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ExcELENTÍssruro SENHoR DouroR pRocuRADoR cERAL DE

JUSTrÇA DO MTNTSTÉRrO pÚnUCO DO ESTADO DE SÃO peUr,O

CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO, deputado federal,

portador da cédula de Identidade expedida pelo Ministério da Defesa Comando da

Aeronáutica de número. 374.791 em 01.06.2077, regularmente inscrito no Cadasto

da Pessoa Física do Ministédo da Fazenda sob o númeto 012.529.588-03, residente

no Ânexo IV da Cãman dos Deputados, 9" andat, gabinete 960, no Distrito

Federal, por um de seus advogados, PEDRO JOSE VILAR GODOY HORTA,

regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Âdvogados do Brasil, secção São

Paulo, sob o númeto 297.294, com escritório à Rua Fiandeiras, 306, 6 an'dar, no

Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04545-100, onde tecebe

intimaçôes /noifrcações, com fulcto na súmula r.inculante númeto 14 e no arorgo'7",

§2" da Iri número 72.85A/8, vem à presença de Vossa Excelência, formular

PEDIDO DE ACESSO AOS TERMOS

Registrados no inquétito da "Operação AIba Branca", em relatório apresentado pela

Polícia Civil, o que faz nos seguintes termos.
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I - DOS FATOS

O Requerente é Deputado Federal eleito pelo Estado de São

Pauio e candidato a Prefeitura do Estado de São Paulo.

No exetcício de suas atividades, se depatou com ulna

repoÍtagem publicada hoje pelo Jornal Estadão que, sob o título "No grampo, alvo

da ]Mâfia da Merenda Ãiz qtre Russomanno é 'novo patceiro"'. Referida rrratétra

jomalística afirma que:

'O deputado Celso Russomanno @RB/SP), candidato

à Prefeituta de São Paulo, é citado em telatório da

Polícia Civil no inquérito da Operação Âlba Bmnca -
investigação sobre esquemâ de fraudes em licitaçôes da

merenda escolat que se instalou em pelo menos 35

prefeituras e que mkava também contratos da Secretada

de Educação do governo Alckmin.

O deputado não é alvo da investig^çào - ele detém foro

privilegiado perante o Supremo Tribunal Fedetal -, nem

a ele é imputado ato ilícito, mas o documento sugere

ptoximidade de Russomanno com dois alvos da Alba

Btanca, quadros importantes Íla estrutura da

organtzaçáo crimiÍlosa, Césat Âugusto Lopes

Bertholino, o'Mattelo', e Cássio Chebabi.

Em um contato gtampeado, em julho de 2015, Chebabi

üz a'Matelo' que Russomanno é 'novo parceiro'. Ele

af:rma que o deputado 'tá forte prá prefeitura'. César

'Mattelo' diz que eles vão 'izntar, com o deputado.

Âfirma, ainda, que Russomanno 'vai dx duas

secÍetarias' puu konel Júlio, ex-deputado e pai do M
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lobista da quadrilha da metenda. Jâ tá acoÍdado', afrtlrra

'Marelo'.

Â Polícia diz que 'fica claro que (Chebabi e .Matrelo)

esperam algum beneficio com esta aproximação'.

Segundo os investigadotes, os dois integrantes daM:âfiia

da Merenda 'demonstam claramente acreditaÍem que o

caÍninho mais fácil pa.ra a, consecução de contrâtos com

órgãos públicos ê a aproxtmaçáo com pessoas que

detêm podet de mando nos órgãos públicos visados'.

Russomanno lidera com fo§a todas as pesquisas de

intenção de voto na corrida à cadetta de prefeito de São

Paulo, superando seus principais oponentes, Femando

Haddad (PT), Marta Suplicy (PMDB), João Doria

(PSDB) eLuirza Erundina (PSOL).

O candidato reagiu com indignaçáo à citação a seu

Írome. Ele afrtma que não conhece e nuncâ se

enconúou com Ma.rrelo' e Chebabi. Russomanno

informou que vai oficiar o Minist&io Público pedindo

'apuraçáo irrestdta dos fatos'.

O datório que menciooa o oome do padamentar foi

produzido pela Polícia Civil de São Paulo a panr da

análise de grampo de mensagens pelo celulat que pegou

'Martelo'e Chebab.

(...)

ÁJba Branca pegou conveÍsa de 16 de julho de 2015

entre Chebab e César Matrelo' - o primeiro, ex-

presidente da Cooperativa CO,{F, o segundo ex-

vendedor e representânte da Cooperativa.
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No diálogo, Chebab e Bertholino falam de

Russomanno. "César telata que vai numa reunião com

Celso Russomanno, pretenso candidato à Prefeitwa de

São Paulo, que teria pleiteado apoio a konel Júlio, ex-

deputado cassado que também gerenciou e recebeu

valores flos conüatos da COÂF e também pai de

Mafcel", çliz o documento.

Leonel Júlio presidiu a Âssembleia Irgislaúva de São

Paulo em 1"976 pelo antigo MDB - naquele ano, ele

perdeu o mandato poÍ ato do regime militat porque

teve seu ílome envolvido no 'escândalo das calcinhas'

(compm de peças íntimas supostamente com Íecursos

públicos).

Âlba Btanca tevela que o filho de konel Júlio, Marcel

Júlio, era o lobista númeto 7 da orgarrrzaçáo. Px e filho

foram presos pot alguns dias. Eles Ílegam a ptâica de

ilícitos.

Uma troca de mensageÍrs, Íro dta 16 de fulho de 2015,

entre tlarelo' e Chebabi foi resgatada-pela Polícia

Civil.

(...)

coM A PÂLÀVRÀ CELSO RUSSOMÀNNO

O deputado Celso Russomanno (PRB/SP) reagiu com

indignação à citação a seu flome no relatório policial.

O candidato à Ptefeitura de São Paulo afirmou

enfaticamente que não conhece os dois alvos da

Opetação Àlba Branca que mencionarâm selr nome em

mensâgens pelo celulat tesgatada pela Polícia Civil.



I}<".:r*.r-Â
".\ I) ''..j ll i, /*' ij () }

Itrou oficiar o Ministério Público pedindo aputação

irestrita dos fatos. Estou colocando à disposição do

iomal O Estado de S. Paulo e das autoddades o nteu

sigdo telefônico, fiscal e financeiro par:L aptxaçào

inconücional desta suposta cooversa telefônica. Não

conheço estes cidadãos, nunca tive contato com eles,

nuflca encontrei-os pessoalmente.Vou interpela-los

fudicialmente pata que façam pÍova de que mantiveram

âlgum contato comigo. Â quem interessa envolvet o

rneu oome nesse monte de mentira? Faço questão de ir

a fundo nessâ investigação parâ" saber a mando de

quem, ou de qual partido estão tentando suiat o meu

Ílome.t

No entânto, embora instado a apreseotar manifestação junto

ao veículo de iornalismo, o Requerente não pode deduzir defesa adequada,

tâmpouco se manifestar condizentemente peraflte a midta impress4 televisiva e

eletônica, iustamente por não ter ciência dos exatos termos e amplitude do que

supostamente foi relatado pela Polícia Civil no telatório junto ao inquédto da

Operação Âlba Branca, bem como do conteúdo verdadeiro das gtavações entre

CESÀR ÂUGUSTO LOPES BERTHOLINO e CÁSSTO CHEBÂBI, citadas na

maténa publicada.

Aliás, Ílos causa estanheza esses fatos vitem a tonà mais de

uÍn âno depois de suposto diálogo telefônico, o Requetente iamais teve contato com

os ora citados fla maténà veiculada, e, eÍn momento algum fora questionado ou

convidado a prestar esclarecimentos âo ôr#o de Polícia Judiciaria e tão pouco o

Ministério Público.
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Enaltecendo o pdncípio basilar da uansparência e verdade

inconteste, e que vem Íegendo a, atvação do Requerente durante toda avida pública,

seia ela no âspecto jornalístico, bem como no político, informa que, desde seu

primeiro mandato na condição de Deputado Federal por liberalidade, mântém

âcesso público, à quem quer que seia, de todos os seus dados de informática,

telemáticos, fiscais, financeitos, iustamente por não temer quaisquer consequências

danosas pelos seus atos, recobettos pela mais absoluta moralidade e retidão.

Pot esta tazão é que, face ao quânto relatado pela matéra

jornalística e que lhe macula diÍetameÍrte, é que o Requerente deve ter asseguÍado o

seu direito de acesso à integra do relato retbzado pela Polícia Civil, como medida de

justiça, conforme se depreenderá adiante.

II - DO DIREITO

Determina a Súmula Vinculante número 1.4, editada pelo

Egrégio Supremo Ttibunal Federal, que:

"E dircito do defensoÍ, no interesse do tepresentado, ter

acesso amplo âos elementos de ptova Çue, iá
documentados eÍn procedimento investíganíio

rcaüzado poÍ órgão com coÍnpetência de polícia

iudiciária, digam respeito ao exercício do dircito de

defrsa."

Pan o tegular e pieno exercício de defesa do RequereÍrte,

diante dos termos expostos pela matéria jomalística citada alhures, o Deputado

Fedeml - pessoa com gtande exposição pública - necessita acesso aos terrnos do

telatório citado, bem como das gravações e demais documentos que dig* respeito

à sua pessoa.
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Neste diapasão, cumpre salientat que paka, inclusive, dúvida

quanto ao real teor do telatório publicado, eis que o Requerente desconhece os

citados nos grampos informados na publicação, o que gerâ a indiscutível conclusão

da razão que teria levado os citados CESAR ÂUGUSTO LOPES BERTHOLINO

e CÁSSIO CHEBABÍ, a folarem a tespeito da conduta do Deputado Federal Celso

Russomanno é metamente política.

Notório que o Requerente é lídet absoiuto nas pesquisâs paÍa

Prefeito na Capital do Estado de São Paulo.

Â própria Lei que regula o instituto da colaboração premiada,

númeto 12.850 de 02 de agosto de 2013, no seu artigo 7o, detetmina:

'Aú. 7n A pedido de horaobgação da acordo será si§losamente

distibuído, nntendo @enas infamaçõw que não possarn ideutfrcar o

nlaborador e o seu objeto.

§ ía As ir{orrzafies pomtenoriqadas da colaboração serão diri§das

dhvtawente ao juiVa que recair a distibuiçã0, que decidini no praqo de

48 (quarcnta e oito) borat

§ 2e O dcessl ítls autos será restrito ao juiq, ao Ministário Públin e ao

delegado de polícia, como fonna de garantir o êxito das inuutigafiw,

assegaÍando-se ao defenso4 no intetesse do

teptesefltado, amplo acesso aos elementos de pÍova qae

digam rcspeito ao exercícia do ürcito de defesa

deuidanente precedido de autorirytçào jíldicial, ryssalaadot os refercntes às

diligências em andamenta. " ftrifos nossos)
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Neste poÍrto, o Requetente pede uênia pan transcrever trecho

de decisão recente proferida pelo Minisuo Gilmar Mendes, em caso semelhante que

tratou do Deputado Estadual Fernando Capez, in aerbit

'É, portanto, releuante ofandarnento da reclaruaçã0.

E urgente tutelar o interesse do reclamante.

a acesso aos eleruentot de proua á essencial à elaboração e à cvndução da

defesa.

Registru, por fim, Çile, em situação semelhante, em prucedimento

oiginário do STF, foi defeido 0 acessr à defesa do inaestigado - Pet

5700, ReL Min. Ceko de Mello, decisão monocnitica proferida en

22.9.2015.

Ante o exposto, defm a nedida liminar para determindr 0 a{essl als

defensores constituídos pelo rcclanante aos depoimentos de Maral

Feneira Jilio, no âmbito da "Operação Alba Branca". " (À{inisúo

Gilmat Mendes - STF Reclamação 24.1,76)

Neste sentido, resta indubitável o dfueito do Deputado Celso

Russomano ao âcesso âo relatório da Polícia Civil constante no inquérito da

Operação Alba Btanca, bem como das gtavações e quaisquet documentos que

mencionem a pessoâ do Requerente, paÍa que, assim, possâ exercer o seu direito

legítimo de se defender das alegações factoides citadas rla lr':,aténa ionalisttca jâ

citada no transcuÍso deste petitódo.

III. DO PEDIDO

Diante dos aÍgumentos acima aduzidos, com a devida e

máxima vênia, requer à V.Exa. se digne autonzz-: o acesso ao rclatôno da Polícia

Civil, gravações e demais doçumentos, constantes no inquérito da Operação Alba

rlttrÂ I lc:tt IÂ



.A'I}VOC/\t}OS

Btanca, como única maneira de se g tanfrÍ Lo oÍa Requerente o exercício do seu

legítimo direito de defesa.

Requer atnda, em especial, a apuração irresuita dos fatos

imputados pelo iornal, pa:a que não pake nenhuma dúvida a respeito da lisura e

idoneidade do Requerente para com a coisa pública.

Mais uma vez, reiteta e coloca-se a disposição os siglos de

dados de informática, telemáticos, fiscais e financeiros do Deputado Federal Celso

Russomanno.

À aputação da suposta conversa se íaz necessário parâ que o

Requetente possa tomar medidas judiciais cabíveis nas esferas: cível e criminal

contra os Senhores CESÂR ÂUGUSTO LOPES BERTHOLINO e CÂSSIO

CHEB.A,BI.

Termos em ilue,

P. Deferimento

São Paulo, 26 de.dgosto de 2076.

JOSE YrLAR GODOY HORTA

oÂB/sP 29r.294
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PROCURÂçÃO

OUTORGANTE: CELSO UBIRAJARÂ RUSSOMANNO, brasileiro, jomalista, casado em

comunhão patcial de bens, portador da cédula de Identidade expedida pelo Ministério da Defesa

Comando da Aeronáutica, sob o n".31,4.791, em01.06.2011 e do CPF n" 0'1,2.529.588-03, residente

e domiciüado na Rua Pedrália n" 98, Búro Vila Gumercindo, na Cidade de São Paulo - SP, CEP:

04130-080.

OUTORGADO: GUILHERME ROBERTO DORTA DA SILVÀ brasileiro, advogado,

inscrito na OAB/SP sob o no 205.201. e no CPF/MF sob o n" 286.946.178-03, JOSE GODOY

HORTA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n" 11,.579 e no CPF/MF sob o no

034.353.778-87, PEDRO JOSE VILAR GODOY HORTA brasileiro, advogado, inscrito na

OAB/SP sob o no 2g1.gg4 e CPF/MF sob o no 130.390.188-92, todos com escritório profissional

naCapital do Estado de São Paulo, na Rua Fiandeiras, 306,6" andar, Vila Olímpia, CEP 04.545-

040.

PODERES: pelo presente instnrmento o outorgante confere aos outorgados amplos poderes para

o foro em geral, em qualquerJuízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contÍà quem de direito,

as ações competentes e defendêlo .rras conüáriras, seguindo umas e outÍas, até f:r;ral decisão, usando

os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citaçào

inicial, confessar, e conhecer a procedência do pedido, desisú, renunciar ao direito sobre que se

fLlnda a ação, traflsigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em

Juizo ou fora dele, assim como substabelecer esta â outrem, com ou sem Íeservâs de iguais poderes,

pan agtr em conjuato ou sq>aradamente com o substabelecido.

FINALIDADE: para o fim específrco de represeotaÍem o Outorgante perante ao Ministédo

Público §! do Estado de São Paulo, referente ao Inquérito da Operação Alba Branca.


