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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE CURITIBA-PR 

 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 5063130-17.2016.4.04.7000 

 

 

      ROBERTO TEIXEIRA, por seus advogados 

infra-assinados, nos autos da AÇÃO PENAL em epígrafe, vem, à presença de Vossa 

Excelência, expor e requerer o que segue.  

 

      A defesa do advogado Roberto Teixeira, até o 

momento, tem se mantido silente em relação a toda essa celeuma gerada em torno dos 

pagamentos do alugueis devidos pela Sra. Marisa Letícia Lula da Silva a Glaucos da 

Costamarques, em razão da locação do apartamento localizado em São Bernardo.  

 

            Por avaliar que tais fatos são absolutamente 

irrelevantes para sua defesa, preferiu aguardar o momento próprio para se manifestar – 

as alegações finais. E assim optou mesmo quando diligências requeridas diziam 
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respeito específico a sua pessoa; e assim optou mesmo quando se cometeu claro 

equívoco em relação às suas palavras proferidas em Juízo. E, de qualquer forma, as 

diligências, como não poderia mesmo deixar de ser, só vieram a confirmar as palavras 

do requerente.  

 

     A defesa tem adotado sua faculdade de combater 

presunções e equívocos – o que fará de forma contundente! – no momento 

processualmente oportuno. E, firme nessa convicção, assim se manterá.  

 

     Ocorre que duas circunstâncias supervenientes 

obrigam a defesa a fazer, neste momento, dois requerimentos. E, assim, aproveita-se o 

ensejo apenas para adiantar alguns breves comentários – que serão desenvolvidos com 

profundidade, insista-se, na hora certa.   

 

     Pois bem. A defesa acompanhou com surpresa as 

últimas diligências requeridas pela parte autora, e deferidas por Vossa Excelência, 

envolvendo a pessoa do advogado Roberto Teixeira. Não enxergou lógica, nem 

vislumbrou qualquer utilidade nos elementos de convicção buscados.  

 

     A parte autora – provavelmente por reconhecer a 

inanição probatória de sua acusação contra o advogado Roberto Teixeira – vem 

tentando se apegar a dados que nada trazem de relevante. O lema, agora, parece ser o 

de tentar conferir a maior credibilidade possível às palavras de Glaucos da 

Costamarques, que supostamente comprometeriam o requerente.  
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     E, talvez por saber que a palavra de corréu é 

insuficiente a uma condenação criminal, esforça-se para encontrar possíveis outros 

elementos de convergência. Em vão, porém.  

 

     O afinco em se apegar a possíveis encontros pessoais 

ou supostos contatos telefônicos entre as partes, ignora o essencial: Contato pessoal ou 

telefônico em relação à qual não se conhece o conteúdo, ainda que tivessem havido, 

não são evidências de absolutamente nada! Apenas presunções ou exercícios de 

quiromancia ou vidência poderiam emprestar a tais elementos de prova alguma 

relevância processual.  

 

     Chega a ser um verdadeiro “nonsense” que a parte 

autora faça comparação da quantidade de ligações telefônicas hipoteticamente 

mantidas entre um advogado e seu cliente, em tempos diversos, para chamar de 

“atípica” a frequência de determinado período. E, ainda mais surreal, é querer 

adivinhar o conteúdo dessas alegadas comunicações, relacionando-as com fatos 

outros, com base no seu exclusivo querer!  

 

        Como se o contato entre advogado/cliente devesse 

obedecer a uma determinada frequência padronizada e linear, a parte autora agora quer 

conjecturar que uma eventual maior periodicidade só pode ter por causa justamente 

aquela que lhe interessa para sua versão acusatória... É a presunção conveniente! É a 

presunção útil!  
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           Enfim, Nobre Magistrado, repita-se à exaustão, o 

minucioso enfrentamento dessas questões será realizado na ocasião processualmente 

adequada.  

  

     De qualquer forma, Nobre Magistrado, a defesa pôde 

tomar ciência, por meio do relatório de informação feito pela própria parte autora, 

juntado aos autos de “arguição de falsidade documental”, da existência de quebras de 

sigilo telefônicos às quais não teve acesso.   

 

     Assim, requer-se, em nome das garantias da ampla 

defesa, do contraditório, da paridade de armas no processo penal, corolário do próprio 

princípio constitucional da igualdade, a liberação do acesso à íntegra dos autos do 

Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico nº 5049558-91.2016.404.7000, atualmente 

registrado com segredo de justiça nível 1 no eproc. 

 

     Por outro lado, requer a juntada do documento em 

anexo, ao qual teve acesso recentemente.  

 

     O advogado Roberto Teixeira, consoante explicado ao 

Juízo, não cuidava dos pagamentos de alugueis referentes à locação pela Sra. Marisa 

Letícia Lula da Silva do imóvel pertencente ao seu cliente Glaucos da Costamarques. 

É advogado, não administrador de imóveis.  

 

     Contudo, também como declarou em Juízo, por 

analisar a declaração de imposto de renda da família do Ex-Presidente, tomava ciência 

das informações relativas ao preenchimento do documento.  



  

   

  
 

  

  

  AVENIDA PAULISTA, 1048 – 4º ANDAR 
 FONE: 3141-4700  -  FAX: 3141-4701 
 CEP: 01310-200  -  SÃO PAULO/SP 
 WWW.ADVOCACIAMARIZDEOLIVEIRA.COM.BR 
 

 

  

5

     Pois bem. Pesquisando em seu computador, o 

advogado Roberto Teixeira localizou um e-mail a ele enviado pelo contador João 

Muniz Leite em 08 de abril de 2014. Por sua vez, o contador se limitou a reencaminhar 

ao advogado Roberto Teixeira um e-mail por ele recebido de Glaucos da 

Costamarques, no dia anterior, 07 de abril de 2014.  

 

     Em citada mensagem, Glaucos da Costamarques 

escreveu: “Os alugueis recebidos em 2013 foram: (...)” (g.n.). E, logo na sequência, 

fez constar a listagem dos valores recebidos, mês a mês, além do total percebido no 

ano.  

 

     O advogado Roberto Teixeira solicitou e o 29º 

Tabelionato de Notas da Capital de São Paulo lavrou uma ata notarial, constatando a 

conversa.  

 

       O documento tem uma informação clara: Glaucos da 

Costamarques repassou ao seu contador a informação acerca dos valores de aluguel 

que recebeu no ano de 2013. E esse profissional, por sua vez, o encaminhou ao 

requerente, que analisava juridicamente a declaração de imposto de renda da locatária. 

 

     Nobre Julgador,  

 

     Insista-se: Para a defesa do advogado Roberto Teixeira 

é absolutamente irrelevante se os alugueis eram efetivamente pagos ou não! Essa é 

mera questão contratual, que diz respeito às partes, e não interfere na absoluta 

legalidade da aquisição do imóvel por Glaucos da Costamarques e sua locação à Sra. 
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Marisa Letícia Lula da Silva; atos jurídicos perfeitos, instrumentalizados em contratos 

em relação aos quais o advogado prestou assistência jurídica para formalização.  

 

     De qualquer forma, a bem da verdade, a defesa avalia 

relevante a juntada do documento recém localizado, sobre o qual irá se manifestar 

mais detalhadamente em alegações finais.  

 

            Termos em que,  

     P. Deferimento 

     De São Paulo para Curitiba, 24 de outubro de 2017. 

 

 

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 

(assinado eletronicamente) 

 

 

SÉRGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA 

  

 

 


