
 

 

 

 
 

 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI DO 
EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 
 
 
 

Descumprimento de medida liminar 

 
 
 
Reclamação nº. 23.457/PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
PAULO TARCISO OKAMOTTO, brasileiro, casado, administrador 

de empresas, portador da Cédula de Identidade com RG nº. 7.906.164-3 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 767.248.248-34, residente na Rua Araújo Viana, nº. 
57, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo (doravante 
REQUERENTE), por seus advogados, vem à elevada presença de V. Exa., na 
qualidade de terceiro interessado no julgamento da reclamação em epígrafe, expor 
e requerer o que segue. 

 
Os advogados encontram-se completamente estarrecidos com a 

notícia da deflagração de mais uma fase da Operação Lava-Jato1 na manhã da 
presente data (01/04/2016), dia seguinte à decisão do Plenário deste Col. Tribunal 
Supremo mantendo liminar, da lavra de v. Exa., para determinar a suspensão e a 
remessa a esta Corte do “Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos 
5006205-98.2016.4.04.7000/PR” e demais procedimentos relacionados, neles 
incluídos o “processo 5006617-29.2016.4.04.7000 e conexos”.  

 
Ressalte-se que o Pleno também decidiu o cumprimento imediato da 

decisão, independentemente de sua publicação. 
 

                                                 
1 http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/04/pf-deflagra-27-etapa-da-operacao-em-sao-
paulo.html, último acesso em 01/04/2016. 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/04/pf-deflagra-27-etapa-da-operacao-em-sao-paulo.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/04/pf-deflagra-27-etapa-da-operacao-em-sao-paulo.html


 

 

 

 
 

 
 

 

De modo inacreditável, a 27ª fase da denominada Operação Lava-Jato 
cumpriu nada menos do que 12 (doze) mandados judiciais expedidos pela d. 
Autoridade RECLAMADA, sendo dois destes o de prisão temporária para o dono 
do jornal Diário do Grande ABC, Ronan Maria Pinto, e para o ex-secretário do 
Partido dos Trabalhadores, Silvio Pereira. 

 

Conforme se vê, a d. AUTORIDADE RECLAMADA, mesmo tendo 
ciência de que esta Col. Suprema Corte entendeu que cabe ao STF, e não ao juízo 
de primeira instância, definir se os feitos referentes ao Processo 5006617-
29.2016.4.04.7000 e conexos serão desmembrados, não determinou a imediata 
remessa dos autos e ainda deliberadamente decretou o cumprimento de mandados 
judiciais para pedidos de busca e apreensão e prisões temporárias.  

 
Ocorre que o inquérito no âmbito do qual foi deflagrada esta referida 

“27ª. fase da operação lava-jato” teve formalmente apontada suposta prevenção em 
relação aos mesmos procedimentos que referenciaram a prevenção da 13ª. Vara 
Federal de Curitiba para todas as fases anteriores da Lava-jato.  

 
Senão, vejamos. Conforme o despacho proferido pela 

AUTORIDADE RECLAMADA nos autos do inquérito que ela denominou de 
27ª. fase da Operação Lava-Jato,  como ela mesma admite, a origem das 
investigações que indicariam a prevenção da autoridade reclamada, está nos 
inquéritos 2009.7000003250-0 e 2006.70000018662-8, que geraram a ação penal 
5047229-77.2014.404.7000: 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

(Decisão de prisões temporárias, conduções coercitivas e buscas e 
apreensões no âmbito da 27ª. fase da operação Lava-jato, fl. 21.) 
 

 
Já na decisão que decretou a quebra de sigilo telefônico do ex-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirma a autoridade coatora quanto 
aos fundamentos fáticos definidores da prevenção: 

 
 
 

1. Trata-se de pedido de interceptação telefônica 

formulado pelo MPF em relação a pessoas associadas ao 

ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva 

(eventos 1 e 2). 

Passo a decidir. 

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. 
 
(decisão de quebra de sigilo telefônico do ex-Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, em cujo cumprimento houve a interceptação da Presidenta da 
República.) 

 
 
 
Também, como se pode extrair da decisão cautelar que 

determinou as buscas e apreensões e outras medidas, em desfavor do ex-
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Requerente (cautelar de busca e 
apreensão de n.º 5006617-29.2016.4.04.7000/PR), expedida no âmbito do 
inquérito objeto da presente Reclamação (Rcl. 23.457/PR), a prevenção é 
por causa idêntica, sendo portanto uma conexa à outra, na lógica adotada 



 

 

 

 
 

 
 

 

pela AUTORIDADE RECLAMADA na operação lava-jato: 
 

2. Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais 

e processos incidentes relacionados à assim denominada 

Operação Lavajato. 
 

A investigação, com origem nos inquéritos 

2009.70000032500 e 2006.70000186628, iniciouse com 

a apuração de crime de lavagem consumado em 

Londrina/PR, sujeito, portanto, à jurisdição desta Vara, 

tendo o fato originado a ação penal  

504722977.2014.404.7000. 

 
(Cautelar de busca e apreensão de n.º 500661729.2016.4.04.7000/PR, 
expedida em desfavor do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, da 13ª. 
Vara Federal de Curitiba, fl. 02.) 
 

 
José Carlos Costa Marques Bumlai, por sua vez, foi objeto da cautelar 

de prisão preventiva nº. 5056156-95.2015.4.04.7000/PR, autuada em 13 de 
novembro de 2015, foi distribuída por dependência à cautelar de quebra de sigilo 
de dados nº. 5048967-66.2015.4.04.7000/PR, autuada em 01º de outubro de 2015, 
com origem no Inquérito Policial nº. 5004046-22.2015.4.04.7000/PR, autuado em 
30 de janeiro de 2015 e distribuído por dependência ao Inquérito Policial nº. 
5049557-14.2013.4.04.7000/PR. Mais uma vez, a indicação primária de esteve nos 
inquéritos 2009.7000003250-0 e 2006.70000018662-8. 

 
Por fim, Paulo Tarciso Okamotto, o Requerente, foi vítima, 

conjuntamente com o ex-Presidente e seus familiares, da Cautelar de Busca e 
Apreensão nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR, que foi autuada em 20 de fevereiro 
de 2016 e distribuída por dependência à cautelar de nº. 5055607-
85.2015.4.04.7000/PR, autuada em 12 de novembro de 2015; esta, foi distribuída 
por dependência ao Inquérito Policial de nº. 5071379-25.2014.4.04.7000/PR, 
autuado em 29 de outubro de 2014 e este, enfim, distribuído por dependência ao 
mesmo Inquérito Policial nº. 5049557-14.2013.4.04.7000/PR e também  indicando 
como provocadores de prevenção os inquéritos 2009.7000003250-0 e 
2006.70000018662-8. 

 
Assim, se é verdade que existe a prevenção indicada pela 

AUTORIDADE RECLAMADA na decisão que deflagrou a operação da 
data de hoje (1º/04/2016), as cautelares que sustentaram-na estão no 



 

 

 

 
 

 
 

 

âmbito dos feitos conexos que deveriam ter sido remetidos a esse Supremo 
Tribunal Federal conforma o referido julgamento do Pleno na data de 
ontem (31/03/2016).  

 
Por óbvio que a autoridade reclamada tem conhecimento do que foi 

decidido na data de ontem (31/03/2016) pelo Tribunal Pleno do Supremo 
Tribunal Federal. Todo o mundo jurídico o tem.  

 
Ora, Exa., de duas, uma. Ou os fatos referentes à 27ª etapa da 

Operação são de fato conexos ao Processo n. 5006617-29.2016.4.04.7000 e sua 
investigação está no contexto da ordem liminar concedida e mantida por esta Eg. 
Corte Suprema, nos presentes autos, em 31/03/2016, de modo que deveriam ser 
remetidos a esse Supremo Tribunal Federal, ou a falta de conexão entre os dois 
feitos enseja o envio de tais atos de investigação a jurisdição competente, 
inexistindo prevenção, uma vez que somente se encontravam perante a 13ª vara 
Federal de Curitiba em virtude da alegação de serem investigadas condutas conexas 
à apuração original. 

 
Salta aos olhos, aliás, esta estranha maneira casuísta com que a d. 

AUTORIDADE RECLAMADA tem tratado os institutos da conexão e 
continência, valendo-se a bel-prazer de pesos e medidas diferentes conforme 
sua própria conveniência e corriqueiramente insistindo em descumprir as 
decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal. 
 

A AUTORIDADE RECLAMADA, na verdade, apressou-se em 
deflagrar medidas da gravidade das que deflagrou, poucas horas após a 
decisão do Pleno e antes que recebesse ofício com determinação para seu 
cumprimento, exatamente para criar fato consumado e colocar em 
constrangimento essa Suprema Corte, obrigando-a a se pronunciar a 
posteriori sobre a legalidade de prisões, conduções coercitivas destituídas 
de previsão legal ou em alguma medida exageradas. 
 

Dessa forma, considerando-se mais um descumprimento deliberado 
de decisão tomada por essa Col. Corte Suprema praticado pela d. Autoridade 
RECLAMADA, requer: 

 
(i) a determinação de cumprimento da liminar concedida para 
determinar a suspensão e a remessa a esta Corte do “Pedido de 
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos 5006205-
98.2016.4.04.7000/PR” e demais procedimentos a ele relacionados e 
conexos, cassando todos os atos realizados na presente data, bem 



 

 

 

 
 

 
 

 

como determinando à Autoridade Policial e ao Ministério Público 
Federal que se abstenham de praticar quaisquer atos de investigação e 
interrompendo aqueles que estejam em curso; 

 
(ii) a concessão de vista às Defesas dos réus e investigados 
envolvidos de todos os autos que forem remetidos a este Col. 
Supremo Tribunal Federal;  
 
(iii) que tome as devidas providências quanto à verificação da 
ocorrência de crime de desobediência (art. 330 do CP) por parte da 
AUTORIDADE RECLAMADA, e demais autoridades. 

 
Requer também que, assim como no precedente da questão de ordem 

no Inq. 4130/PR (STF, Pleno, QO no INQ 4130/PR, Min. Rel. Dias Toffoli), no 
caso desta Col. Corte entender pelo desmembramento do feito, sejam os autos 
remetidos ao juízo territorial competente, assim como no caso de decisão quanto a 
inexistência de conexão e continência.  

 

Nestes termos, pede deferimento. 
 
De São Paulo/SP para Brasília/DF, em 01 de abril de 2016. 
 
 
 

 
 

FERNANDO AUGUSTO FERNANDES 
OAB/RJ 108.329 

 
 

 
 

ANDERSON BEZERRA LOPES 
OAB/SP 274.537 

 

 
ANDRÉ HESPANHOL 

OAB/RJ 109.359 
 

 

 

 

 

 


