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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA, PARANÁ. 

 

AÇÃO PENAL: 5024879-90.2017.4.04.7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAUCOS DA COSTAMARQUES, já qualificado nos 

autos da ação penal em referência, tendo em vista o direito de 

petição assegurado nos artigos 5º, incisos XXXIV, XXXV e LV, e 

93, inciso IX, todos da Constituição Federal, e em razão da r. 

decisão proferida em 19.12.2017 (Evento 65) nos autos do 

incidente de falsidade nº 5043015-38.2017.4.04.7000, vem, 

respeitosamente, à presença de V.Exa., expor e requerer o que 

se segue. 

1) Através da r. decisão proferida em 19.12.2017 

(Evento 65), nos autos do incidente de falsidade 5043015-

38.2017.4.04.7000, V.Exa. indeferiu pedido do acusado de 

expedição de ofício ao Hospital Sírio Libanês para entrega e 

disponibilização do acervo de vídeos condizentes ao período em 

que o acusado lá esteve internado, pelas seguintes razões, 

verbis:  
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“(...) 

Em que pesem os requerimentos por 

apresentados pelo diligente defensor, este 

julgador postergou, pelo despacho de 

10/11/2017 e para depois da audiência, tão 

somente a apreciação do requerimento de 

perícia formulado pelo MPF. 

Assim, os requerimentos de informações ou 

acesso a vídeos do Hospital Sírio Libanês, 

se pertinentes, deveriam ter sido 

formulados no início do incidente de 

falsidade ou mesmo na ação penal 5063130-

17.2016.4.04.7000. 

(...)” 

2) Diante do indeferimento produzido naquele 

incidente, o ora requerente lá se opôs por meio de embargos de 

declaração, o qual ainda pende de análise e decisão naqueles 

autos. Apesar disto e para evitar a alegação de preclusão 

quanto ao ponto, o requerente vem, na linha do quanto decidido 

acima, formular o mesmo pedido nestes autos da ação penal.  

3) Não se pode afastar o direito do réu de 

desnudar a verdade real em sua defesa. Como é cediço, no 

processo penal, o Estado, na busca do direito de punir, não 

pode se satisfazer apenas com a realidade formal dos fatos, 

deve buscar ser potencialmente eficaz na concretização da 

verdade posta em juízo. 

4) O que busca o réu com a diligência é esgotar os 

meios de que dispõe para provar que ROBERTO TEIXEIRA o visitou 

no hospital e com ele tratou do início do pagamento dos 

alugueres do imóvel de São Bernardo. O fato de não haver 

apontamentos de ROBERTO TEIXERA nos registros de entrada do 

hospital, não quer dizer que ele não tenha entrado no 

hospital. Aliás, nem mesmo o hospital chega a afirmar que 
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ROBERTO TEIXEIRA lá não adentrou. O que o hospital afirmou foi 

apenas a inexistência de registro de visitas em nome de 

ROBERTO TEIXEIRA em seus controles de portaria, nada além 

(vide Evento 1.160 e Evento 1.163, doc. 04). Isto é em tudo 

muito diferente de afirmar que ROBERTO TEIXEIRA não esteve lá, 

até porque, estaria o hospital mentindo e sabe dos riscos 

jurídicos de uma falsidade neste particular. ROBERTO TEIXEIRA 

visitou o acusado em uma das unidades em que esteve internado, 

no período indicado (doc. 01), e os vídeos poderão confirmar 

esta ocorrência. 

5) O acusado está certo de que tais vídeos 

existem, pois é de interesse do hospital preservá-los para o 

fim de minorar riscos de responsabilização civil da entidade 

no trato dos pacientes por médicos, enfermeiros, funcionários 

e visitantes. Isto é da praxe de instituições como aquela. 

6) Então, ao menos até que se tenha uma posição 

oficial do hospital, não se pode tangenciar o problema. É de 

rigor averiguar-se, investigar-se, esgotar-se a possibilidade 

de tê-los. 

7) Se inexistirem os vídeos (sem que se evidenciem 

inverdades no particular), o tema se resolverá em si. 

Existindo, aí então precisarão ser contornadas as demais 

indagações suscitadas por V.Exa. naquele decisório (Evento 65, 

dos autos do incidente de falsidade 5043015-

38.2017.4.04.7000): (i) foi ROBERTO TEIXEIRA registrado por 

alguma câmera do hospital? (ii) as imagens têm qualidade 

suficiente para identificar ROBERTO TEIXEIRA? e (iii) quem 

assistirá os vídeos para tentar identificar ROBERTO TEIXEIRA 

nas diversas horas de gravações? Quanto às duas primeiras, 

serão respondidas na conferência das imagens disponibilizadas 

pelo hospital, enquanto que, no tocante à última, o acusado 

assume desde já o ônus de realizar tais exames, sendo seu tal 

encargo.  
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8) Provar que ROBERTO TEIXEIRA visitou o acusado 

no hospital é necessário, pois demonstrará que pauta a sua 

defesa na mais pura verdade dos fatos. E é o que cabe à defesa 

por ora: esgotar os meios de que dispõe para materializar a 

verdade real daquele episódio. Ainda que, tal como inferido 

por V.Exa. naquela decisão, seja improvável a existência dos 

tais vídeos e, ainda que existentes, de difícil confirmação as 

imagens de ROBERTO TEIXEIRA nesse possível acervo, ainda 

assim, é o que pode o acusado fazer em busca da verdade real. 

9) Assim, se por um lado pesa contra o acusado o 

fato de que a substituição da defesa não lhe reabre a 

instância, de outro, o princípio da verdade real não pode ser 

relativizado sem que se incorra na violação do devido processo 

legal, que dá abrigo à ampla defesa, insculpida no art. 156, 

II, do CPP, que faculta ao julgador “determinar, no curso da 

instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de 

diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”. 

10) Então, se ainda persistem dúvidas sobre a 

visita de ROBERTO TEIXEIRA ao acusado, que se esgotem os meios 

que possam dissipá-las. O excesso formal não pode servir de 

escudo para inibir a concretização da prova que elucide a 

verdade real. Se restar provado que ROBERTO TEIXEIRA visitou o 

acusado no hospital, isto refletirá diretamente no julgamento 

da ação penal e na aplicação do direito punitivo do Estado, 

conferindo mais – ou menos - efetividade aos fatos trazidos na 

denúncia. Que se esgotem, então, os meios possíveis dessa 

prova. 

11) Apenas a mera inferência de que os vídeos podem 

não mais existir não poderia servir de argumento para 

indeferir a pretensão. Que se ouça o hospital e que se colha 

dele a informação da existência (ou não) dos vídeos daquele 

período em seu acervo. Quer acreditar o requerente que o 

hospital não falsearia a verdade dos fatos no particular, pois 
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sabe exatamente dos riscos jurídicos que incorreria ao mentir 

ao juízo. 

12) Com efeito, tal como já informado, o acusado 

esteve internado naquele hospital entre os dias 23.11.2015 e 

29.12.2015, ocupando as seguintes unidades de internação, 

conforme declaração em anexo do próprio hospital (doc. 01): 

- Do dia 23/11/2015 ao 28/11/2015, Ala D, 

9º andar, Quarto 941; 

- Do dia 28/11/2015 ao 05/12/2015, Unidade 

Coronária, Ala D, Quarto 746; 

- No dia 05/12/2015, ocupou o Centro 

Cirúrgico  NO3; 

- Do dia 05/12/2015 ao 7/12/2015, UTI 

Adulto, Bloco C, Ala III, Box 26;  

- Do dia 07/12/2015 ao 17/12/2015, Unidade 

Coronária, Bloco E, Quarto 782; 

- Do dia 17/12/2015 ao 21/12/2015, Unidade 

Internação, 9º andar, Bloco D, Quarto 958; 

- Do dia 21/12/2015 ao 29/12/2015, Unidade 

de Internação, Bloco D, 9º andar, Quarto 

943. 

13) Os vídeos registrando todo o tráfego de pessoas 

e coisas naquele período, não sendo o caso de ocultar-se a 

verdade dos fatos, certamente existirão no acervo do hospital, 

razão pela qual se mostra ser de rigor, a bem da verdade real 

e em homenagem ao princípio da ampla defesa, que seja 

determinado ao hospital Sírio Libanês que proceda ao imediato 

fornecimento de cópia de todo o acervo dos vídeos realizados 

nas instalações da instituição, inclusive, mas não se 

limitando a eles, aos pontos de acesso às unidades de 
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internação acima listadas, do período de 23.11.2015 a 

29.12.2015, com o qual certamente deverá restar caracterizada 

a visita de ROBERTO TEIXEIRA ao acusado.  

14) Esclareça-se que o próprio acusado se incumbirá 

da tarefa de realizar os exames dos vídeos que vierem a ser 

disponibilizados pelo hospital. 

1) DOS PEDIDOS 

a) Por estas razões, requer que V.Exa., em 

respeito ao princípio da verdade real e em homenagem à ampla 

defesa que informa o devido processo legal, ordene a expedição 

de ofício ao hospital Sírio Libanês para que (i) esclareça os 

erros e inconsistências presentes no registro de portaria 

entregue a esse r. juízo, no tocante à impossibilidade de 

diversas pessoas ali registradas terem, ao mesmo tempo, 

pernoitado no quarto de Glaucos da Costamarques; e (ii) 

disponibilize cópia não editada de todo o acervo de vídeos das 

instalações do hospital, relativos ao período de 23.11.2015 a 

29.12.2015, quando esteve o acusado Glaucos da Costamarques lá 

internado, em especial (mas não se limitando a elas) das 

seguintes unidades de internação, conforme declaração em anexo 

do próprio hospital (doc. 01):  

- Do dia 23/11/2015 ao 28/11/2015, Ala D, 

9º andar, Quarto 941; 

- Do dia 28/11/2015 ao 05/12/2015, Unidade 

Coronária, Ala D, Quarto 746; 

- No dia 05/12/2015, Centro Cirúrgico  NO3; 

- Do dia 05/12/2015 ao 7/12/2015, UTI 

Adulto, Bloco C, Ala III, Box 26;  

- Do dia 07/12/2015 ao 17/12/2015, Unidade 

Coronária, Bloco E, Quarto 782; 
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- Do dia 17/12/2015 ao 21/12/2015, Unidade 

Internação, 9º andar, Bloco D, Quarto 958; 

- Do dia 21/12/2015 ao 29/12/2015, Unidade 

de Internação, Bloco D, 9º andar, Quarto 

943. 

Termos em que, espera deferimento. 

 

 

De Brasília para Curitiba, 

19 de dezembro de 2017. 

 

 

Sérgio Palomares 

OAB/DF – 12.526 

 


