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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

AÇÃO PENAL Nº 5021365-32.2017.4.04.7000/PR

OFÍCIO Nº 700004502582

Ao 
Exmo. Sr.
Desembargador Federal
João Pedro Gebran Neto
Relator do HC 5005076-38.2018.4.04.0000
8ª Turma do TRF4
Porto Alegre - RS

 

 

Sr. Relator,                       Curitiba, 20 de fevereiro de 2018.

 

Relativamente ao habeas corpus em questão, paciente Roberto Teixeira, venho informar o que segue.
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Pretende o Impetrante o trancamento da ação penal 5021365-32.2017.4.04.7000  sob o argumento de
que, em síntese, o paciente estaria sendo acusado por "condutas praticadas no regular exercício profissional da
advocacia".

Observa-se que, em síntese, quanto à denúncia, consta que o Grupo Odebrecht e o Grupo OAS
pagariam vantagem indevida em contratos da Petrobrás para executivos da estatal e para agentes políticos que
davam sustentação aos executivos em seus postos. 

Parte dos valores decorrentes destes acertos de corrupção teria sido utilizado, pelas duas empresas,
para custear, em 2010, a realização de reformas no assim denominado Sítio de Atibaia que, embora em nome de
Fernando Bittar, era utilizado e ocupado  pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

 Durante as reformas, teriam sido tomadas providências para ocultar que o real beneficiário delas
seria o então Presidente Luiz Inácio Lulda Silva e igualmente ocultar que o custeio das reformas seriam
provenientes do Grupo Odebrecht e do Grupo OAS.

Segundo a denúncia, isso ocorreu mediante a falsificação de diversos documentos.

Sobre Roberto Teixeira, não está ele sendo acusado, em princípio, por atividades típicas da advocacia,
mas por ter participado, segundo a denúncia, da fraude. 

Quando do recebimento da denúncia, decisão de 01/08/2017 (evento 7), foi consignado o seguinte
sobre a questão:

"Roberto Teixeira, advogado e amigo do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teria participado da reforma do sítio,
ocultado documentos que demonstravam a ligação da Odebrecht com a reforma e orientado engenheiro da Odebrecht a
celebrar contrato fraudulento com Fernando Bittar para ocultar o envolvimento da Odebrecht no custeior e que o ex-
Presidente era o beneficiário."

E ainda:

"Segundo, relativamente à imputação contra Roberto Teixeira, há indícios de que participou, conscientemente, de
fraudes para ocultar quem custeava as reformas do Sítio de Atibaia e quem era o real beneficiário.

Não ignora este Juízo a necessidade de se proteger juridicamente a relação entre cliente e advogado, mas não há
imunidade desta relação, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios, bem como como assim se procede
no Direito Comparado, quando o próprio advogado se envolve em ilícitos criminais, ainda que a título de
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assessoramento de seu cliente, havendo fundada suspeita no presente caso em relação às condutas de Roberto Teixeira.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a proteção jurídica da relação cliente/advogado, o assim denominado
"attorney/client privilege" fica sujeito a, assim denominada, "crime-fraud exception":

"Nós devemos sempre ter em mente que o propósito da exceção crime-fraude é a de assegurar que o 'selo' do segredo
entre advogado e cliente não se estende à comunicação do advogado para o cliente e feita pelo advogado com o
propósito de dar conselho para o cometimento de uma fraude ou de um crime. O selo é quebrado quando a
comunicação do advogado é dirigida a facilitar malfeitorias pelo cliente." (Haines v. Ligget Group, Inc. 975 F.2d 81, 90
- 3.º Circuito Federal, 1992)

Além disso, a proteção jurídica restringe-se à relação entre advogado e cliente que seja pertinente à assistência jurídica
lícita, não abrangendo a prática de atividades criminosas. Nessa última hipótese, o advogado não age como tal, ou
seja, não age em defesa de seu cliente ou para prestar-lhe assistência jurídica, mas sim como associado ao crime. Em
feliz síntese, a proteção jurídica aplica-se somente:

"(1) o titular do direito é ou deve tornar-se um cliente; (2) a pessoa para quem a comunicação foi feita (a) é inscrito na
Ordem ou é seu subordinado e (b) em conexão com a comunicação está agindo como advogado; (3) a comunicação está
relacionada a um fato do qual o advogado foi informado (a) por seu cliente (b) sem a presença de estranhos (c) para o
propósito de obter primeiramente (i) um opinião legal ou (ii) serviços jurídicos ou (iii) assistência em processos legais,
e não (d) para o propósito e cometer um crime ou um ilícito; e (4) o direito foi (a) invocado e (b) não renunciado pelo
cliente." (SULLIVAN, Julie R. Federal White Collar Crime: Cases and Materials. West Group, 2001, p. 863-864.)

Esse entendimento está conforme a jurisprudência reiterada do Egrégio Supremo Tribunal Federal.

A esse respeito, cite-se como exemplo o decidido pelo Plenário desta Egrégia Suprema Corte no Inquérito 2424/RJ,
Plenário, 26/11/2008, Relator, o eminente Ministro Cezar Peluzo, admitindo a validade de investigações contra
advogado que assessora cliente na prática de crimes, o que significa, em outras palavras, a ausência de qualquer
imunidade no contexto:

"(...)

8. PROVA. Criminal. Escuta ambiental e exploração de local. Captação de sinais óticos e acústicos. Escritório de
advocacia. Ingresso da autoridade policial, no período noturno, para instalação de equipamento. Medidas autorizadas
por decisão judicial. Invasão de domicílio. Não caracterização. Suspeita grave da prática de crime por advogado, no
escritório, sob pretexto de exercício da profissão. Situação não acobertada pela inviolabilidade constitucional.
Inteligência do art. 5º, X e XI, da CF, art. 150, § 4º, III, do CP, e art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94. Preliminar rejeitada.
Votos vencidos. Não opera a inviolabilidade do escritório de advocacia, quando o próprio advogado seja suspeito da
prática de crime, sobretudo concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de exercício da
profissão.
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(...)"

Então, a condição de advogado de Roberto Teixeira não o imuniza contra a imputação."

Segundo a denúncia, Roberto Teixeira teria atuado na própria aquisição do Sítio de Atibaia,
representando os proprietários Jonas Leite Suassuna Filho e Fernando Bittar. 

Ainda segundo a peça, embora a Odebrecht tenha realizado reformas significativas no sítio, arcando
com os custos, Roberto Teixeira teria solicitado ao engenheiro responsável a celebração de contrato fraudulento e
emissão de notas fiscais contra o formal proprietário do sítio, Fernando Bittar, a fim de ocultar o papel da
Odebrecht no custeio da reforma e ainda que o real beneficiário era o então Presidente da República (fls. 123-124,
151-152 da denúncia). 

Se a denúncia procede ou não quanto ao ponto, é uma questão que só pode ser respondida após a
instrução e na sentença.

Mas se a denúncia estiver correta no ponto e, portanto, se Roberto Teixeira orientou a produção de
documentos fraudulentos para ocultar o envolvimento da Odebrecht na reforma do Sítio em Atibaia e ainda que o
real beneficiário dela era o então Presidente, é de se afastar a alegação de que ele estaria sendo acusado por atos
regulares da advocacia, já que a nobre profissão não abrange a conduta de produção de documentos falsos para
acobertar a concessão de vantagem indevida a agentes públicos.

Era o que tinha a informar.

Cordiais saudações, 

 

 

 

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700004502582v5 e do código
CRC 84dfbc17. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO 
Data e Hora: 20/2/2018, às 11:23:25 
 

 


