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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: prctb13@jfpr.jus.br

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 5030617-
88.2019.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO: VANUE ANTONIO DA SILVA FARIA
ACUSADO: NAEDE DE ALMEIDA

ACUSADO: CLEBER DA SILVA FARIA

ACUSADO: SILVIO ANTUNES PELEGRINI
ACUSADO: MARIA ELENA DE SOUZA

ACUSADO: WALTER FARIA

DESPACHO/DECISÃO

A pedido do MPF, autorizei medidas cautelares e
coercitivas contra Walter Faria e associados (decisão de 03/07/2019,
evento 9).

Um dos elementos probatórios juntado pelo MPF para
subsidiar o seu pleito é o RIF 41353.3.138.4851 (evento 1, anexo115).

O documento foi obtido por solicitação do MPF
direcionada ao COAF, após autorização judicial para quebra de sigilo
fiscal e bancário de investigados (evento 5 do processo 5004947-
48.2019.4.04.7000).

Pela mencionada decisão, o lastro temporal das quebras
alcança o período de 01/01/2006 até 31/01/2019.

Ocorre que o RIF 41353.3.138.4851 apontou, com
detalhes, operações consideradas suspeitas e que teriam sido realizadas
por Walter Faria entre 08/04/2019 e 12/04/2019, isto é, em período
descoberto pela autorização para afastamento de sigilos.

Mais recentemente,  e após a decisão proferida no evento
9,  em 15/07/2019, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o
Eminente Ministro Dias Toffoli, nos autos do Recurso Extraordinário
1.055.941/SP, determinou a suspensão de inquéritos e apurações
instaurados com base em informações transmitidas pelo COAF ao MPF,
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à míngua da supervisão do Poder Judiciário e de sua prévia autorização,
que iriam além da mera identificação dos titulares das operações
realizadas e montantes globais movimentados.

Vislumbro, contudo, pelo menos, duas divergências,
sensíveis, mas ponderáveis, entre o presente caso e a decisão paradigma
e que poderiam afastar a decisão.

A primeira delas é que a investigação contra Walter Faria e
associados não se iniciou com base em informações transmitidas pelo
COAF ao MPF, obtidas à revelia das Cortes de Justiça.

Na raiz das apurações, está a documentação da Petição
6.694/DF, formada com declarações de colaboradores da Odebrecht e
elementos documentais, e que foi remetida pelo próprio Egrégio
Supremo Tribunal Federal às instâncias inferiores, para o
prosseguimento das investigações.

A segunda é que, como adiantado, o relatório do COAF foi
obtido por solicitação do MPF, após a quebra do sigilo bancário e fiscal
de Walter Faria.

A despeito das distinções entre os casos, para evitar
questionamentos desnecessário especialmente em relação aos
desdobramentos da investigação, penso que dever ser suspenso no
momento o uso da prova.

Assim, em vista da decisão monocrática proferida pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Eminente Ministro Dias
Toffoli, nos autos do Recurso Extraordinário 1.055.941/SP, na data de
15/07/2019, determino a suspensão do uso do RIF 41353.3.138.4851,
juntado pelo MPF no evento 1, anexo115.

Não há elementos probatórios ou medidas derivadas do
relatório do COAF, pelo que a suspensão não reverbera a outros
elementos que fundamentam a decisão de 03/07/2019 (evento 9).

Em síntese, as conclusões provisórias daquela decisão
foram tomadas a partir de, entre outros, declarações prestadas por
investigados que celebraram acordos de colaboração com as
autoridades; fatos provados acima de dúvida razoável nas ações penais
5083838-59.2014.404.7000, 5014170-93.2017.4.04.7000 e 5036528-
23.2015.4.04.7000; documentos remetidos pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal, nos autos da Petição 6.694/DF; documentos obtidos
por cooperação jurídica internacional; documentos transmitidos
espontaneamente pelas autoridades helvéticas às autoridades nacionais;
documentos extraídos do sistema Drousys, utilizado pelo Setor de
Operações Estruturadas da Odebrecht, para registro da contabilidade
paralela da empreiteira; documentos obtidos a partir da quebra do sigilo
telemático de investigados, autorizada por esta Julgadora em
18/02/2019, no processo 5004948-33.2019.4.04.7000; e documentos
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obtidos a partir da quebra do sigilo bancário e fiscal de investigados,
autorizada por esta Julgadora em 18/02/2019, no processo 5004947-
48.2019.4.04.7000.

Assim, mesmo com o afastamento das informações do RIF
41353.3.138.4851 (evento 1, anexo115), subsistem os demais elementos
probatórios examinados e que conferem tranquila e suficiente justa
causa às medidas cautelares e coercitivas deferidas por esta Julgadora a
pedido do MPF.

Ciência ao MPF.

Documento eletrônico assinado por GABRIELA HARDT, Juíza Federal Substituta, 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 700007179676v13 e do código CRC a91d9174.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GABRIELA HARDT
Data e Hora: 26/7/2019, às 16:59:52
 

 


