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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

 

 

 

Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000 

 

 

 

MÁRCIO FARIA DA SILVA, nos autos da Ação Penal em epígrafe, 

vem, por seus advogados, respeitosa e tempestivamente1 à presença de Vossa 

Excelência, em atenção aos despachos lançados nos Eventos 1.206 e 1.224, asseverar 

que “tem ainda algo a requerer” antes da abertura de prazo para apresentar suas alegações 

finais, conforme passa a expor nos seguintes tópicos: 

 
1. Pendência de cumprimento de diligência a respeito da possível escuta na 

cela de Alberto Youssef 

 
Em petição datada do último dia 21 (Evento 944), o ora requerente 

pleiteou a expedição de ofício ao Delegado de Polícia Federal Alfredo José de Souza 

Junqueira e ao Corregedor-Geral de Polícia Federal em Brasília, com a finalidade de 

obter as possíveis provas de que a escuta ilegal instalada na cela de Alberto Youssef 

– que a Polícia Federal insiste em negar – efetivamente existiu. 

 

O tema não poderia ser mais relevante, haja vista que duas 

testemunhas da presente ação penal relataram não só que a dita escuta teria sido 

                                        
1 Conforme consta do Evento 1.232, no dia 15 de dezembro a defesa foi intimada, na forma do artigo 5º, §3º, da Lei 
11.419 e do artigo 23, §3º, da Resolução 17/2010 do TRF4, do despacho lançado no Evento 24, que estipulou prazo 
de cinco dias para as partes se manifestarem antes da retomada do curso das alegações finais. Desse modo, tendo em 
vista que o quinto dia de prazo era um sábado (dia 19) e o primeiro dia útil subsequente já se incluía no período 
de recesso forense, o termo final para esta manifestação esgota-se no dia 21 de janeiro, primeiro após o término do 
recesso.   
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instalada por ordem de alguns dos mais proeminentes Delegados que conduziram as 

investigações da Operação Lava Jato, como também que o ilícito haveria sido 

acobertado pela própria Polícia Federal, mediante depoimentos em tese falsos 

tomados em sindicância alegadamente premeditada para nada descobrir. 

 

Não por acaso, Vossa Excelência dedicou praticamente todas as 

perguntas dirigidas àquelas duas testemunhas – o Agente Dalmey Werlang e 

o Delegado Mário Fanton – a perquirir se existiam ou não os áudios 

resultantes da escuta, chegando a indagar: “Mas a existência do áudio não 

comprovava que havia escuta?” (Evento 908). 

 

Como é de se imaginar que esse douto Juízo não faria perguntas em 

vão, mostra-se indiscutível a pertinência de saber se tais áudios – assim como outras 

eventuais evidências de que a escuta ilegal foi realizada – de fato existem. 

 

Por sinal, embora não tenha atendido integralmente à solicitação da 

defesa formulada na referida petição, esse MM. Juízo oficiou à Corregedoria-Geral 

da Polícia Federal para que esta “encaminhasse a este Juízo, se possível no prazo de 5 (cinco) 

dias, informações acerca de eventual conclusão do procedimento instaurado para apuração de suposta 

escuta ilegal instalada na cela de Alberto Youssef, com remessa de cópia do resultado, se houver” 

(Evento 1.022). 

 

Mais uma vez, é de se supor que Vossa Excelência não haveria assim 

procedido caso não julgasse o tema relevante para este processo. 

 

Em resposta à solicitação desse douto Juízo, o ilustre Delegado 

Roberto Mario da Cunha Cordeiro informou que “o procedimento instaurado para apurar 

a suposta escuta ilegal instalada na cela de Alberto Youssef (...) se encontra em fase final de 

apuração”, e registrou que “a conclusão do apuratório está prevista para o final deste mês 
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de novembro de 2015 e, tão logo seja finalizado, será remetida cópia do resultado eventualmente 

alcançado a esse Egrégio Juízo” (Evento 1.117).  

 

Ocorre que, um mês e meio depois do previsto, ainda não aportou 

aos autos qualquer resposta sobre “a conclusão do apuratório”.  

 

De mais a mais, não é necessário aguardar-se o encerramento 

daquela Sindicância Investigativa para saber se existem provas de que a 

escuta ocorreu – e, especialmente, para obter a resposta à indagação feita por 

esse próprio MM. Juízo sobre a existência dos áudios dela possivelmente 

decorrentes.  

 

Ainda mais quando se verifica que, enquanto a defesa permanece 

privada de conhecer uma só folha da Sindicância, o Parquet Federal – uno e 

indivisível, como se sabe – ao que tudo indica já teve amplo acesso àquela apuração. 

Com efeito: em recente petição, o órgão ministerial registrou que determinado agente 

policial “já foi ouvido por duas vezes na nova sindicância, neste ano de 2015” e ressaltou que 

tal “depoimento (...) só não foi juntado” pelo Ministério Público Federal “porque é 

desnecessário”2. 

 

De outro lado, conquanto ainda não seja este o momento para 

averiguar os efeitos na presente ação penal da eventual ocorrência da escuta e seu 

aparente acobertamento pela Polícia Federal, não é demais ressaltar que, na dicção 

do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, “embora o Inquérito Policial seja peça 

meramente informativa, possibilitando que os elementos obtidos sejam confirmados na instrução da 

Ação Penal, submetidos ao contraditório, isso não isenta o Estado investigador a agir com ética na 

colheita de elementos que servirão de prova para apuração da prática de crimes”3. 

                                        
2 Processo 5050414-89.2015.4.04.7000, Evento 1. 
3 HC 503760870.2015.4.04.0000, 8ª Turma, Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto, julgado em 18.11.15.  
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Por isso mesmo, ao julgar o HC 149.250, a c. 5ª Turma do e. Superior 

Tribunal de Justiça já reconheceu a nulidade de investigação por força da atuação 

desvirtuada dos agentes públicos que dela se incumbiram. Na ocasião, o r. voto 

vencedor assentou que “o Delegado (...) encarregado de chefiar as investigações (...) deveria 

atuar nos estritos limites da legislação vigente e dentro dos Princípios já mencionados, especialmente, 

o da Impessoalidade”. 

 

Compreende-se, assim, por que Vossa Excelência se interessou em 

saber se a escuta ilegal foi de fato implementada, e por que solicitou à Polícia Federal 

que informasse o que restou apurado nesse sentido. Incompreensível seria esse MM. 

Juízo subitamente voltar atrás, impedindo que a questão seja aqui esclarecida logo 

agora que a mencionada sindicância está sendo concluída, e justamente quando a 

presente ação penal se encaminha para a prolação de sentença.  

 

Desse modo, cumpre ser expedido novo ofício à douta 

Corregedoria-Geral de Polícia Federal, desta feita solicitando cópia das possíveis 

evidências quanto à existência da dita escuta – especialmente dos áudios por ela 

porventura produzidos –, independentemente de já estar finalizada a 

Sindicância Investigativa que apura o evento. 

 

 

2. Diligência imprescindível decorrente de novo documento sobre cooperação 

internacional, que veio à tona após a fase do artigo 402 do CPP  

 

 

Em petição do último dia 23 de novembro (Evento 1.140), a defesa 

requereu fosse expedido ao DRCI ofício solicitando o encaminhamento de eventuais 

documentos que fundassem o entendimento de que provas anexadas a pedidos 
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passivos de cooperação vindos da Suíça poderiam ser utilizados para finalidade 

totalmente diversa da prevista pelas autoridades estrangeiras. 

 

O pedido se justificava a partir da manifestação ministerial lançada 

no Evento 1030, já na fase do artigo 402 do CPP, quando o Parquet juntou ofício 

do DRCI segundo o qual, “quando se tratar de pedido passivo advindo” da Suíça, “as 

autoridades” daquele país “não impõem restrição ou proibição quanto à utilização das informações 

pelo Estado requerido”. 

 

Surpreendentemente, a despeito de se tratar de postulação inédita, 

Vossa Excelência indeferiu-a ao sumário – e equivocado – argumento de que ela já 

foi “objeto de apreciação, não cabendo reapreciação”.  

 

Dirigiu então o peticionário, no último dia 03, requerimento 

semelhante diretamente ao DRCI (doc. 01). Em resposta, seu eminente Diretor, Dr. 

Ricardo Andrade Saadi, informou que, “no caso em questão (...) houve a expressa 

autorização” para “utilização, pelo Estado requerido, de documentos e informações enviados pelo 

Estado requerente” (doc. 02).  

 

Para assim o demonstrar, fez referência a e-mail recebido “das 

autoridades helvéticas” “em 17 de julho de 2015”, que conteria suporte jurídico para a 

ausência de restrição de uso das provas enviadas. 

 

Todavia, uma vez que simplesmente transcreveu parte dessa 

mensagem eletrônica, não permitiu à defesa saber i) se o esclarecimento nela contido 

foi anteriormente solicitado por alguma autoridade brasileira, e em qual data isso 

ocorreu; ii) qual foi essa autoridade; iii) de que forma e a quem essa eventual 

solicitação foi feita e, principalmente, iv) por que motivo, em se tratando de 

pedido suíço supostamente voltado tão só à colheita de depoimentos no Brasil 
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– e não a possibilitar, por via transversa, o uso dos documentos bancários nele 

anexados em procedimentos da Operação Lava Jato –, as “autoridades 

helvéticas” apressaram-se a informar que tais papéis poderiam ser livremente 

utilizados aqui, antes mesmo de chegarem na Procuradoria da República do 

Paraná. 

 

Está em xeque, assim, a afirmação do Ministério Público 

Federal4 de que não tomou qualquer iniciativa para buscar os documentos 

relacionados às contas atribuídas à Odebrecht localizadas na Suíça, tendo 

essas supostas provas chegado no Brasil através de um espontâneo e casual 

pedido de cooperação suíço, enviado – em uma incrível coincidência! – uma 

semana antes do impostergável prazo de oferecimento da denúncia contra 

investigados presos.  

 

Além disso, somente agora – com a implementação pela defesa, 

diretamente junto ao DRCI, da diligência que Vossa Excelência havia indeferido – 

se sabe que a aludida autorização para livre uso dos documentos juntados ao pedido 

de auxílio suíço comporta uma exceção, que aquele país parece ter delegado 

ao Brasil verificar: “il y a une exception après cette phrase, et je vous laisse voir si elle n’est pas 

réalisée’5. 

 

Isto é: EXISTE UMA SITUAÇÃO EM QUE O USO 

DAQUELES DOCUMENTOS SERIA OBSTADO, MAS SE 

DESCONHECE QUAL SITUAÇÃO É ESSA – E, EM CONSEQUÊNCIA, 

SE ELA SE APLICA A ESTE PROCESSO!  

 

                                        
4 Evento 1.140, Out 2.   
5 Em tradução livre, “há uma exceção depois dessa frase” – justamente a frase segundo a qual as normas suíças não impõem 
restrição à utilização por um Estado de informações contidas num pedido de cooperação jurídica internacional em 
matéria penal que lhe é endereçado –, “e eu lhes deixo ver se ela não ocorre”. 
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Diante disso, põe-se também em xeque a premissa que lastreou 

a r. decisão que permitiu o uso dos documentos bancários como prova nesta 

ação penal:  

 

“Informa que as autoridades suíças, ao encaminharem a solicitação de 

cooperação e os documentos, não estabeleceram qualquer restrição a sua 

utilização nos processos perante este Juízo (evento 1, anexo16)”.  

(...) 

A respeito da falta de qualquer restrição imposta para utilização dos documentos, 

não há qualquer vedação afirmada na documentação enviada pelas autoridades 

suíças e, por outro lado, houve expressa consulta nesse sentido ao Departamento 

de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional DRCI junto ao 

Ministério da Justiça, que é a Autoridade Central responsável no Brasil pela 

implementação do tratado.  

Conforme consta no documento do evento 1, anexo16: 

‘... informamos que, conforme entendimento firmado pela Autoridade Central 

suíça, quando se tratar de pedido passivo advindo daquele país ou seja, o Brasil, 

enquanto sujeito passivo da cooperação, as autoridades suíças não impõem 

restrição ou proibição quanto à utilização das informações pelo Estado requerido; 

não sendo necessária, portanto, autorização prévia daquelas autoridades’. 

(Processo 5036309-10.2015.4.04.7000, Evento 3) 

 

Ora, ante a notícia de que existe ao menos uma hipótese em que “as 

autoridades suíças” impõem sim “restrição ou proibição quanto à utilização das informações 

pelo Estado requerido”, é inegável a necessidade de a defesa saber que hipótese é 

essa. 

 

Dessa forma, para permitir o controle da legalidade da prova ou, 

quando menos, atestar a lisura que a Procuradoria afirma ter pautado seus 
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procedimentos de cooperação, deve ser solicitado ao DRCI que encaminhe i) toda a 

cadeia de e-mails da qual faz parte aquele cujo trecho foi disponibilizado à defesa, 

bem como ii) todos os eventuais documentos que as autoridades suíças tenham 

mandado a respeito da referida exceção ao uso dos papéis que instruíram o pedido 

de cooperação encartado aos autos de nº 503630910.2015.4.04.7000. 

 

 

3. Acesso a documentos relevantes para a impugnação da competência desse 

MM. Juízo, sobre evento ocorrido após a fase do artigo 402 

 

 

Embora Vossa Excelência já tenha rejeitado a exceção de 

incompetência relacionada a esta ação penal, obviamente a matéria ainda poderá – e 

deverá – ser apreciada na sentença, e também em sede recursal.  

 

Para tanto, é direito da defesa dispor de todos os elementos que 

possam ser pertinentes à elaboração de suas teses. 

 

Pois bem. 

 

No último dia 8 de dezembro foi deflagrada a Operação Crátons, que 

teve por objeto alegada extração e comercialização ilegal de diamantes em terras dos 

índios conta-larga, em Rondônia.  

 

Conforme noticiado pela imprensa, “a investigação é conduzida pela 

Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal em Rondônia, a partir de informações sobre a 

atuação do doleiro Carlos Habib Chater, o primeiro preso da Lava Jato, em março de 2014” (doc. 

03). 
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De fato, ainda nos primórdios das interceptações telefônicas 

autorizadas por esse MM. Juízo no procedimento de nº 5026387-13.2013.404.7000, 

descobriu-se fortuitamente que Carlos Chater teria “se dedicado a nova empreitada 

criminosa: a exploração ilegal de diamantes (...) junto aos índios Cinta Larga”, “na Reserva 

Roosevelt” (Evento 188). 

 

Em decorrência desse encontro acidental – assim como acidental 

diz-se ter sido a descoberta de Alberto Youssef como interlocutor de Chater 

em mensagens de Blackberry –, o Ministério Público Federal requereu o seguinte: 

 

“Diante do exposto, o Ministério Público Federal, por sua Procuradora da 

República, requer seja instada a i. Autoridade Policial que preside o feito, para 

que, no prazo fixado pelo Juízo Federal, informe se, além das evidências descritas 

na representação formulada com base no monitoramento, há outras a demonstrar 

que a exploração ilegal de diamantes em Rondônia tenha ligação com o crime de 

lavagem de ativos aqui investigado. 

Em não existindo, o Ministério Público Federal se manifesta desde já pela remessa 

de informações acerca da prática delitiva à Subseção Judiciária de Vilhena/RO, 

que abarca o Município de Espigão d' Oeste, cidade em que localizada a principal 

aldeia da Reserva Indígena CINTA LARGA (Roosevelt), para que lá seja 

conduzida investigação a respeito de tais fatos. Ressalte-se que tal deve se dar 

de forma a preservar o sigilo da presente investigação” (Evento 200). 

   

Ao que parece, dessa feita não foi aplicada a amplíssima interpretação 

do instituto da conexão que marca a Lava Jato, e esse MM. Juízo declinou da 

competência para a Justiça Federal de Rondônia. 
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Sucede que, depois dessa manifestação ministerial, não há naqueles 

ou em quaisquer outros autos acessíveis à defesa representações, quotas ou decisões 

sobre o assunto. Nem mesmo a declinação da competência a defesa logrou encontrar. 

 

Imperioso, assim, que sejam disponibilizados todos os pedidos, 

manifestações e decisões que resultaram no reconhecimento da incompetência desse 

MM. Juízo para a investigação desse fato acidentalmente descoberto, de forma a 

possibilitar que a defesa compreenda por que essa foi a solução dada ao caso.  

 

Pelo exposto, é a presente para requerer sejam atendidos os pleitos 

veiculados ao fim de cada tópico desta petição, sobrestando-se o prazo para 

oferecimento das alegações finais – sob pena de obviamente restar inócuo o 

deferimento de tais pedidos –, e abrindo-se vista à defesa quando ingressar nos autos 

tudo quanto aqui requerido. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

De São Paulo para Curitiba, 15 de janeiro de 2016. 

 

Dora Cavalcanti Cordani         

OAB/SP – 131.054          

 

Rafael Tucherman      

OAB/SP – 206.184 


