
EXCELENTÍSSIMA  SENHORA  DOUTORA  JUÍZA  FEDERAL  DA  5ª  VARA  CRIMINAL 
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

Autos nº 0002176-18.2017.403.6181

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da 

República signatários, nos autos da Ação Penal em epígrafe, em atenção à r. decisão 

proferida  pelo  Exmo.  Ministro  Gilmar  Mendes  nos  autos  do  Habeas  Corpus nº 

167.727, vem manifestar-se nos termos que seguem.

A  decisão  em  referência  determinou  o  cumprimento  das 

seguintes diligências na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal:

“Desse  modo,  defiro  integralmente  a  realização  das  
seguintes diligências pleiteadas pela defesa do paciente na  
fase do artigo 402 do CPP:
(i) oitiva de pessoas que a corré colaboradora Mércia Ferreira  
Gomes  afirmou,  pela  primeira  vez,  em  seu  interrogatório,  
terem  realizado  a  mesma  conduta  que  ela,  qual  seja,  de  
inserção  de  beneficiários  que  eram  seus  parentes  em  
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sistema da DERSA; (ii)  nova oitiva de testemunhas que a  
corré  Mércia  Ferreira  Gomes afirmou a  terem coagido  no  
momento  de  sua  demissão,  coação  essa  que  teria  sido  
gravada por ela e que apenas teria sido mencionada, pela  
primeira  vez,   durante  seu  interrogatório;  (iii)  envio  de  
ofícios  à  DERSA  para  que  a  empresa  encaminhasse  ao  
Juízo de origem diversos documentos mencionados durante  
as  oitivas  realizadas  nos  autos  da  ação  penal,  
especialmente  durante  o  interrogatório  da  corré  
colaboradora; (iv) oitiva de novas testemunhas que terão a  
oportunidade  de  demonstrar  a  ausência  de  relação  e  de  
qualquer influência do corréu Paulo Vieira de Souza com as  
novas administrações da DERSA que assumiram a empresa  
após  a  sua  exoneração,  ocorrida  em abril  de  2010;  e  (v)  
envio de ofícios a Cartórios e determinação de oitivas de  
pessoas  que  poderiam  comprovar  o  'modus  operandi'  
relacionado  à  obtenção  de  unidades  habitacionais  por  
parentes da corré Mércia Ferreira Gomes, em relação aos  
quais ela deduziu novos fatos em seu interrogatório” (eDOC 

1, p. 71-72). Grifos no original.

Observa-se  da  decisão  acima  transcrita  que  as  diligências 

elencadas  decorrem  do  interrogatório  da  corré  colaboradora  Mércia  Ferreira 
Gomes. 

 A análise do acervo probatório juntado aos autos e em especial 

do depoimento prestado pela corré Mércia demonstra, contudo, que as diligências 

determinadas ou já foram cumpridas ou tiveram seu cumprimento inviabilizado, como 

a seguir se demonstrará. 

Cumpre observar,  a propósito, que, por sua própria natureza, o 

habeas corpus  não permite  cognição exauriente  do juízo  ad quem,  ao qual  são 
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levados  apenas  elementos  mínimos  que  permitam  análise  perfunctória  sobre  a 

situação narrada. 

 No caso concreto, em consulta processual no sítio eletrônico do 

Supremo Tribunal  Federal,  foi  possível  verificar  que  a  petição inicial  do  Habeas 

Corpus  nº  167727  não  foi  acompanhada de  cópia  integral  dos  presentes  autos, 

sequer de cópia da denúncia, o que afastou do Exmo. Ministro relator a possibilidade 

de verificar se efetivamente as diligências apontadas pendiam de realização,  bem 

como de verificar o alcance da imputação. 

 Caso tivesse havido a juntada da íntegra dos autos de origem, 

teria  sido  possível  ao  Exmo.  Min.  Relator  verificar  as  diligências  já  efetivamente 

realizadas no curso da instrução, bem como verificar que, no que toca a uma delas,  

já havia sido tentada e se mostrado inviável.  

 Por certo, a verificação individualizada da determinação contida 

em cada item da decisão, em cotejo com o acervo probatório já constante dos autos, 

permite observar o seguinte: 

(i)  oitiva  de  pessoas  que  a  corré  colaboradora  Mércia  
Ferreira  Gomes  afirmou,  pela  primeira  vez,  em  seu  interrogatório,  terem  
realizado a mesma conduta que ela, qual seja, de inserção de beneficiários que  
eram seus parentes em sistema da DERSA;

Status da diligência: já cumprida nos autos.

  Em que pese ter sido afirmado que  Mércia, pela primeira vez, 

teria indicado que outros realizaram a mesma conduta que ela, é de se ressaltar que 

a  colaboradora  corré,  em seus  depoimentos,  informa  que  todos  os  funcionários 

envolvidos com o reassentamento forneceram nomes para as listas de pagamento 

da  DERSA e  não  somente  ela  (fls.  02-10,  2081-2086,  2144-  2147  e  3367).  Da 

análise do áudio do seu interrogatório,  observa-se que ela cita nomes de pessoas 

que trabalhavam no setor e que também teriam fornecido nomes para a inclusão na 
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lista: Franco (Alexander Gomes Franco), Felipinho (Felipe Spineli), Marta e Geraldo 

(réu neste processo).

No ponto, vale observar que  Franco foi ouvido nos autos (fls. 

3373 e 2884, respectivamente), ao passo que Felipe André Spinelli foi arrolado como 

testemunha  de  defesa  de  Geraldo  (réu),  que  desistiu  de  sua  oitiva  (fls.  2738  e 

seguintes). 

 Não  bastasse  esse  ponto,  cumpre  registrar  que  a  peça 

acusatória não imputou fatos a Franco, Felipe e Marta1 – nem imputou a Geraldo ou 

a Paulo fatos em tese cometidos por quaisquer dessas 3 pessoas –, de modo que 

eventuais atuações  deles em condutas análogas às imputadas a Mércia  fogem ao 

objeto dos autos. 

 Em outras palavras, a oitiva dessas pessoas não teria qualquer 

influência  potencial  na  cognição do juízo  quanto  aos  fatos objeto  de imputação,  

notadamente ao se ter em conta que o juízo é adstrito aos limites do pedido. Tanto é 

assim  que  a  oitiva  de  Franco,  já  realizada,  não  foi  sequer  referenciada  nos 

memoriais da acusação,  ao passo que a defesa de Geraldo desistiu da oitiva de 

Felipe. 

 

(ii)  nova oitiva de testemunhas que a corré Mércia Ferreira  
Gomes afirmou a terem coagido no momento de sua demissão, coação essa  
que  teria  sido  gravada  por  ela  e  que  apenas  teria  sido  mencionada,  pela  
primeira vez,  durante seu interrogatório

Status  da  diligência: diligência  já  cumprida  em  parte  e 
inviável de cumprimento no restante.

1 Tais  pessoas  não  foram  contempladas  pela  auditoria  da  Dersa,  não  foram  incluídas  nas 
investigações do Ministério Público  do Estado de São Paulo e do Ministério Público Federal e não 
constaram da denúncia, de modo que eventuais fatos a elas ligados devem, se for o caso, ser objeto 
de novas investigações.
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Mércia  alega que as pessoas que a coagiram no momento de 

sua demissão foram Jefferson Bassam (ouvido duas vezes em Juízo, nas fls. 2884 e 

2982), e um advogado de nome Roberto, que não era da Dersa e que a corré não 

tem maiores detalhes. Até cogitou-se ter sido o coator o dr. José Roberto Figueiredo 

Santoro, advogado de defesa de Paulo Vieira de Souza, contudo, sua filha, também 

advogada,  Dra.  Raquel  Botelho  Santoro  Cezar,  que  acompanhou  todos  os 

depoimentos, pediu, em audiência, autorização a V. Exa. para lhe mostrar a foto do 

pai no celular, o que foi deferido, oportunidade em que Mércia não reconheceu o dr. 

Roberto   Santoro   como aquele que a teria ameaçado  , sendo que durante as longas 

oitivas das testemunhas e interrogatório dos réus não foi possível identificar quem 

seria o Dr. Roberto. Resta, portanto, inviável a realização da oitiva desse suposto 

ameaçador chamado Dr. Roberto (não obstante tenham sido empreendidos esforços 

com vistas à sua realização), pessoa que, frise-se uma vez mais, não foi identificada.

 Além disso, a partir da oitiva do áudio do interrogatório de Mércia 

(f. 3367) é possível verificar referência ainda à pessoa de  Luciano Dias Lourenço, 

mas nesse ponto a corré Mércia deixa claro que ele não estava presente quando lhe 

ameaçaram.  De  todo  modo,  Luciano  prestou  depoimento  como  testemunha  em 

21/06/18 (f. 3021),  de modo que a diligência, não obstante não sirva à elucidação 

específica desse ponto, já foi cumprida. 

 

(iii)  envio  de  ofícios  à  DERSA  para  que  a  empresa  
encaminhasse ao Juízo de origem diversos documentos mencionados durante  
as  oitivas  realizadas  nos  autos  da  ação  penal,  especialmente  durante  o  
interrogatório da corré colaboradora

Status da diligência:  já cumprida nos autos.

  Também  essa  diligência  já  foi  devidamente  cumprida.  Os 

diversos  documentos  citados  nos interrogatórios  dos  réus,  em especial  da  corré 

Mércia e  sua  irmã,  já  se  encontram juntados  aos  autos  (Paulo fls.  3375-3410, 

Mércia fls.  3415-3662 e  Márcia fls.  2657-2678),  até  mesmo a  defesa de  Paulo 

Rua Frei Caneca, 1360 – São Paulo – SP – CEP 01307-002 – Fone: (11) 3269.5000 – E-mail: prsp-lavajato@mpf.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em São Paulo
Força-Tarefa “Operação Lava Jato”

Vieira de Souza, que entrou com o  HC, questionou os documentos que estavam 

sendo falados durante o interrogatório, de forma que ficou determinado por este D. 

Juízo,  em  audiência  gravada  em  mídia  digital,  que  antes  de  mencionar  um 

documento, o advogado precisava dizer em que folha dos autos ele se encontra. 

Com efeito, referidos documentos, mesmo já acostados aos autos, foram novamente 

juntados após os interrogatórios, tendo sido devidamente identificados.

(iv)  oitiva de novas testemunhas que terão a oportunidade  
de demonstrar a ausência de relação e de qualquer influência do corréu Paulo  
Vieira de Souza com as novas administrações da DERSA que assumiram a  
empresa após a sua exoneração, ocorrida em abril de 2010

Status da diligência: já cumprida nos autos.

 A defesa de Paulo e dos demais corréus, conforme registrado 

em mídia, perguntaram a todas as testemunhas tanto de acusação como defesa 
se Paulo esteve na DERSA após sua saída em abril de 2010, bem como se ele 
exercia algum tipo de influência.

  

(v)  envio de ofícios a Cartórios e determinação de oitivas de  
pessoas que poderiam comprovar o 'modus operandi' relacionado à obtenção  
de unidades habitacionais por parentes da corré Mércia Ferreira Gomes, em  
relação aos quais ela deduziu novos fatos em seu interrogatório

Status da diligência: já cumprida nos autos.

 No  que  tange  à  determinação  de  expedição  de  ofícios  aos 

cartórios, verifica-se, pelo contexto, que tal diligência objetiva a obtenção de cópia 

das matrículas das unidades habitacionais obtidas por parentes da corré Mércia. Tal 

diligência  já  está  cumprida  nos  autos,  sendo  que  referidas  matrículas  estão 

acostadas na mídia digital de f. 1370, do apenso n. 0009163-70.2017.403.6181 e 

Rua Frei Caneca, 1360 – São Paulo – SP – CEP 01307-002 – Fone: (11) 3269.5000 – E-mail: prsp-lavajato@mpf.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em São Paulo
Força-Tarefa “Operação Lava Jato”

nas fls. 380-384, 387-389, 392-394, 397-399, 403-404 e 1554-1611, todos da Ação 

Penal nº 0002176-18.2017.403.6181.

 Já no que diz respeito  à “determinação de oitivas de pessoas  

que poderiam comprovar o 'modus operandi' relacionado à obtenção de unidades  

habitacionais por parentes da corré Mércia Ferreira Gomes, em relação aos quais  

ela  deduziu  novos  fatos  em seu  interrogatório”,  verifica-se  que  Mércia,  em seu 

interrogatório, não deduz fatos novos sobre o episódio, apenas narrando que: 

“teve um dia que o Geraldo falou que precisava de 10 unidades  

habitacionais, que tava com problema na área da Jacu Pêssego,  

que era uma área que a criminalidade era altíssimo lá, que teve  

um monte de ocupação, um monte de gente foi cadastrada que  

não devia ser, e ai ele falou que precisava de 10 unidades, de  

10  pessoas,  dessas  17  que  eu  falei  pro  MP,  2  foi  unidade  

habitacional,  eu indiquei, o Felipe também indicou, agora não  

sei se essas 10 era pra isso ou não, eu não sei. Ele falou que  

era provisória, ele não falou que precisava lavrar escritura nada,  

depois que ele falou que pra tirar do nome das pessoas tinha  

que lavrar escritura, pra fazer a venda, que a pessoa queria o  

dinheiro que era foragida, ai a gente tinha que fazer a venda da  

unidade pra dar o dinheiro. Aí essas duas unidades dos meus,  

um foi entregue o dinheiro pra Sueli,  ali  na Roxinol, tinha um  

hotel  chamado  Qualitá,  e  o  outro  entreguei  nesse  endereço  

aqui, aqui o envelope do Geraldo”

Observa-se do trecho acima que as pessoas citadas como as 

que teriam participado da venda das unidades habitacionais  que foram objeto de 

imputação  já foram ouvidas em juízo,  sendo elas o corréu  José Geraldo Casas 
Vilela (interrogado à f. 3367), e Suely Miyazato (depoimento de f. 3021).

 

Ou seja, referida diligência já se encontra cumprida nos autos.
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 Nessa toada, conclui-se que todas as diligências determinadas 

ou já foram cumpridas ou não são viáveis de cumprimento.

 Como corolário lógico, tem-se que não há nada mais a ser feito, 

de  modo que,  ausente  alteração  do  quadro  fático-probatório,  alteração  esta  que 

justificaria – como bem colocado na própria decisão prolatada pelo Exmo. Ministro 

Relator do HC no âmbito do STF – a reabertura de prazo para memoriais, o feito 

encontra-se maduro para ser sentenciado.

 Não sendo, pois, caso de produção de novas provas na fase do 

art. 402 do CPP – seja por já terem sido cumpridas as diligências apontadas, seja  

por  ser  inviável  seu  cumprimento  –,  torna-se  prejudicada  a  necessidade  de 

reabertura de prazo para memoriais, visto que os memoriais já constantes dos autos 

já contemplam todo o acervo probatório do feito. 

 

Dessa forma, à luz dos esclarecimentos acima, tem-se que a 

fase instrutória  encontra-se  concluída  – já  tendo sido  cumpridas previamente  as 

diligências  elencadas  no  HC  nº  167.727,  ou  verificada  a  impossibilidade  de 

cumprimento –, de modo que, já constando dos autos os memoriais das partes, o 

processo encontra-se apto para prolação de sentença.

 

Pelo  exposto,  manifesta-se  o  Ministério  Público  Federal  pelo 

regular prosseguimento do feito, com a prolatação da sentença.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2019.

ANAMARA OSÓRIO SILVA

Procuradora da República

ANDRÉ LOPES LASMAR

Procurador da República
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GUILHERME ROCHA GÖPFERT

Procurador da República

JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Procuradora Regional da República

LÚCIO MAURO CARLONI FLEURY CURADO

Procurador da República

LUÍS EDUARDO MARROCOS DE ARAÚJO

Procurador da República

MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA

Procurador da República

THIAGO LACERDA NOBRE

Procurador da República
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