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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA

SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

OFÍCIO nº 3198/2019/ALJ/SCI/PGR

 

A Sua Excelência a Senhora
LAURA GONÇALVES TESSLER
Procuradora da República
Procuradoria da República no Paraná (FTLJ)

 

Assunto: Caso Lava-Jato - Transmissão Espontânea de Informações Suíça/Brasil - Maurício

de Carvalho Ferro e Outros - PCI nº 1.00.000.005308/2018-23

Caso Lava-Jato - Cooperação Ativa Brasil/Suíça - FTLJ 184/2018 - PCI nº
1.00.000.010443/2018-91

SIGILOSO

Senhora Procuradora,

 

Em complemento ao Ofício nº 3137/2019/ALJ/SCI/PGR, encaminho a V.
Exa. os documentos oriundos das autoridades suíças, originariamente em francês,
traduzidos para o português, transmitidos por meio do  Ofício n.°
4593/2019/CRA/CGCP/DRCI/SENAJUS-MJ.           

 

 Brasília-DF, 13 de agosto de 2019.             

CRISTINA SCHWANSEE ROMANÓ

Procuradora Regional da República

Secretária de Cooperação Internacional

Procuradoria Geral da
República

Saf Sul Quadra 04 Conj. C, Asa Sul - Cep 70050900 -
Brasília-DF

Telefone: (61) 3105-5820
Email: pgr-internacional@mpf.mp.br
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Schweizerische Eidgenossenschaft  
Swiss Confederation 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun Svizra 
 
Confederação Suíça 

Departamento Federal de Justiça e Polícia FDJP 
Departamento Federal de Justiça FOJ 
Divisão de Assistência Jurídica Internacional 
Unidade de Assistência Mútua 1: Apreensão e Recuperação de Ativos 

 

 
 
CH-3003 Berne FOJ 

 

FEDERAL EXPRESS 

Departamento de Recuperação de 

Ativos e Cooperação Internacional 

Secretaria Nacional de Justiça 

Ministério da Justiça 

SCN Qd. 06, Conj. A, BI. A, 2º Andar 

Edifício Venâncio 3000 

Brasília - DF. CEP - 70716-900 BRAZIL 

Telefone +55 61 20 25 89 09 

 
 
Antecipado via e-mail para repatriacao.drci@mj.gov.br 

 
Sua referência: carta nº 4025/2019, referência: 2018/02457 

Nossa referência: B-18-734-1 

Oficial do caso: BER 

Bern, 8 de agosto de 2019. 

 
 

Transmissão espontânea de informações de 14 de fevereiro de 2018 em re Maurício Roberto DE 

CARVALHO FERRO e comissão rogatória do Brasil de 22 de maio de 2018. 

Suposta violação do art. 29 do Tratado Bilateral entre Suíça e Brasil sobre assistência mútua em 

matéria penal - Posição Final do Departamento Federal de Justiça. 

 

Senhora, Senhor, 

 

Nos referimos ao procedimento mencionado no título, bem como a seu correio de 10 de julho de 2019 

ao qual foi anexada a réplica das autoridades brasileiras relativo a possível violação das condições 

estabelecidas pela Suíça durante a transmissão espontânea de 14 de fevereiro de 2018. 

 

Nosso escritório analisou os correios e documentos fornecidos pelo Sr. Patrick Hunziker e as autoridades 

brasileiras e, por meio do presente, dá as suas conclusões. 

 

 

1. Dos Fatos 

 

Em 14 de fevereiro de 2018, o Ministério Público da Confederação (DCM) realizou uma transmissão 

espontânea de informações, com base no art. 29 do Tratado Bilateral entre Suíça e Brasil sobre 

Assistência Mútua em Matéria Penal (doravante: o Tratado), observando a existência de várias contas 

bancárias relacionadas em particular a Mauricio Roberto DE CARVALHO FERRO e Art Escrow Ltd em 

relação aos fatos do complexo PETROBRAS-ODEBRECHT. A referida transmissão espontânea, 

realizada em italiano e traduzida para o português, indicava as seguintes restrições de uso: 

 

Departamento Federal de Justiça FOJ Chiara Bertoli 

Bundesrain 20, 3003 Berne, Suíça 
Telefones +41 58 462 06 59, Fax +41 58 462 53 80 
chiara.bertoli@bj.admin.ch 
www.bj.admin.ch 

 

BJ-00024785 / P005 

mailto:repatriacao.drci@mj.gov.br
mailto:ao.drci@mj.gov.br
mailto:chiara.bertoli@bj.admin.ch
http://www.bj.admin.ch/


 
 
 
 
 
 
 

As informações contidas nesta transmissão espontânea estão sujeitas às seguintes 

restrições de uso: 

1. as informações contidas nesta comunicação podem ser usadas para realizar ou 

realizar investigações ou procedimentos no seu País ou para apresentar um pedido de 

assistência judicial à Suíça com a finalidade de obter as informações relacionadas! meio 

de prova; 

2. as informações contidas nesta comunicação não podem ser usadas como meio 

de prova; 

3.  o uso direto ou indireto desta informação para fins de política fiscal ou econômica 

é proibido. 

A proibição da utilização da informação como meio de prova não impede, no entanto, a 

sua utilização perante um tribunal para obter decisões acessórias (por exemplo, o bloco de 

contas). A utilização de informações para obter decisões finais é excluída (por exemplo, 

decisão de condenação ou confisco). 

 

Por correio de 6 de junho de 2018, a autoridade central brasileira transmitiu à Suíça uma comissão 

rogatória de 22 de maio de 2018 do Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Estado do 

Paraná, que solicitou a documentação bancária das contas relatadas da transmissão espontânea de 14 

de fevereiro de 2018, relativa a Mauricio Roberto DE CARVALHO FERRO e Art Escrow Ltd, bem como 

o seu bloqueio. A comissão rogatória está sendo processada pelo MPC, Antenna Lugano. 

 

Por correio de 9 de abril de 2019, o Sr. Patrick Hunziker interveio com o Departamento Federal de Justiça 

(doravante: FOJ) como representante do Mauricio Roberto DE CARVALHO FERRO e Art Escrow Ltd 

alegando uma violação das condições indicadas pela MPC na transmissão espontânea de 14 de 

fevereiro de 2018 transmitida às autoridades brasileiras. 

 

Especificamente, o Sr. Hunziker indicou que as informações transmitidas pela Suíça teriam sido usadas 

em apoio ao ato de acusação de 28 de março de 2019 (adiamento da denúncia) do Ministério Público 

Federal, Procuradoria da República no Estado do Paraná, em que a referida informação é comunicada 

e à qual é anexada uma cópia da transmissão espontânea de 14 de fevereiro de 2018. 

 

O aditamento da denúncia, prevê, na sua quarta parte, a modificação das infracções imputadas aos 

acusados e, em particular: 

 

« 5) Maurício Ferro, pela prática de corrupção ativa [...], por duas vezes, em concurso material; do 

crime de lavagem de ativos, [...], por 8 vezes, em concurso material [...] » 

 

 

Por correio de 17 de abril de 2019, o OFJ encaminhou o correio de 9 de abril de 2019 ao Sr. Hunziker e 

seus anexos à autoridade central brasileira e convidou-o a apresentar as suas observações. 

 

Por correio de 10 maio 2019, a autoridade central brasileira transmitiu à OFJ a resposta do Ministério 

Público Federal, Procuradoria da República no Estado do Paraná. 

 



Neste caso, a autoridade judiciária brasileira indicou que, em 28 de março de 2019, o processo 

inicialmente aberto foi alterado, no sentido de que a acusação também foi estendida a Mauricio Roberto 

DE CARVALHO FERRO, pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo investigações das autoridades 

brasileiras, este último, ex-funcionário do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, utilizou uma 

conta no exterior para enviar US$ 8 milhões para uma conta aberta no exterior e da qual a Art Escrow 

Ltd é a detentora. O envolvimento de Mauricio Roberto DE CARVALHO FERRO, no contexto da 

acusação em curso, foi demonstrado pelas provas independentes das informações transmitidas 

espontaneamente pela Suíça, notadamente graças à documentação recebida de Antígua e Barbuda e 

às trocas de e-mails dos acusados. 

 

As autoridades brasileiras afirmaram ainda que, em sua opinião, as informações transmitidas foram 

corretamente utilizadas, dentro dos limites estabelecidos pela Suíça. O documento datado de 28 de 

marco de 2019 do Ministério Público Federal, Procurador da República no Estado do Paraná, nomeado 

em português como “aditamento da denúncia”, constituiria uma decisão incidente e, portanto, acessória, 

necessária para obter uma decisão preliminar sobre a admissibilidade prévia da ação e não uma decisão 

final sobre o mérito. A decisão final, também conhecida como sentença, só seria emitida em um estágio 

muito mais avançado, depois de todo o processo penal. As autoridades brasileiras esclareceram ainda 

que o nível probatório exigido pelo aditamento da denúncia, como o de 28 de março de 2019, é muito 

menor, enquanto que para a decisão final é necessário um certo grau de certeza. Tendo sido usada 

apenas para obter uma decisão preliminar e não final e sentenciadora, as informações fornecidas pela 

Suíça foram usadas de acordo com o texto das restrições impostas pela Suíça. 

 

Convidado a responder, por correio de 23 de maio e 7 de junho de 2019, Mauricio Roberto DE 

CARVALHO FERRO e Art Escrow Ltd mantiveram a sua posição. Eles afirmaram que, ao contrário das 

declarações das autoridades brasileiras, as informações fornecidas não poderiam ser usadas para o 

pedido de julgamento (aditamento da denúncia). A natureza incidental de uma decisão não seria decisiva 

para determinar se as informações transmitidas podem ou não ser usadas, pois isso justificaria, por 

exemplo, a prisão preventiva com base em tais informações. A transmissão das cartas rogatórias de 22 

de maio de 2018 já teria esgotado o objetivo da transmissão espontânea de informações e as 

informações transmitidas não poderiam, portanto, ser usadas como meio de prova. 

 

O correio de 7 de junho de 2019 contém uma cópia da ordem de julgamento (Juízo) de Maurício Roberto 

DE CARVALHO FERRO proferida em 3 de junho de 2019 pela 13ª Câmara Federal do tribunal de 

Curitiba. Neste documento, menciona-se que, entre 25 de março de 2013 e 6 de junho de 2016, Mauricio 

Roberto DE CARVALHO FERRO é suspeito de ter efetuado oito pagamentos no total de US$ 8 milhões 

da conta da empresa offshore lnnovation Research, uma conta gerenciada por Olivio Rodrigues e 

utilizada para efetuar pagamentos solicitados pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, em 

favor da conta com a Sys SA em Genebra, em nome da Escrow Art e da qual Mauricio Roberto DE 

CARVALHO FERRO seria o proprietário beneficiário. Afirma-se que Mauricio Roberto DE CARVALHO 

FERRO reclamou da origem ilícita das provas em que se baseia o aditamento da denúncia. De acordo 

com a 13ª Câmara Federal do Tribunal de Curitiba, as informações fornecidas pela Suíça foram utilizadas 

corretamente e precisa: 

 

« De todo modo, o MPF deverá providenciar, paralelamente, o encaminhamento de pedido de 

cooperação internacional às autoridades da Suíça, visando a obtenção de autorização de uso da prova 

para decisões definitivas de mérito, havendo expectativa de que ele seja atendido antes do julgamento" 

 

Depois disso, o documento, que reproduz a estrutura do aditamento da denúncia de 28 de março de 

2018, adia a seguinte indicação na sua conclusão: 

 



« Destarte, recebo o aditamento da denúncia contra Maurício Roberto de Carvalho Ferro, Fernando 

Migliaccio da Silva e Olivio Rodrigues Junior » 

 

Chamado para duplicar, por e-mail de 10 de julho de 2019, as autoridades brasileiras reiteraram que, em 

sua opinião, as informações transmitidas espontaneamente pela Suíça foram utilizadas de acordo com 

as restrições impostas, uma vez que não foram utilizadas para uma sentença condenatória definitiva, 

mas para uma decisão interlocutória de cometer um processo penal contra Mauricio Roberto DE 

CARVALHO FERRO. As autoridades brasileiras também acrescentaram que a acusação de Mauricio 

Roberto DE CARVALHO FERRO não se baseia unicamente as informações transmitidas 

espontaneamente pela Suíça, mas também em outras provas, como e-mails trocados com Fernando 

MIGLIACCIO. Essa prova, por si só, teria sido suficiente para obter a admissibilidade da acusação como 

a que foi proferida em 3 de junho de 2019 pela 13ª Câmara Federal do Tribunal de Curitiba. 

 

As autoridades brasileiras explicaram ainda que, após arquivamento do documento da acusação, o 

procedimento de investigação do processo penal começará com oitiva das testemunhas de acusação e 

testemunhas de defesa, seguida pela fase de interrogatório do acusado. A fase de treinamento ainda 

não havia começado na data do e-mail de 1º de julho de 2019. 

 

As autoridades brasileiras garantem finalmente que se os documentos bancários solicitados na carta 

rogatória não forem recebidos antes que a sentença final seja proferida, as informações transmitidas 

espontaneamente pela Suíça não serão utilizadas para a eventual condenação. 

 

Uma cópia das determinações brasileiras fornecidas no e-mail de 10 de julho de 2019 foi enviada por e-

mail em 17 de julho de 2019 ao Sr. Patrick Hunziker. 

 

Por correio de 6 de agosto de 2019, o Sr. Patrick Hunziker confirmou a posição de seus clientes e solicitou 

que o Escritório proibisse as autoridades brasileiras, em qualquer caso, de apoiar, respectivamente, as 

informações contidas em seus correios dirigidos ao OFJ e comunicadas às autoridades brasileiras. 

 

Por e-mail de 6 de agosto de 2019, a autoridade central brasileira enviou ao OFJ cópia das decisões de 

12 de julho de 2019 da 13ª Câmara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba (Paraná). Na primeira 

decisão, se indica que a utilização, para qualquer finalidade, das informações transmitidas 

espontaneamente pela Suíça está temporariamente suspensa, conforme exigido pela OFJ. A Câmara 

especifica que, em qualquer caso, essas informações nunca serão usadas para obter uma condenação 

e que o procedimento ainda está na fase da investigação. O Ministério Público Federal foi solicitado a 

fornecer um documento dentro de dois dias. Na segunda decisão, consta que os outros elementos do 

processo, sem as informações espontâneas fornecidas pela Suíça, são suficientes para justificar o 

aditamento da denúncia de 28 de março de 2019 e o juízo de 3 de junho de 2019. 

 

2. Do Direito 

 

2.1 A transmissão espontânea das informações e as restrições impostas pela Suíça 

 

O texto do art. 29 do Tratado é o seguinte: 

 

1. Através das Autoridades centrais, e dentro dos limites do seu direito interno, as autoridades 

competentes de cada Estado contratante poderão, sem um pedido nesse sentido, trocar 

informações e provas relativas a fatos penalmente puníveis quando considerarem que essa 

transmissão é de natureza a permitir ao outro Estado contratante: 

a) de apresentar um pedido de assistência mútua jurídica no sentido do presente Tratado; 



b) de abrir um processo penal; ou 

c) de facilitar a realização da investigação penal em curso. 

2. A autoridade competente que fornece a informação pode, de acordo com o seu direito interno, 

sujeitar a sua utilização a determinadas condições. Essas condições devem ser respeitadas. 

 

Esta disposição é inspirada pelo art. 67º da Lei Federal Suíça sobre assistência mútua internacional em 

Matéria Penal (doravante: AIMP), segundo a qual: 

 

1. A autoridade do processo penal pode transmitir espontaneamente a uma autoridade estrangeira 

as provas recolhidas durante a sua própria investigação, quando considerar que essa transmissão: 

a) é de tal natureza que permita a abertura de um processo penal; ou 

b) facilite a condução de uma investigação em andamento. [...] 

5. As informações relativas ao domínio secreto podem ser fornecidas se tal for necessário para 

possibilitar a apresentação de um pedido de assistência à Suíça. 

 

De acordo com as Diretrizes do Departamento Federal de Justiça sobre assistência jurídica mútua 

internacional em matéria penal (edição de 2009), a redação do texto contendo as restrições a serem 

formuladas pelas autoridades suíças no caso de qualquer transmissão espontânea de informações 

relativas ao domínio secreto é o seguinte: 

 

- As informações contidas nesta comunicação podem ser usadas para iniciar investigações em 

seu país ou para apresentar uma solicitação de assistência à Suíça a fim de obter as provas 

correspondentes. 

- Como está, a informação não pode ser usada como prova. 

- O uso direto ou indireto desta informação para fins fiscais ou de política econômica é proibido. 

 

Segundo a prática constante, o Ministério Público Federal acrescenta a este texto a seguinte precisão:  

 

A proibição do uso de tais informações como prova não impede seu uso em um tribunal para 

decisões incidentais (por exemplo, bloqueios de contas). Por outro lado, o uso desta informação 

com a finalidade de chegar a uma decisão final (por exemplo, condenação ou confisco) é excluído. 

 

2.2 Finalidade do instrumento de transmissão espontânea de informações e meios de prova 

 

O objetivo do instrumento previsto no art. 67º AIMP, e também no art. 29 do Tratado, como explicitamente 

estipulado no texto, alternativamente: apresentar um pedido de assistência judiciária mútuo, abrir um 

processo penal ou facilitar a realização de uma investigação penal em andamento. 

 

As restrições formuladas pelo Departamento Federal de Justiça preveem, em especial, que o país de 

destino recuse utilizar as informações transmitidas, que são de domínio secreto, como meio de prova. 

As Diretrizes do Departamento Federal de Justiça, no entanto, não especificam como interpretar o 

conceito de "uso como meio de prova". 

 

Há muito poucas referências na legislação suíça sobre critérios de distinção entre o uso para fins de 

investigação e o uso como evidência de certas informações. Esta distinção não é, contudo, totalmente 

desconhecida na lei suíça, porque é mencionada no art. 279 ai. “2” let. “a” do Código de procedimento 

penal suíço. 

 

Em matéria de assistência jurídica mútua, apenas uma sentença aborda a questão, no entanto, em 

relação ao uso de informações coletadas por uma equipe de investigação conjunta. Ao criar essa equipe, 



as autoridades suíças devem obter uma garantia da autoridade solicitante de que as informações às 

quais os membros da equipe de investigação tiveram acesso em solo suíço não serão utilizadas como 

provas antes de ser finalmente proferida a decisão final de concessão de assistência jurídica mútua 

(decisão do Tribunal Penal Federal de 01 de Março de 2010, RR.2008.277 + RP.2008.52, consid. 2). No 

caso da origem do julgamento em questão, as autoridades italianas usaram as informações coletadas 

pela equipe de investigação conjunta para pronunciar a denúncia (“acusação”), antes do encerramento 

do procedimento de assistência, que foi considerado pelo Tribunal Penal Federal não cumprir as 

garantias exigidas pela Suíça (decisão do Tribunal Penal Federal de 01 março 2010 RR.2008.277 + 

RP.2008.52, consid. 9). Ao ler esta decisão, parece que o limite entre o uso anterior admitido e o não 

admitido pode ser estabelecido tanto no momento em que uma autoridade judicial é chamada a intervir 

como no momento da emissão do ato de acusação, para ser entendido como um ato que segue a parte 

inicial da investigação penal e pelo qual o acusado é formalmente acusado perante o juiz, à saber, nos 

termos da legislação suíça, o instrumento previsto pelo art. 324 e seguintes do Código de processo penal 

suíço. 

 

Em matéria de transmissão espontânea de informações, de acordo com o art. 67º AIMP e 29º do Tratado, 

a primeira interpretação supramencionada não pode ser seguida. Admitir isso seria privar o próprio 

instrumento de seu propósito primordial. 

 

Em efeito, acontece frequentemente que o Estado estrangeiro, de acordo com o seu direito processual 

nacional, tenha de recorrer a uma autoridade judicial para confirmar certas medidas provisórias ou 

preliminares de investigação, como, por exemplo, a abertura da investigação penal ou a autorização para 

pesquisar ou confirmação para pedir um receptor. A passagem para uma autoridade judicial é, por vezes, 

necessária para o Estado estrangeiro abrir o inquérito ou obter decisões que lhe são indispensáveis para 

apresentar posteriormente um pedido de assistência mútua à suíça. Por conseguinte, deve admitir-se 

que tal uso não pode ser interpretado como uma utilização com um propósito probatório na acepção das 

restrições impostas pela Suíça durante a transmissão espontânea de informações. Admitir o contrário 

impediria que esses estados apresentassem uma carta rogatória para solicitar que a Suíça transmitisse 

a documentação relativa à informação recebida e, portanto, o instrumento não poderia alcançar seu 

objetivo principal. 

 

De acordo com o Departamento Federal de Justiça, somente a segunda interpretação relatada acima 

poderia ser levada em consideração. Nessa circunstância, o uso de informações transmitidas seria 

permitido para qualquer ato que preceda a acusação e, portanto, qualquer ato e medida tomada na fase 

preliminar dos debates de primeiro grau. No entanto, de acordo com a opinião do Departamento Federal 

de Justiça, essa interpretação não é mais totalmente correta. De acordo com o Departamento Federal 

de Justiça, a distinção deve ser feita de acordo com a finalidade do uso de informações pelas autoridades 

do Estado receptor: na medida em que o uso é necessário para realizar atos ou obter autorizações cuja 

finalidade seja a abertura do processo penal ou a sua antecipação na fase de investigação preliminar, 

ou que sejam indispensáveis para a apresentação de cartas rogatórias à Suíça em relação à informação 

transmitida, deve ser admitida. Em contrapartida, o uso da informação deve ser excluído para chegar a 

uma decisão final. 

 

Portanto, a formulação de restrições de uso das informações transmitidas espontaneamente de acordo 

com o art. 67º AIMP ou 29º do Tratado utilizado pelo MPC não é apenas correta, mas para ser apoiada, 

porque dá uma indicação indispensável para o Estado receptor estrangeiro sobre a interpretação do 

conceito de “uso como meio de prova”, sem a qual este último pode estar paralisado e incapaz de usá-

las, ou mesmo ser incapaz de submeter uma comissão rogatória à Suíça. 

 

 



Esta interpretação também reflete a formulação das garantias previstas no projeto de novo art. 80d bis 

ai. 4 let. “a” P-AIMP, que diz respeito à transmissão espontânea de informações na presença de uma 

comissão rogatória. De acordo com esta disposição, que ainda não entrou em vigor: 

 

Antes da transmissão antecipada, a autoridade requerente deve primeiro ter se comprometido a 

usar as informações ou meios de prova apenas para fins de investigação e, em nenhum caso, para 

solicitar, justificar ou pronunciar uma decisão final. 

 

A distinção entre uso autorizado e não autorizado também é feita aqui de acordo com a finalidade, entre 

atos de investigação e atos destinados a motivar ou pronunciar uma decisão final (vide também 

Mensagem do Conselho Federal de 14 de setembro de 2018, FF 2018 6469, 6530). 

 

2.3 O uso feito pelas autoridades brasileiras das informações transmitidas espontaneamente 

pelo MPC em 14 de fevereiro de 2018. 

 

A informação transmitida pelo MPC em 14 de fevereiro de 2018 foi utilizada pelas autoridades brasileiras 

em apoio do documento, denominada ato de acusação de 28 de março de 2019 (aditamento da 

denúncia) e em apoio da Ordem de Revisão em Julgamento (Juízo) de Mauricio Roberto DE CARVALHO 

FERRO, proferida em 3 de junho de 2019 pela 13ª Câmara Federal do Tribunal de Curitiba. O argumento 

das autoridades brasileiras de que esses atos também se baseiam em outros elementos que, por sua 

vez, poderiam legitima-los sem as informações espontaneamente transmitidas pela Suíça é irrelevante, 

porque do texto dos dois atos resulta claramente que se baseiam, entre outros, à referida transmissão 

espontânea do MPC. 

 

As autoridades brasileiras explicaram que o aditamento da denúncia e o juízo são decisões 

interlocutórias com o objetivo de instaurar um processo penal contra Mauricio Roberto DE CARVALHO 

FERRO. Após a deposição do aditamento da denúncia, que é confirmado pelo juízo, o procedimento de 

investigação da ação penal começará pela oitiva das testemunhas contra ele e as testemunhas de 

defesa, seguida da fase de interrogatório do acusado. Além disso, as autoridades brasileiras garantiram 

que, se os documentos bancários solicitados no contexto da comissão rogatória não forem recebidos 

antes que a sentença final seja proferida, as informações transmitidas espontaneamente pela Suíça não 

serão utilizadas para a eventual condenação. 

 

A leitura do aditamento da denúncia e do juízo nos diz que se trata de atos preliminares de procedimento 

penal, que visam formalmente abrir ou ampliar a ação penal central de Mauricio Roberto DE CARVALHO 

FERRO para as infrações descritas, respectivamente, para autorizar às autoridades brasileiras a realizar 

investigações a esse respeito. Como tal, e independentemente do seu nome oficial, deve concluir-se que 

são atos preparatórios relativos ao procedimento de investigação. O fato de que as autoridades 

brasileiras terem apresentado uma comissão rogatória à Suíça antes de se pronunciarem sobre o 

aditamento de denúncia e o juízo não é conclusivo, porque, como mencionado acima, o uso aceito de 

informações transmitidas espontaneamente tem objetivos alternativos, quer dizer, a abertura de 

processos penais, o progresso da investigação penal e a apresentação de uma comissão rogatória. 

 

Quanto às informações fornecidas pelas autoridades brasileiras sobre a natureza do aditamento da 

denúncia e do juízo, por um lado correspondem ao conteúdo desses documentos e, por outro lado, o 

deve ser respeitado o princípio da confiança que rege as relações internacionais. 

 

2.4 Documentos produzidos pelo representante legal de Mauricio Roberto DE CARVALHO 

FERRO e Art Escrow Ltd 

 



No decurso do presente processo, o Departamento Federal de Justiça transmitiu às autoridades 

brasileiras os correios que o representante legal de Mauricio Roberto DE CARVALHO FERRO e Art 

Escrow Ltd, Sr. Patrick Hunziker, lhe enviara, ou seja, os correios de 9 de abril, 23 de maio e 7 de junho 

de 2019, bem como os anexos. A transmissão desses correios às autoridades brasileiras tinha como 

único objetivo dar a oportunidade de se expressarem em relação a eles. Como este propósito foi 

esgotado e estes documentos não foram transmitidos no contexto de um ato de assistência mútua, as 

autoridades brasileiras devem estar cientes de que esses correios e os anexos não podem ser usados 

por eles, para nenhum propósito e em nenhum processo. 

 

 

2.5 Direito de recursos 

 

Centrada a presente declaração de posição, a lei não prevê meios de recurso (art. 80e AIMP). 

 

3. Conclusão 

 

Em conclusão, o Departamento Federal de Justiça constata que: 

 

1. Ao utilizar as informações transmitidas espontaneamente em 14 de fevereiro de 2018 pelo MPC 

em apoio do aditamento da denúncia de 28 de março de 2018 e do juízo de 3 de junho de 2019, as 

autoridades brasileiras não violaram as restrições de utilização estabelecidas pela Suíça; 

2. Os documentos produzidos pelo representante legal de Maurício Roberto DE CARVALHO 

FERRO e Art Escrow Ltd e transmitidos pelo Departamento Federal de Justiça às autoridades brasileiras, 

à saber, os correios de 9 de abril, 23 de maio e 7 de junho de 2019, assim como os anexos, não podem, 

em hipótese alguma, ser utilizados pelas autoridades brasileiras; 

3. Centrada a presente declaração de posição, não há direito de recurso. 

 

Agradecemos sua atenção e permanecemos à disposição para qualquer pergunta. 

 

Cumprimentos, Departamento Federal de Justiça 

 

[Assinatura] 

 

Chiara Bertoli



 

 

 

Cópia para: 

 

Ministério Público da Confederação Sede destacada Lugano 

Via Sorengo 3 Casella Postale 6900 Lugano 

(ad: SV.15.0775 e RH.18.0152-REZ) 

 

Me Patrick Hunziker RVMH Avocats 

Rua Gourgas 5 

CP 31 

1211 Genebra 8 
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