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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 

13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA – PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 501950127.2015.4.04.7000 

 

   JOÃO VACCARI NETO, já qualificado nos 

autos da Ação Penal que lhe move a Justiça Pública, vem, 

respeitosamente, por seu advogado, à presença de V. Exa., 

em atenção às justificativas apresentadas pelo representante 

do Ministério Público Federal (evento 231), expor e requerer o 

quanto segue: 
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1. Muito embora o Ministério Público Federal 

busque argumentar sobre a necessidade da quebra do sigilo 

telefônico, nada justifica que ela ocorra em telefones 

registrados em nome de pessoas estranhas aos autos, além 

dos limites estabelecidos nas investigações, com base em 

referências ou interpretações das declarações do delator 

Augusto Mendonça. 

 

3. O simples fato de que pessoas diversas, 

em algum momento, supostamente, tiveram algum contato 

com o acusado, ou que seriam pessoas próximas ao mesmo, 

não justificam tamanha invasão estatal configurada na 

quebra do sigilo telefônico de terceiros. 

 

4. Como se isso não bastasse, pelas 

justificativas apresentadas pelo representante do Ministério 

Público Federal, verifica-se que não foi realizada qualquer 

diligência para se identificar os titulares das linhas 

telefônicas indicadas antes do requerimento pela quebra do 

sigilo telefônico delas, o que por si só já demandaria cautela 

no deferimento de tal medida excepcional. 
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5. É primordial que, antes de qualquer 

medida que toque uma garantia constitucional, que se 

adotem medidas para seu resguardo, de modo que a regra é a 

observância daquelas garantias, só flexibilizadas por ordem 

judicial plenamente justificável. 

 

6. Desta forma, exemplificando, não se 

pode admitir a quebra do sigilo da linha telefônica de nº 

3188-5218, indicada pelo Ministério Público Federal, cujo 

titular é o Sindicato dos Bancários, instituição que o acusado 

deixou de ter qualquer ligação há mais de uma década, 

estando completamente fora do lapso temporal dos fatos 

relacionados ao presente processo penal. Esse requerimento 

de quebra não tem respaldo fático, jurídico ou legal. 

 

7. O simples fato dessa linha telefônica 

constar do cadastro da Receita Federal não afasta a 

necessidade de que haja um liame fático-temporal entre o 

período de utilização de tal linha com os fatos investigados, e 

também com o próprio acusado, pois, caso contrário, seria 

possível se aceitar a quebra de qualquer linha telefônica da 
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qual o acusado pudesse ter se utilizado. Isso não é razoável e 

muito menos autorizado pela legislação sobre a matéria. 

 

8. Por esta razão deve ser negada a quebra 

do sigilo telefônico da linha nº 3188-5218, uma vez que a 

instituição proprietária da citada linha nada tem com os 

presentes autos, ou, ainda, porque o acusado deixou a 

referida instituição muitos anos antes da ocorrência dos fatos 

apurados neste processo. 

 

9. O mesmo ocorre com relação à linha 

telefônica de nº 5589-7500, pois trata-se de telefone 

residencial do acusado, uma vez que não há qualquer 

menção nos autos da utilização de tal linha para algo ilícito. 

Para tanto, tome-se o depoimento do próprio delator, que não 

faz qualquer menção a esse telefone, devendo essa linha de nº 

5589-7500 ser excluída da relação apresentada pelo 

Ministério Público Federal, pois não há justificativa para essa 

quebra. É o que também se requer. 

 

10. Com relação à linha telefônica de nº 

3246-1313, esta pertence ao Partido dos Trabalhadores, e 
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trata-se de linha tronco do partido, utilizada por muitos, 

portanto, não pode ter seu sigilo violado. Caso contrário, se 

estaria a autorizar uma devassa nas linhas telefônicas de um 

partido político, uma vez que toda e qualquer ligação feita 

para a linha troco estaria sujeita à indevida intromissão do 

Estado, o que vai muito além dos interesses dos presentes 

autos. A quebra do sigilo telefônico envolvendo o Partido dos 

Trabalhadores, quando muito, deveria ser limitada àquela 

linha citada pelo delator, mais do que isso se constitui em 

afronta a direitos constitucionais e à própria Democracia. 

 

11. Muito pior é o pedido de quebra do sigilo 

telefônico envolvendo as linhas de nº 99299-1683 e de nº 

97618-1208, totalmente desconhecidas do acusado. 

 

12. De acordo com o representante do 

Ministério Público Federal, essas duas linhas telefônicas 

pertencem a Marineide Caires Silva Spadaro, que teria sido 

funcionária da Cooperativa Habitacional dos Bancários de 

São Paulo e atualmente trabalha no Partido dos 

Trabalhadores, sendo estranha a este processo. 
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13. Pondera-se a V. Exa. que tal pessoa 

nada tem com a presente investigação ou com este feito. 

Questiona-se: Qual a ligação de Marineide com o acusado 

Vaccari? Porque o acusado teria se utilizado de linhas 

telefônicas de titularidade de Marineide? Nada justifica esse 

requerimento de quebra de sigilo telefônico dessas duas 

linhas. 

 

14. O representante do Ministério Público 

Federal apenas afirma, elucubrando, que:  

 

 

 

15. Ficam as perguntas: O fato de Marineide 

ser funcionária do Partido dos Trabalhadores e ex-funcionária 

da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo 
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justificaria a quebra de seu sigilo telefônico? Reitera-se: 

Porque a linha telefônica de Marineide? O que tem ela que a 

diferencia dos demais funcionários do Partido dos 

Trabalhadores ou de outros ex-funcionários da Cooperativa? 

Não existem respostas para essas perguntas. 

 

16. Marineide, até onde a defesa tem ciência, 

jamais foi mencionada em qualquer depoimento ou delação 

premiada de quem quer que seja, muito menos relacionada 

aos presentes autos. Certo é que não se pode aceitar a 

argumentação do representante do Ministério Público 

Federal, quando afirma: 
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17.  Em outras palavras, o que pretende o 

representante do Ministério Público Federal é, a partir de 

uma apuração sem foco para tentar encontrar um fato, 

afrontando direitos constitucionais, realizar a quebra 

injustificada do sigilo telefônico de instituições e pessoas que 

nada têm com o presente processo, nem temporalmente, nem 

faticamente, para só depois verificar se existe alguma 

relevância para os autos. A lei estabelece exatamente o 

inverso, exigindo que se demonstre a ligação fático-temporal 

das instituições e pessoas das quais se quer a quebra do 

sigilo telefônico e sua relevância para o deslinde da causa, 

para só depois se requerer tal quebra.  

 

18. Portanto, diante de todo o exposto, se 

requer a exclusão das linhas telefônicas de nº 3188-5218, 

5589-7500 e 3243-1313 (itens 1, 4 e 6 da relação) da quebra 

do sigilo telefônico, uma vez que não foi apresentada 

qualquer justificativa com relação à necessidade ou 

envolvimento dos titulares das mesmas, ou ainda, de sua 

utilização pelo acusado em fatos relacionados ao presente 

processo. Da mesma forma se deve proceder com relação às 

linhas telefônicas de nº 99299-1683 e 97618-1208, uma vez 

que não há qualquer justificativa ou indicação que as 
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relacione ao presente caso. Isto é o que se requer, tudo como 

medida de JUSTIÇA! 

 
São Paulo, 11 de novembro de 2015. 

 

 

LUIZ FLÁVIO BORGES D’URSO 
OAB/SP nº 69.991 

 
 

RICARDO RIBEIRO VELLOSO 
OAB/SP nº 182.634 


