pena de afronta ao princípio do juiz natural. 

3. Conflito conhecido para determinar competente o suscitado, Juízo de Direito 

do Departamento de Inquéritos e Polícia Judiciária de São Paulo/SP. (CC 

87.589/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

25/03/2009, DJe 24/04/2009) 

 

 Diante do exposto, era o caso de levar o feito à livre distribuição, 

em observância ao que determina o princípio do juiz natural, com o imediato envio dos 

autos ao distribuidor, para nova distribuição. 

 

 

Enfim, são evidentes as sucessivas violações às regras que 

determinam a fixação de competência, seja na origem, no prosseguimento das 

investigações e na forma de obtenção de provas que subsidiaram a presente ação penal. 

Nesse cenário, não resta alternativa que não a declaração da nulidade dos atos praticados 

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

 

Mas não é só. 

 

VII.DA NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO SIGILO FISCAL DO 

ACUSADO 

 

Conforme já narrado na síntese dos fatos, na data de 24 de abril 

de 2014, os procedimentos investigativos que envolviam a pessoa do Acusado André 

Vargas foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal em razão do foro por prerrogativa 

de função em decorrência da sua então condição de Deputado Federal. Naquele E. 

Tribunal Constitucional o procedimento foi autuado como Petição n. 5170 e distribuído 

ao Ministro Teori Zavascki no dia 16 de maio de 2014. 

 

No curso processual da PET. 5170, do STF, após decisão proferida 

em questão de ordem na Ação Penal 871, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal 



 

determinou o desmembramento dos feitos que envolviam a operação Lava-jato em 

relação aos Acusados que não detinham prerrogativa de foro bem como determinou o 

processamento em face do Acusado. 

 

Com a competência estabelecida no Supremo Tribunal Federal 

para o processamento do feito, o D. Procurador Geral da República emitiu ofício 

endereçado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na pessoa do Chefe do Escritório de 

Pesquisa e Investigação na 9a Região Fiscal (Espei09), OFÍCIO n. 

306/2014/ASJCRIM/SAJ/PGR, datado de 17 de junho de 2014. Por meio do citado ofício, 

o Sr. Procurado Geral requisitou informações disponíveis na Espei09 sobre alguma 

irregularidade verificada em relação a pessoa do Acusado, então Deputado Federal André 

Vargas (fls. 310, OUT2, mov. 138, autos 5026037-88.2014.4.04.7000e fls. 06, INQ1, mov.1, 

autos 509972-81.2015.4.04.7000). 

 

Note-se que o referido ofício não determinava a realização de 

investigações ficais pela Receita Federal, mas tão somente o compartilhamento de 

informações sobre eventual indício de acréscimo patrimonial descoberto, ou evidência de 

lavagem de dinheiro. Ademais, referido ofício foi encaminhado diretamente do 

Gabinete do Sr. Procurador Geral da República para a Receita Federal, sem qualquer 

tipo de pedido ou autorização judicial. 

 

Em resposta ao ofício n. 306/2014, foram encaminhados 3 (três) 

ofícios da Receita Federal para a Procuradoria da República, quais sejam, OFÍCIO 

RFB/COPEI/ESPEI09 N. PR20140049, datado de 14 de julho de 2014, OFÍCIO 

RFB/COPEI/ESPEI09 N. PR20140051, datado de 18 de julho de 2014 e OFÍCIO 

RFB/COPEI/ESPEI09 N. PR20140079, de 24 de novembro de 2014. Estes três ofícios têm 

como objeto a análise dos dados fiscais do Acusado entre os anos de 2008 à 2013, 

avançando ainda sobre os dados fiscais das pessoas de Edilaira Soares Gomes (esposa do 

Acusado), Leon Vargas e Simone Imamura (irmão e cunhada do Acusado, 

respectivamente), e da empresa LSI SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. (INQ1, 

INQ2 mov.1, autos 509972-81.2015.4.04.7000) 



 

 

É de se ressaltar que os ofícios foram encaminhados ao D. 

Procurador Geral via “força tarefa Lava-jato”, eis que entregues ao Gabinete do Sr. 

Procurador Geral por meio do Ofício n, 5641/2014-PRPR, datado de 18 de julho de 2014 

e assinado pelo Dr. Procurador Deltan M. Dallagnol que teve acesso às informações 

sigilosas, inclusive colocando-se a disposição para atuar na respectiva improbidade 

administrativa. 

 

Por meio do trânsito de informações realizado diretamente entre 

a Receita Federal e a Procuradoria da República juntou-se na Petição 5170 em trâmite 

perante o STF (fls. 325, OUT2, movimento n. 138 dos autos 5026037-88.2014.4.04.7000) 

o IPEI n. PR20140011, Informação de Pesquisa e Investigação, com data de 14 de julho 

de 2014, cujo cabeçalho é marcado pelo destaque “INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR 

SIGILO FISCAL”.  

Pois bem. O destacado relatório de informações fiscais sigilosas, 

que claramente analisa dados constitucionalmente protegidos pelo sigilo, foi obtido pelo 

Ministério Público Federal sem autorização judicial. De um simples pedido de 

informações sobre eventuais irregularidades já verificadas pela Receita Federal, foi 

remetido pela mesma instituição a referida “Informação de pesquisa e investigação”, sem 

nenhuma autorização emanada pela Corte Constitucional brasileira, competente à época, 

com extensa investigação de seus dados fiscais do Acusado desde o ano de 2008. 

 

O referido procedimento vai além, quando de forma 

absolutamente irregular, passa a relatar “fatos suspeitos” e considera “relevante para 

atendimento a esta requisição ministerial” informar fatos que teria tomado 

conhecimento a partir de notícias da imprensa. Tais fatos seriam oriundos de matéria 

publicada em 11 de abril de 2014 na Revista Istoé, que relacionaria o “contribuinte André 

Vargas” a uma empresa, LSI Solução em Serviços Empresariais, de titularidade de seus 

irmãos, a qual distribuiu lucro excessivo e considerado suspeito. (fl. 18, 30, INQ1, mov.1, 

autos 509972-81.2015.4.04.7000. 

 



 

É irrefutável que até a apresentação do referido relatório, 

produzido à margem da necessária avaliação jurisdicional e ao arrepio das normas de 

cunho constitucional, nada vinculava o Acusado aos fatos descritos na denúncia. 

Conforme se destacou acima, todos os atos de investigação praticados sob a vinculação 

deste Juízo são posteriores ao relatório de informações fiscais n. PR20140011 eis que 

remetidos diretamente ao Supremo Tribunal enquanto regia o foro por prerrogativa de 

função. 

 

Tanto é verdade que quando este Douto Juízo observou o 

“encontro fortuito de provas” em face do Acusado e determinou a remessa dos autos ao 

Supremo Tribunal Federal, nos autos 5011446-62.2014.404.7000, mov. 448, em decisão 

datada do dia 07 de abril de 2014, afirmou existirem elementos probatórios que 

apontavam para relação entre Alberto Youssef e André Vargas, “sendo prematura a 

afirmação de que tal relação teria natureza criminosa”. 

 

Não bastasse a ilegalidade da referida “informação de pesquisa e 

informação”, é possível afirmar que toda a investigação policial bem como todos os atos 

jurisdicionais emanados por este Douto Juízo produzidos após o retorno da investigação 

do Supremo Tribunal Federal, são decorrentes da prova ilícita produzida que violou uma 

garantia constitucional intransponível do cidadão André Vargas. 

 

A assertiva supra é constatada primeiramente a partir da 

representação da autoridade policial que requereu o afastamento do sigilo bancário do 

Acusado no mov. 1 dos autos 5010767-87.2015.4.04.7000. Da sua simples análise, 

observa-se que referida representação expressamente relata a abertura de Inquérito 

Policial para verificação de possível lavagem de capitais na compra de um imóvel bem 

como menciona expressamente que “conforme apontado pela Receita Federal”, a compra 

foi marcada ainda por pagamento de grande parte dos valores por recursos em espécie, 

para destinatários diversos do vendedor. Mais uma vez aborda o referido relatório ao 

referir que “a informação da Receita Federal aponta ainda que a empresa em cujo quadro 



 

societário se encontram LEON VARGAS e MILTON VARGAS (este último incluído em 

setembro de 2013, com a exclusão da sócia SIMONE IMAMURA), LSI SOLUÇÃO EM 

SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA declarou distribuição de lucros aos seus sócios 

absolutamente incompatíveis com suas receitas declaradas”. 

 

A decisão proferida por este Douto Juízo também é amparada no 

relatório produzido ilicitamente pela Receita Federal, eis que da análise da decisão 

proferida no mov. 8 daqueles autos menciona a transação comercial envolvendo o imóvel 

adquirido bem como que: 

“consta ainda na representação, que a empresa LSI Solução em Serviços 

Empresariais Ltda. que tem no quadro social Leon Vargas e Milton Vargas, este 

em substituição a Simone Imamura, teria distribuído em lucros cerca de 1,5 

milhões de reais, o que seria aparentemente incompatível com o capital social 

da empresa (mov. 8 autos 5010767-87.2015.4.04.7000) 

E não é só. 

 

Após a quebra do sigilo fiscal e bancário do Acusado André Vargas, 

decretada por este Douto Juízo no dia 11 de março de 2015, mov. 8, autos 5010767-

87.2015.4.04.7000, a Receita Federal enviou aos presentes autos “Informação de 

Pesquisa e Investigação, datada de 17 de março de 2015 e, pasme Excelência,idêntica 

em seu conteúdo probatório àquela produzida em data de 14 de julho de 2014. Basta 

comparar o documento constante na INFO8, evento 1, desta Ação Penal e o documento 

constante no INQ1, fl. 17, dos autos 509972-81.2015.4.04.7000. 

 

São idênticos, excetuando o fato de que o primeiro foi elaborado 

sem autorização judicial e o segundo, apenas com a mudança da data, foi juntado aos 

autos após o afastamento do sigilo por este Juízo. E que não se alegue que os 

procedimentos são diversos e que não haveria vício de origem, eis que como acima 

ressaltado: tudo o que foi produzido após a baixa do procedimento do Supremo Tribunal 



 

Federal decorreu das informações constantes no procedimento ilícito, em manifesta em 

violação ao texto constitucional, artigo 5o, incisos X e XII. 

 

É indispensável notar que qualquer restrição ao sigilo financeiro é 

absolutamente excepcional e só deve ser utilizada a partir de critérios jurisdicionais 

rígidos e fundamentados. Por se tratar de restrição a direitos fundamentais com clara 

intenção de produção de prova em procedimento criminal deve ser decretada por 

autoridade judiciária, “o que oferece maior garantia de imparcialidade e de que a decisão 

será tomada por alguém que não é parte interessada no conflito”11
 

 

Tudo isso conduz à ilicitude da prova obtida bem como à 

constatação de que todos os atos processuais posteriores são derivados dela e estão 

contaminados.  

 

Assim, é de se observar que todas as investigações que tiveram 

por objeto a pessoa de André Vargas tem como origem a prova obtida por meio ilícito 

decorrente da quebra de sigilo fiscal sem a devida autorização judicial.  

 

A matéria trazida à apreciação deste D. Juízo já foi analisada 

reiteradas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça. Destacamos precedentes de casos 

muito semelhantes ao dos autos: 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. 

MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM 

A SUPREMA CORTE. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO 

DA AÇÃO PENAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DIRETAMENTE PELA RECEITA 

                                                           

11 SILVA, Danielle Souza de Andrade, LEITE, Rosimiere Ventura. O sigilo financeiro e os direitos à 
vida e à intimidade e a produção da prova criminal. In: Sigilo no processo penal: eficiência e 
garantismo, coordenação Antonio Scarance Fernandes, José Raul Gavião de Almeida, Maurício 
Zanoide de Moraes. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.164. 



 

FEDERAL. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DESTE 

SODALÍCIO, NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO FISCAL. UTILIZAÇÃO DOS DADOS 

SIGILOSOS PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE SEM 

PRÉVIO CONSENTIMENTO JUDICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.(...) 

2. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 

Representativo de Controvérsia n.º 1.134.665/SP, firmou o entendimento de 

que, a teor do art. 1º, § 3º, inciso VI, c/c o art. 5º, caput, da Lei Complementar 

n.º 105/2001, c.c. art. 11, §§ 2.º e 3.º, da Lei 9.311/1996, é lícito que o Fisco 

receba informações sobre a movimentação bancária dos contribuintes sem a 

necessidade de prévia autorização judicial, desde que seja resguardado o sigilo 

das informações. As referidas regras, ainda, facultam ao órgão o uso dos dados 

para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de 

crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no 

âmbito do procedimento fiscal. 

3. Não cabe a esta Quinta Turma, por questão de competência, revisar o 

referido julgado. Não obstante, há outro motivo que determina a atuação 

exofficio deste Sodalício. 

4. Com efeito, a legalidade das informações bancárias recebidas pelo Fisco sem 

prévio pronunciamento judicial nada diz, em princípio, sobre a legalidade de 

esses dados serem utilizados como supedâneo de uma ação penal, pois os 

dispositivos pertinentes da Lei Complementar n.º 105/2001 e da Lei 9.311/1996 

delimitam de forma clara e precisa que, sob o influxo do art. 145, §1.º, da 

Constituição da República, a permissão concedida à Receita Federal do Brasil 

restringe-se ao estrito âmbito do procedimento fiscal. 

5. A intervenção penal constitui incursão qualificada em direitos individuais 

protegidos no art. 5.º, incisos X e XII, da Constituição da República. Por 

explícito mandamento constitucional, a quebra de sigilo bancário ou fiscal de 

pessoa física ou jurídica não pode ser realizada à revelia da atuação do Poder 

Judiciário para fins de investigação criminal ou para subsidiar a opinio delicti 

do Parquet, sendo nitidamente ilícitas, no caso, as provas remetidas pela 

Receita Federal do Brasil diretamente ao Ministério Público, com posterior 

oferecimento de denúncia. 

6. "Não cabe à Receita Federal, órgão interessado no processo administrativo 

tributário e sem competência constitucional específica, fornecer dados 

obtidos mediante requisição direta às instituições bancárias, sem prévia 



 

autorização do juízo criminal, para fins penais" (HC 258.460/SP, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, 

DJe 18/08/2014). 

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, 

para reconhecer a nulidade da prova utilizada pelo Ministério Público para 

respaldar a denúncia e, subsequentemente, anular ab initio o processo penal, 

ressalvada a possibilidade de nova demanda ser proposta após a devida 

autorização judicial. 

(HC 243.034/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

26/08/2014, DJe 02/09/2014) 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 

DIVERSAS FRAUDES PERPETRADAS, EM TESE, CONTRA O DETRAN/RS. 

ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DOS DOCUMENTOS FISCAIS SIGILOSOS 

REQUISITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRETAMENTE AO FISCO. 

FLAGRANTE ILEGALIDADE. QUEBRA DO SIGILO FISCAL QUE IMPRESCINDE DE 

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. Segundo entendimento desta Corte Superior, os poderes conferidos ao 

Ministério Público pelo art. 129 da Carta Magna e pelo art. 8.º da Lei 

Complementar n.º 75/93, dentre outros dispositivos legais aplicáveis, não são 

capazes de afastar a exigibilidade de pronunciamento judicial acerca da 

quebra de sigilo bancário ou fiscal de pessoa física ou jurídica, mormente por 

se tratar de grave incursão estatal em direitos individuais protegidos pela 

Constituição da República no art. 5º, incisos X e XII. 

2. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 234.857/RS, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 

08/05/2014) 

 

HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL REALIZADA DIRETAMENTE PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO 

DE RENDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA. 

DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. CONCESSÃO DA ORDEM. 



 

1. Considerando o artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e o artigo 8º, 

incisos II, IV e § 2º, da Lei Complementar 75/1993, há quem sustente ser 

possível ao Ministério Público requerer, diretamente, sem prévia autorização 

judicial, a quebra de sigilo bancário ou fiscal. 

2. No entanto, numa interpretação consentânea com o Estado Democrático 

de Direito, esta concepção não se mostra a mais acertada, uma vez que o 

Ministério Público é parte no processo penal, e embora seja entidade 

vocacionada à defesa da ordem jurídica, representando a sociedade como um 

todo, não atua de forma totalmente imparcial, ou seja, não possui a 

necessária isenção para decidir sobre a imprescindibilidade ou não da medida 

que excepciona os sigilos fiscal e bancário. 

3. A mesma Lei Complementar 75/1993 - apontada por alguns como a fonte da 

legitimação para a requisição direta pelo Ministério Público de informações 

contidas na esfera de privacidade dos cidadãos - dispõe, na alínea "a" do inciso 

XVIII do artigo 6º, competir ao órgão ministerial representar pela quebra do 

sigilo de dados. 

4. O sigilo fiscal se insere no direito à privacidade protegido 

constitucionalmente nos incisos X e XII do artigo 5º da Carta Federal, cuja 

quebra configura restrição a uma liberdade pública, razão pela qual, para que 

se mostre legítima, se exige a demonstração ao Poder Judiciário da existência 

de fundados e excepcionais motivos que justifiquem a sua adoção. 

5. É evidente a ilicitude da requisição feita diretamente pelo órgão ministerial 

à Secretaria de Receita Federal, por meio da qual foram encaminhadas cópias 

das declarações de rendimentos do paciente e dos demais investigados no 

feito. 

6. Conquanto sejam nulas as declarações de imposto de renda anexadas à 

medida cautelar de sequestro, não foi juntada ao presente mandamus a íntegra 

do mencionado procedimento, tampouco o inteiro teor da ação penal na qual 

a citada documentação teria sido utilizada, de modo que este Sodalício não 

pode verificar quais "provas e atos judiciais" estariam por ela contaminados, 

exame que deverá ser realizado pelo Juízo Federal responsável pelo feito. 

7. Ordem concedida para determinar o desentranhamento das provas 

decorrentes da quebra do sigilo fiscal realizada pelo Ministério Público sem 

autorização judicial, cabendo ao magistrado de origem verificar quais outros 

elementos de convicção e decisões proferidas na ação penal em tela e na 

medida cautelar de sequestro estão contaminados pela ilicitude ora 



 

reconhecida. (HC 160.646/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 01/09/2011, DJe 19/09/2011) 

 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 

CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA 

DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE 

I - A proteção ao sigilo bancário e fiscal não consubstancia direito absoluto, 

cedendo passo quando presentes circunstâncias que denotem a existência de 

interesse público relevante ou de elementos aptos a indicar a possibilidade de 

prática delituosa (Precedentes). 

II - Entretanto, o Ministério Público não tem legitimidade para proceder a 

quebra de sigilo bancário e fiscal sem autorização judicial (Precedentes). 

Recurso desprovido. (RMS 25.375/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 19/02/2008, DJe 07/04/2008) 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, 

CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO – 

INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES – QUEBRA DO SIGILO FISCAL DO INVESTIGADO 

– INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – REQUISIÇÃO FEITA PELO 

MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRETAMENTE À RECEITA FEDERAL – 

ILICITUDE DA PROVA – DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS – TRANCAMENTO 

DO INQUÉRITO POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS 

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONTAMINADOS PELA PROVA ILÍCITA – 

DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 

I. A requisição de cópias das declarações de imposto de renda do investigado, 

feita de forma unilateral pelo Ministério Público, se constitui em inequívoca 

quebra de seu sigilo fiscal, situação diversa daquela em que a autoridade 

fazendária, no exercício de suas atribuições, remete cópias de documentos ao 

parquet para a averiguação de possível ilícito penal. 

II. A quebra do sigilo fiscal do investigado deve preceder da competente 

autorização judicial, pois atenta diretamente contra os direitos e garantias 

constitucionais da intimidade e da vida privada dos cidadãos. 

III. As prerrogativas institucionais dos membros do Ministério Público, no 

exercício de suas funções, não compreendem a possibilidade de requisição de 

documentos fiscais sigilosos diretamente junto ao Fisco. 



 

IV. Devem ser desentranhadas dos autos as provas obtidas por meio ilícito, bem 

como as que delas decorreram. 

V. Havendo outros elementos de convicção não afetados pela prova ilícita, o 

inquérito policial deve permanecer intacto, sendo impossível seu trancamento. 

VI. Dado parcial provimento ao recurso. (RHC 20.329/PR, Rel. Ministra JANE 

SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado 

em 04/10/2007, DJ 22/10/2007, p. 312) 

 

No caso dos autos, embora não tenha havido o envio de cópias 

das declarações de imposto de renda, mostra-se evidente o compartilhamento de 

informações sigilosas, por exemplo, referência expressa à “Evolução Patrimonial 

Declarada” (item 2.1.1, fls 4, do relatório), entre os anos de 2008 e 2013; divergência 

entre declarações (item 2.1.2, fls. 4, do relatório), cópia de movimentação financeira 

exercício 2012, ano Cal. 2011 (fls. 12, do Relatório).  

 

Importante ainda destacar que o relatório de informações fiscais 

sigilosas compartilhado ilegalmente entre Ministério Público e Receita Federal foi a 

primeira oportunidade na qual se trouxe aos autos suspeitas entorno da empresa LSI 

Soluções em Serviços Empresariais Ltda. citada na denúncia crime do processo presente. 

Foi o relatório fiscal da Receita Federal, elaborado a partir de notícias veiculadas na mídia, 

que primeiramente investigou suposta lavagem de dinheiro envolvendo o Acusado e a 

empresa LSI, de titularidade dos seus irmão, também Acusados nos presentes autos. 

 

Conforme se observa às fls. 14 do relatório, item 3, com base em 

notícia veiculada pela Revista “Isto É” que apontava a ligação entre o Acusado, a pessoa 

de Alberto Youssef e a empresa LSI em esquemas de lavagem de dinheiro a Receita 

Federal realizou análise das informações ficais da empresa, comparando-as com as 

informações ficais de Leon Vargas. 

 

Certo que toda a investigação movida contra a pessoa do Acusado 

teve sua origem no ilegal compartilhamento de informações fiscais sigilosas entre a 



 

Receita Federal e o Ministério Público Federal, devendo ser declara a nulidade do feito 

desde sua origem. 

 

VIII. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA 

 

O Código de Processo Penal traz em seu artigo 41 os requisitos da 

denúncia, vejamos: 

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas 

as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos 

quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol 

das testemunhas. 

Assim, o não preenchimento destes requisitos acarreta na inépcia 

da denúncia vez que causa prejuízos ao direito de defesa do Acusado, contrariando 

inúmeros princípios constitucionais. “Denúncias genéricas que não descrevem os fatos 

na sua devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do Estado de 

Direito.” (STF, HC 86.000/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 

02/02/2007). 

Agindo de maneira diversa ao se permitir a chamada denúncia 

genérica subtrair-se-ia do Acusado a possibilidade de se defender. “Essa surpresa gera 

um inegável estado de indefesa, com evidente prejuízo”12.  

No caso dos autos a denúncia é inepta. Vejamos. 

 

Especialmente no que se refere à imputação típica do delito de 

organização criminosa, além de narrar fato atípico à época dos fatos, não aponta, 

                                                           

12 LOPES JUNIOR, Aury. Direto Processual Penal e sua conformidade constitucional, Vol. 1, Rio de 
Janeiro, Lúmen Júris, 2014. p . 348. 



 

minimamente, respaldo fático probatório a indicar a presença dos elementos do tipo 

penal. 

 

De fato, narra a denúncia em seu fato 01, que o Acusado teria 

integrado organização criminosa tipificada pelo artigo 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013, 

entre o período de 26/10/2010 e 02/04/2014 (fls. 04 da denúncia). Independentemente 

da improcedência das alegações acusatórias em seu mérito, imperioso o reconhecimento 

da flagrante atipicidade dos fatos narrados. 

 

O tipo penal de integrar organização criminosa foi introduzido no 

ordenamento pátrio por meio da Lei n. 12.850/2013, publicada em 02 de agosto de 2013, 

vigente após 45 dias, ou seja, setembro de 2013. Antes do início de vigência da Lei n. 

12.850/2013 o Brasil não contava com o tipo penal de organização criminosa, 

entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 96007 

(Rel. Min, Marco Aurélio, Dje-027, 08/02/2013).  

 

Aplicando-se ao caso um dos pilares fundamentais do Direito 

Penal, a irretroatividade da lei penal prejudicial ao réu, decorrente do princípio da 

legalidade, artigo 5º, da Constituição da República, percebe-se que a pretensão acusatória 

baseia-se na responsabilização por conduta atípica. É certo que o fato narrado na 

denúncia refere-se a período anterior a entrada em vigência da norma penal 

incriminadora, não se podendo responsabilizar o Acusado criminalmente por conduta 

que, à época, não compreendia crime. 

 

O fato 01 da denúncia não pode ser recebido pelo d. Juízo. Certo 

que a denúncia é a peça que delimitará a Acusação, a instrução processual e o objeto de 

julgamento. Não pode ser recebida denúncia que narra fato atípico sob pena de causar 

tumulto processual com a análise e instrução probatória de fato manifestamente atípico, 

causando prejuízos ao direito de defesa e ao próprio trabalho jurisdicional. 

 



 

E não se diga tratar-se de aplicação da lei penal mais gravosa a 

crimes permanentes. No caso dos autos o tipo penal não existia antes da lei nova, foi 

criado, introduzido originariamente no ordenamento pátrio pela Lei n. 12.850/13, pelo 

que não poderia o Ministério Público narrar na denúncia uma conduta desde o ano de 

2010, quando era atípica. 

 

As afirmações feitas neste tópico não se tratam de mera 

formalidade, mas de condição que inviabiliza o prosseguimento da denúncia quanto ao 

fato 01. Isto porque, a suposta atuação criminosa em organização é narrada na denúncia 

desde 2010, ou seja, excluindo-se as datas atípicas não se pode identificar a permanência 

ou não da conduta bem como identificar os elementos da conduta supostamente 

criminosa já que a denúncia narra de forma genérica a atuação de uma suposta 

organização criminosa iniciada antes da tipificação penal. 

 

Por estas razões deve ser reconhecida a atipicidade da conduta 

narrada no item 01 da denúncia frente a impossibilidade de retroatividade da lei penal 

mais gravosa, rejeitando-se a denúncia neste tópico.  

 

O mesmo se diga quanto à imputação do delito previsto no artigo 

317, do CP em face do Paciente. Segundo a denúncia: 

“Em ato contínuo, nas mesmas condições de tempo, espaço e lugar, o 

denunciado ANDRE VARGAS, de modo consciente e voluntário, nas três vezes 

acima indicadas, aceitou o oferecimento da vantagem indevida, praticando ato 

que infringiu o dever funcional inerente ao cargo público que ocupava, pois de 

fato viabilizou que a BORGHI LOWE fosse contratada para executar as 

campanhas publicitárias da CEF e do MS, como também assegurou a devida 

execução contratual.” (fls. 7 da denúncia, grifou-se). 

Da narrativa acima transcrita não há como se extrair elementos 

fáticos mínimos capazes de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, eis 

que o Acusado não pode auferir por qual conduta está sendo processado criminalmente. 



 

Pergunta-se: que condutas praticadas pelo Acusado viabilizaram a contratação da 

empresa BORGHI LOWE? Por meio de quais condutas o Acusado assegurou a devida 

execução contratual? 

 

Note-se que se está falando de contratações derivadas do devido 

processo licitatório no qual participaram diversas empresas idôneas, bem como de 

órgãos públicos sobre os quais não há indícios de irregularidade. Caberia ao Ministério 

Público descrever os supostos atos praticados pelo Acusado para viabilizar a contratação, 

eis que a defesa não pode presumir ou adivinhá-los.  

 

Nenhum elemento indiciário colhido nos autos é capaz de 

demonstrar que tipo de ação o Acusado André Vargas praticou perante o Ministério da 

Saúde ou a Caixa Econômica Federal para viabilizar a contratação da empresa Borghi 

Lowe, repita-se, precedidas de processos licitatórios cuja legalidade jamais foi 

questionada. Não é por outra razão que a denúncia não narra a conduta em todas suas 

circunstâncias, demonstrando-se inepta.  

 

E não se diga que a denúncia inepta pode ser aceita para sua 

posterior, eventual e incerta complementação no curso da instrução criminal, eis que é o 

documento que vincula o Juízo delimitando o objeto dos autos, a fim de amparar o pleno 

exercício da defesa. Destacamos precedentes: 

 

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INÉPCIA FORMAL DA 

DENÚNCIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE OFÍCIO. TRANCAMENTO DA 

AÇÃO. 

1. A denúncia, que imputa ao paciente os crimes de roubo circunstanciado e 

formação de quadrilha qualificada, é vazia, porquanto não narra sequer o 

cometimento de conduta típica, limitando-se à afirmação de que o paciente 

estava na posse de um celular subtraído da vítima. Não satisfaz, por 



 

conseguinte, as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal, pois não 

descreve, ao menos de forma concisa, a prática de conduta delituosa. 

2. No Estado Democrático de Direito, o processo penal tem suas raízes 

fundadas nos princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da 

ampla defesa e do devido processo legal, este último em suas acepções formal 

e material. 

3. Nesse sentido, é a partir da denúncia, ato propulsor da ação penal pública, 

que o acusado tomará ciência do fato penalmente típico que lhe é atribuído 

e exercerá a sua defesa. Também é por meio da denúncia que o juiz tomará 

conhecimento do objeto da lide. É a partir da denúncia que o Parquet 

delimitará a persecução penal em juízo, sem prejuízo do conhecimento de 

fatos novos penalmente relevantes. 

4. Habeas corpus concedido de ofício para trancar, por inépcia formal, a ação 

penal em relação ao paciente, que deverá ser posto em liberdade. (STJ, HC 

157.264/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 

30/06/2010, DJe 16/08/2010) 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL 

PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ARTS. 40, § 1º e § 2º, 

e 48, da Lei nº 9.605/98. 1. É entendimento pacífico no âmbito desta Corte e 

do Superior Tribunal de Justiça, que a denúncia deve especificar, ao menos 

sucintamente, fatos concretos de modo a possibilitar aos acusados a sua 

defesa, sendo necessária, ainda, a descrição de como a atuação dos 

indiciados teria contribuído para a prática em tese dos delitos. 2. No caso dos 

autos, não há na exordial acusatória a descrição individualizada da conduta dos 

recorridos, com a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, 

não tendo restado demonstrado o nexo causal entre os fatos e a autoria 

imputada aos acusados, sendo inadmissível que se atribua determinada 

conduta a alguém pelo simples fato de exercer função de gerência, sob pena 

de violação ao princípio constitucional da ampla defesa. Ademais, também não 

há a descrição pormenorizada de quais seriam os danos diretos decorridos da 

conduta apontada. 3. É imprescindível, também, que a denúncia aponte 

indícios da materialidade dos delitos, inexistentes na espécie. 4. Recurso em 

sentido estrito desprovido.(TRF4 5004116-95.2013.404.7004, Oitava Turma, 

Relator p/ Acórdão Leandro Paulsen, juntado aos autos em 16/05/2014)  



 

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

ARTIGO 41 DO CPP. - A circunstância de se cuidar de uma suposta sonegação 

fiscal empresarial exige da acusação descrição dos elementos objetivos e 

subjetivos da prática delituosa. É preciso definir, com base em evidências 

sólidas, a verdadeira posição daqueles que se pretende acusar, especialmente 

neste caso, em que envolvidas sociedades mercantis com um quadro 

administrativo sabidamente complexo. A acusação em processo-crime não se 

convalida a partir de intuições, suas conclusões precisam reportar elementos 

sólidos de convicção da prática delituosa por parte do agente. - Se o libelo 

não relata, ainda que sucintamente, a conduta daqueles que pretende 

denunciar, apresenta-se inepto, por violação não apenas ao disposto no art. 

41 do CPP, mas também ao regramento do art. 5º, LV, da Constituição, visto 

que dificulta, senão impede, o exercício pleno do direito de defesa dos réus. 

(TRF4, HC 0005475-02.2011.404.0000, Oitava Turma, Relator Luiz Fernando 

Wowk Penteado, D.E. 13/09/2011)  

 

No presente caso está evidenciada a carência da descrição fática 

da denúncia. Não resta dúvida de que a denúncia oferecida pelo Ministério Público em 

face do Acusado é manifestamente inepta, especialmente quanto aos delitos de 

corrupção e organização criminosa, merecendo ser assim declarada por Vossa Excelência, 

rejeitando-a com fundamento no artigo 395, I, do CPP. 

 

Melhor sorte não assiste à imputação de lavagem de dinheiro. Da 

forma como descrita pelo ilustre representante do parquet não há, sequer, como de 

vislumbrar a que delito a suposta lavagem teria servido. Há delito antecedente? Quais os 

indícios que apontam nesse sentido? O suposto delito descrito como antecedente é o 

mesmo a que se imputa a lavagem? Trata-se de delito concomitante?  Qual a ilicitude do 

recurso? Não se sabe! 

Em outros termos, da forma como descrita, não há dúvidas da 

inépcia da exordial acusatória, dificultando sobremaneira a ampla defesa e o devido 

exercício do contraditório, razão pela qual, também nesse ponto, é o caso de ser 

rejeitada. 



 

 

 

REQUERIMENTOS 

Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência:  

1 –Seja reconhecida a nulidade absoluta do presente feito por 

manifesta incompetência deste Juízo, tendo em vista: (i) a usurpação de competência do 

E. STF. e (ii) a violação às regras de distribuição processual. 

 

2 - Seja reconhecida a nulidade da interceptação telemática, bem 

como todas que dela derivaram, reconhecendo-se a nulidade ab initio do presente feito. 

 

3 -Seja reconhecido o compartilhamento ilegal de informações 

fiscais sigilosas entre a Receita Federal e o Ministério Público Federal, devendo ser declara 

a nulidade do feito desde sua origem. 

 

4 - Seja desconstituído o ato de recebimento da denúncia, 

anulando-o, para que seja rejeitada a denúncia crime diante de sua inépcia, nos termos 

do artigo 395, I, do Código de Processo Penal. 

 

5 -Superadas as preliminares, o que não se espera, protesta-se por 

provar o aduzido por todos os meios de prova em direito admitidos, requerendo a 

produção de prova pericial a ser especificada em momento oportuno e a oitiva das 

testemunhas arroladas em anexo com a sua respectiva intimação por mandado para 

comparecimento em audiência. 

 

Outrossim, considerando a imprescindibilidade ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, e ao próprio direito de liberdade do Acusado, requer-se 

sejam oficiados a Caixa Econômica Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério da 



 

Justiça para que juntem aos autos as seguintes informações, com a respectiva reabertura 

de prazo para defesa: 

 

- Procedimentos licitatórios da CEF relacionados aos contratos 

imputados na denúncia; 

-  Juntada do ofício n. 4244/2014, de 16 de maio de 2014, 

protocolado sob código único 00014432/2014, descrito na 

informação n. 079/2015, conforme documento de INF 7, mov. 1, 

dos autos, do Ministério Público Federal; 

- Todas as informações e documentos relativos aa existência de 

convênio de cooperação entre o Ministério da Justiça do Brasil e 

a empresa canadense Research in Motion, a 

PublicSafetyOperations ou qualquer empresa pertencente ao 

grupo BlackBerry; 

- Confirmando-se a existência do referido convênio de cooperação 

na forma do item ‘a’, seja disponibilizada cópia integral do mesmo, 

inclusive com a informação dos respectivos signatários; 

- Todas as informações que digam respeito a “Missão Oficial ao 

Canadá, de 15 a 18 de maio de 2012” realizada pelos agentes 

policiais federais nominados no Diário Oficial da União - Seção 2, 

no 92, do dia 14/05/2012, Despacho no 740 do Gabinete do 

Ministro da Justiça, detidamente: objetivos, execução e 

resultados da missão; 

- O conteúdo e cópia integral do processo n. 08211.000091/2012-

51 do Ministério da Justiça, bem como de todas documentos e 

processos a ele relacionados. 



 

Nestes Termos 

Pede Deferimento, 

Curitiba, 29 de maio de 2015. 

 

   

Nicole Trauczynski    Fernanda Ferreira da Rocha Loures 

OAB/PR nº 41.301    OAB/PR 43.107 

                          

Caio Marcelo Cordeiro Antonietto  Rafael Guedes de Castro  

OAB/PR nº 36.917    OAB/PR nº 42.484 

 

 

ROL DE TESTEMUNHAS 

- Clauir Luiz Santos – brasileiro, solteiro, portador do RG n. 20939729, com endereço 

profissional na SBS, Quadra 4, bloco A, lotes 3 e 4, Asa Sul, Brasília – DF, Cep: 70092-900 

- Alaim Giovani Fortes Stefanello - brasileiro, inscrito na OAB/PR n 53.463, Gerente 

Jurídico Regional da Caixa Econômica Federal, com endereço profissional na Rua Visconde 

de Nacar, 1440, 21º andar , telefone (41) 3593-0116, Curitiba –PR, Cep: 80.010-000.  

- Nedson Luiz Micheleti, brasileiro, viúvo, portador do RG n. 2258118-0, SQS 103, bloco 

E, apto 313, Brasília, CEP 70.342-050. 

- Ricardo Hiroshi Ishida - Delegado de Polícia Federal, cuja lotação é desconhecida dos 

acusados, mas pode ser fornecida pela Polícia Federal. 



 

- Sérgio Ramalho Rezende - Perito Criminal Federal, cuja lotação é desconhecida dos 

acusados, mas pode ser fornecida pela Polícia Federal; 

- Sergio de Arruda Costa Macedo - Delegado de Polícia Federal, lotado Diretoria de 

Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (DCOR), com endereço no SAS Quadra 

6, lotes 09/10, em Brasília/DF - telefone (61) 2024-8340; 

- José Eduardo Cardozo, Ministro de Estado da Justiça, com endereço na Esplanada dos 

Ministérios, Bloco T, Ministério da Justiça, 4º andar, em Brasília/DF – telefone (61) 2025-

3088. 


