
   

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA __ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

ATIBAIA (SP) 

 

 

 

 BRUNO VIEIRA MAIA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade 

RG nº 35.415.575-1 SSP/SP e CPF nº 306.103.778-09 e HELOÍSA DE CARVALHO MARTIN 

ARRIBAS, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 22.444.781-6 

SSP/SP e CPF nº 127.276.868-62, que poderão ser intimados para qualquer ato por meio 

de seus advogados, que subscrevem a presente (docs. anexos – procurações) e que 

possuem endereço profissional na Al. Santos, 2224, cj. 51, São Paulo (SP), inclusive pelo 

e-mail marcelo@fellerepacifico.com.br, com fundamento no art. 5º, §3º, do Código de 

Processo Penal, respeitosamente vêm à presença de Vossa Excelência apresentar a 

presente  

 

NOTÍCIA DE FATO POSSIVELMENTE CRIMINOSO 

 

envolvendo, inicialmente, o advogado Dr. FREDERICK WASSEF, brasileiro, solteiro, inscrito 

na OAB/SP nº 116.031, RG nº 16.112.310, CPF nº 085.143.388-03, possivelmente 

residente e domiciliado na Rua Barão de Santa Eulália, nº 350, ap. 10, Morumbi, São Paulo 

(SP)1 e a advogada Dra. SOLVEIG FABIENNE SONNENBURG, brasileira, divorciada, inscrita na 

OAB/SP nº 107.972, CPF nº 077.032.718-45, com endereço domiciliar desconhecido (mas 

pelo menos três endereços profissionais distintos citados no corpo desta petição), fone 

3434-6453 ou  2615-2500, celular (11) 98806-9191 e e-mail solveig@soneghet.adv.br2, 

ambos com endereço profissional possivelmente falso declarado à Ordem dos 

 
1 Dados retirados de procuração outorgada por ele em 24 de abril de 2017, nos autos do processo 
de Reintegração de Posse nº 0303109-58.2016.8.16.0061, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de 
São Francisco do Sul/SC, e juntada nos autos da Carta Precatória Cível nº 0000353-
79.2020.8.26.0021, que tramitou perante o Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis — CAP — 
da Comarca de São Paulo (SP), às fls. 171 
2 Dados retirados de procuração a ela outorgada em 25 de março de 2020, nos autos do processo 
nº 1041586-93.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 34ª Vara Cível do Foro Central da Capital 
(SP), às fls. 27, e telefone celular retirado dos autos do processo nº 1107022-33.2019.8.26.0100, 
fls. 9. 

mailto:marcelo@fellerepacifico.com.br
mailto:solveig@soneghet.adv.br


   

 

 

Advogados do Brasil, na Rua das Figueiras, 644, Jd. Dos Pinheiros, Atibaia (SP), CEP 

12945-6703, pelos motivos que passa a expor. 

 

A LEGITIMIDADE DOS PETICIONÁRIOS PARA APRESENTAREM A PRESENTE NOTÍCIA-CRIME 

 

 Os Peticionários não são ofendidos do possível crime que ora noticiam. 

Mesmo assim, diante das suspeitas abaixo delineadas e como cidadãos brasileiros, 

perplexos com os últimos acontecimentos amplamente noticiados pela imprensa 

brasileira, comunicam os fatos ao Poder Judiciário, a fim de que a presente notitia 

criminis seja dirigido ao Ministério Público atuante nesta Circunscrição Judiciária, para 

que o Promotor de Justiça para quem o feito seja distribuído, entendendo existirem 

indícios mínimos de crime, requisite a instauração do competente inquérito policial 

ou instaure Procedimento Investigatório Criminal (PIC) próprio.  

 

OS FATOS SUSPEITOS E A POSSÍVEL CAPITULAÇÃO INICIAL: 

 

 No último dia 18 de junho o Brasil assistiu, perplexo, as notícias que 

envolveram a efetivação de prisão preventiva imposta ao Sr. FABRICIO QUEIROZ, possível 

operador financeiro de um esquema de "rachadinha” que supostamente ocorria no 

Gabinete do então Deputado Estadual FLAVIO NANTES BOLSONARO, hoje Senador da 

República.  

 

 Note-se que o primeiro representado, Dr. FREDERICK WASSEF, conforme 

amplamente alardeado por ele na imprensa e conforme se pode observar do próprio sítio 

do Supremo Tribunal Federal, é o advogado de FLÁVIO NANTES BOLSONARO naquela 

investigação4: 

 

 
3 O que atrai a competência para investigação para esta Comarca. 
4 Decisão na íntegra que pode ser lida em https://www.conjur.com.br/dl/gilmar-suspende-
processos-quebra-sigilo.pdf  

https://www.conjur.com.br/dl/gilmar-suspende-processos-quebra-sigilo.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/gilmar-suspende-processos-quebra-sigilo.pdf


   

 

 

 

 

 FABRÍCIO QUEIROZ, segundo amplamente noticiado pela imprensa 

nacional, estava morando no endereço em que ambos os advogados representados 

declaram ter escritório5, na Rua das Figueiras, 644, Jd. Dos Pinheiros, Atibaia (SP), CEP 

12945-670. Ocorre que, conforme se demonstrará, existe a suspeita de que referido 

imóvel não se trate de escritório de advocacia, e tenha sido declarado à OAB/SP como 

tal apenas para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.  

 

 Afinal, nos termos do art. 7º, inciso II, c/c art. 7º, §6º, ambos do Estatuto 

da OAB (Lei Federal nº 8.906/94), o escritório de advocacia é inviolável, somente podendo 

haver nele busca e apreensão quando o próprio advogado é investigado de prática 

criminosa, e por ordem fundamentada de autoridade judicial. 

 

 A suspeita posta nesta petição, portanto, é a de que os advogados 

representados tenham falsamente informado à OAB/SP que naquele local funcionava o 

seu escritório, apenas para criar uma falsa inviolabilidade em residência (e não escritório) 

habitada por pessoa investigada pelas autoridades, que possivelmente não queria ser 

facilmente encontrada. 

 
5 Informação disponível no site oficial da OAB/SP, em 
https://www2.oabsp.org.br/asp/consultaSociedades/consultaSociedades03.asp?param=11569 

https://www2.oabsp.org.br/asp/consultaSociedades/consultaSociedades03.asp?param=11569


   

 

 

 Se assim agiram — o que somente uma investigação isenta poderá 

demonstrar ou afastar —, cometeram no mínimo o crime de falsidade ideológica, 

previsto no art. 299, do Código Penal, uma vez que teriam alterado a verdade sobre fato 

juridicamente relevante ao informarem, à OAB/SP, endereço de escritório que, na 

realidade, não seria um escritório de advocacia. 

 

OS INDÍCIOS: 

 

 No site oficial do Cadastro Nacional dos Advogados6 consta que os 

Representados são sócios do escritório WASSEF & SONNENBURG SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

com endereço na Rua das Figueiras, 644, Jd. Dos Pinheiros, Atibaia (SP), CEP 12945-

670: 

  

 
6 https://cna.oab.org.br/ 

https://cna.oab.org.br/


   

 

 

 No entanto, consultando-se todos os processos digitais disponíveis no 

E-SAJ, do TJSP, em que a Dra. SOLVEIG atua, ela sempre fornece endereços profissionais 

distintos e nunca, nunca forneceu qualquer endereço de Atibaia como sendo seu 

endereço profissional. Eis os endereços por ela sempre fornecidos: 

 

1. Avenida das Nações Unidas, nº 8501, 17º Andar, São Paulo (SP), CEP 05425-0007; 

2. Rua Ubatuba, nº 231, São Paulo (SP), CEP nº 01248-0308 

3. Rua Diogo Moreira, nº 132, 8º andar, Telefone 2615-25009 

 

 Note-se ainda que nos autos do Processo nº 1043165-

13.2019.8.26.0100, a Dra. SOLVEIG defende os interesses de SONEGHET SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS que, naqueles autos, e segundo a procuração outorgada, possui o mesmo 

endereço da Dra. SOLVEIG, na Avenida das Nações Unidas, nº 8501, 17º Andar. O e-mail 

da Dra. SOLVEIG, disponibilizado em diversos processos, seria solveig@soneghet.adv.br11. 

 

 Por outro lado, nos autos do mesmo processo 1043165-

13.2019.8.26.0100, consta às fls. 32 outro endereço de SONEGHET SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS como sendo na Rua Diogo Moreira, nº 132, 8º andar. O mesmo endereço que 

tantas vezes a Dra. SOLVEIG afirmou trabalhar: 

 

 
7 Endereço fornecido nos autos dos seguintes processos: 1041586-93.2020.8.26.0100, às fls. 27; 
1028698-92.2020.8.26.0100, às fls. 25, 1043165-13.2019.8.26.0100, fls. 26 
8 Endereço fornecido nos autos dos seguintes processos: 1041586-93.2020.8.26.0100, às fls. 
27; 1028698-92.2020.8.26.0100, às fls. 25, 1107022-33.2019.8.26.0100, às fls. 9, 1106081-
83.2019.8.26.0100, às fls. 10, 1067136-27.2019.8.26.0100, às fls. 9, 1066854-
86.2019.8.26.0100, às fls. 9, 1059533-97.2019.8.26.0100, fls. 9, 1041093-
53.2019.8.26.0100, fls. 27, 1098794-79.2013.8.26.0100, fls. 6 
9 Endereço fornecido nos autos dos seguintes processos: 1070121-66.2019.8.26.0100, às fls. 10, 
1059660-35.2019.8.26.0100, fls. 9, 1015868-65.2018.8.26.0100, fls. 12, 1060337-
36.2017.8.26.0100, fls. 7, 1042801-12.2017.8.26.0100, fls. 14, 1120997-30.2016.8.26.0100, fls. 
12, 1106156-30.2016.8.26.0100, fls. 4, 1107090-22.2015.8.26.0100, fls. 5, 1078386-
33.2014.8.26.0100, fls. 5 
10 Endereço de e-mail fornecido nos seguintes processos: 1041586-93.2020.8.26.0100, às fls. 27; 
1028698-92.2020.8.26.0100, às fls. 25 
11 Endereço de e-mail fornecido nos seguintes processos: 1041586-93.2020.8.26.0100, às fls. 27; 
1028698-92.2020.8.26.0100, às fls. 25 

mailto:solveig@soneghet.adv.br


   

 

 

 

 

 Igualmente, o telefone da Dra. ADRIANA ROSA SONEGHET, que é ou era 

sócia do SONEGHET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é o (11) 2615-2500, telefone que a Dra. 

SOLVEIG tantas vezes forneceu como se fosse seu12: 

 

 

 

 Ou seja, tudo leva a crer que a Dra. SOVEIG não tem o seu escritório 

profissional em qualquer endereço de Atibaia, atuando, na verdade, no escritório 

SONEGHET ADVOGADOS ASSOCIADOS, que segundo seu site13, fica sediado na Rua Diogo 

Moreira, 132, 8º andar — mesmo endereço que a Dra. SOLVEIG às vezes se utiliza: 

 

 
12 Disponível em https://cna.oab.org.br/ 
13 http://soneghetadvogados.com.br/pt/o-escritorio.aspx 

https://cna.oab.org.br/
http://soneghetadvogados.com.br/pt/o-escritorio.aspx


   

 

 

 

 

 Nos agradecimentos da dissertação que apresentou para obter o título 

de Mestra, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie14, a Dra. SOLVEIG agradece à sua tia 

JOSEPHINA BEYRUTI WASSEF, o que indica que possivelmente SOLVEIG e FREDERICK sejam 

parentes. Afinal, sua tia teria o mesmo sobrenome que o outro investigado. 

 

 Igualmente, nos mesmos agradecimentos, a Dra. SOLVEIG agradece à sua 

“companheira de tantos trajetos e irmã, Adriana Soneghet”. São todos próximos entre si, 

ao que tudo indica, e todos advogados. Mesmo assim, em absolutamente nenhuma 

referência profissional consta qualquer endereço de Atibaia. Ao que tudo indica, o 

escritório de advocacia em Atibaia servia, apenas, para dar inviolabilidade a um 

endereço residencial onde habitava pessoa investigada pela prática de sérios crimes, 

e co-investigada de cliente do Dr. FREDERICK, Senador FLAVIO NANTES BOLSONARO. 

 

 
14 Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp125439.pdf 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp125439.pdf


   

 

 

 Além disso, as imagens veiculadas pela mídia quando da prisão do Sr. 

FABRICIO QUEIROZ mostram uma habitação, com cama inclusive, e não um escritório de 

advocacia15:  

 

 

 

 Além da aparência de uma habitação, e não de um escritório de 

advocacia, tanto os representantes da OAB que acompanharam o ato, como o 

representante do Ministério Público paulista afirmaram que não encontraram nenhum 

indício de que ali existiria um escritório de advogados. 

 

 Em nota, a OAB/SP informou que “Chegando ao local, havia placas 

indicativas de escritório de Advocacia, contudo, nada de relevante em termos de defesa 

das prerrogativas profissionais foi encontrado. De qualquer forma, os colaboradores da 

OAB Campinas permaneceram no local até a finalização dos trabalhos profissionais" 16.  

 

 
15 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/veja-foto-de-fabricio-queiroz-
no-momento-de-sua-prisao-no-interior-de-sp.shtml 
Ver também as fotos na notícia https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/conheca-a-
casa-onde-queiroz-foi-preso/?fbclid=IwAR0vy-dVP0peeC2RdXOKC1OnIf9v2KC6-
ClO8AwujrZWE4krdaBs2bFJJ5E, que denotam a forte suspeita de que a casa era, na verdade, 
utilizada exclusivamente para habitação. 
16 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/18/suposto-escritorio-em-que-queiroz-
foi-preso-nao-tinha-nada-relacionado-a-advocacia-diz-oab-sp.ghtml 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/veja-foto-de-fabricio-queiroz-no-momento-de-sua-prisao-no-interior-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/veja-foto-de-fabricio-queiroz-no-momento-de-sua-prisao-no-interior-de-sp.shtml
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/conheca-a-casa-onde-queiroz-foi-preso/?fbclid=IwAR0vy-dVP0peeC2RdXOKC1OnIf9v2KC6-ClO8AwujrZWE4krdaBs2bFJJ5E
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/conheca-a-casa-onde-queiroz-foi-preso/?fbclid=IwAR0vy-dVP0peeC2RdXOKC1OnIf9v2KC6-ClO8AwujrZWE4krdaBs2bFJJ5E
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/conheca-a-casa-onde-queiroz-foi-preso/?fbclid=IwAR0vy-dVP0peeC2RdXOKC1OnIf9v2KC6-ClO8AwujrZWE4krdaBs2bFJJ5E
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/18/suposto-escritorio-em-que-queiroz-foi-preso-nao-tinha-nada-relacionado-a-advocacia-diz-oab-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/18/suposto-escritorio-em-que-queiroz-foi-preso-nao-tinha-nada-relacionado-a-advocacia-diz-oab-sp.ghtml


   

 

 

 O Promotor de Justiça Dr. JANDIR MOURA TORRES NETO, que acompanhou 

o ato, afirmou que "“não parecia ser um ambiente profissional. Isso nos chamou atenção. 

Ontem, quando recebemos o mandado de prisão e fomos checar o endereço no Google, 

para saber como chegar, quem morava ali, essas coisas, vimos que era um escritório. Hoje, 

quando chegamos lá, vimos que parecia uma casa” (...) os próprios representantes da OAB 

estranharam quando entraram na casa (...) É algo estranho, né? Queiroz tem um 

advogado registrado que o representa nos autos, mas estava escondido na casa de outro, 

que tem procuração do presidente da República"17. 

 

 Por fim, vizinhos entrevistados pela imprensa afirmaram que apenas 

recentemente foi colocada placa de escritório de advocacia na casa onde FABRICIO QUEIROZ 

estava hospedado. O fotógrafo ARMANDO MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR, que moraria numa 

rua paralela ao imóvel, teria informado à Folha de São Paulo que teria reparado a 

colocação da placa há aproximadamente dois anos18. O médico FERNANDO GUEDES, por sua 

vez, que moraria a 200 metros do suposto escritório de advocacia, teria dito ter notado a 

colocação da placa há apenas um ano e meio19. 

 

AS DILIGÊNCIAS SUGERIDAS 

  

 Requer-se a remessa desta petição ao Ministério Público para que, 

entendendo existirem indícios mínimos de prática criminosa, requisite a instauração 

de inquérito policial ou instaure Procedimento Investigatório Criminal próprio.  

 

 Sugere-se, sem prejuízo de outras diligências que sua Exa. entender 

cabíveis, a adoção das seguintes medidas visando apurar os fatos aqui apontados: 

 

 

 
17 https://www.oantagonista.com/brasil/nao-era-um-ambiente-profissional-diz-promotor-sobre-
escritorio-de-wassef-onde-queiroz-foi-preso/ 
18 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/vizinhos-estranham-placa-de-escritorio-de-
advocacia-no-local-onde-estava-queiroz-em-atibaia.shtml  
19 Idem. 

https://www.oantagonista.com/brasil/nao-era-um-ambiente-profissional-diz-promotor-sobre-escritorio-de-wassef-onde-queiroz-foi-preso/
https://www.oantagonista.com/brasil/nao-era-um-ambiente-profissional-diz-promotor-sobre-escritorio-de-wassef-onde-queiroz-foi-preso/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/vizinhos-estranham-placa-de-escritorio-de-advocacia-no-local-onde-estava-queiroz-em-atibaia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/vizinhos-estranham-placa-de-escritorio-de-advocacia-no-local-onde-estava-queiroz-em-atibaia.shtml


   

 

 

 

1. Seja a OAB/SP oficiada, a fim de que informe: 

a. desde quando o escritório WASSEF & SONNENBURG SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

está registrado na Rua das Figueiras, 644, Jd. Dos Pinheiros, Atibaia (SP), 

CEP 12945-670, bem como para que remeta a esta Promotoria cópia do 

documento em que conste eventual alteração de endereço; 

b. quem foram os advogados destacados para acompanhar a busca e 

apreensão realizada no local dos fatos; 

2. A oitiva do Sr. FABRICIO QUEIROZ, na condição de testemunha — e, portanto, sujeito 

às penas do falso testemunho — para que informe desde quando residia no local 

dos fatos, bem como as circunstâncias que o fizeram se mudar para lá; 

3. A oitiva do Sr. FLAVIO NANTES BOLSONARO, na qualidade de testemunha (e, portanto, 

sem prerrogativa de foro), a fim de que informe se em alguma oportunidade 

visitou o escritório profissional de seu advogado, e em que local esse encontro se 

deu; 

4. A oitiva da Dra. ADRIANA ROSA SONEGHET, a fim de que informe se a Dra. SOVEIG com 

ela trabalha, e em qual local, bem como demais circunstâncias sobre os fatos 

investigados; 

5. A oitiva dos advogados a serem indicados pela OAB/SP, que teriam acompanhado 

a Busca e Apreensão acreditando que tratar-se-ia de legítimo escritório de 

advocacia, para que informem sobre o que viram ao adentrarem no imóvel 

suspeito; 

6. Seja realizado contato com o Promotor de Justiça Dr. JANDIR MOURA TORRES NETO 

a fim de que ele, via ofício ou via testemunho, informe as circunstâncias em que 

encontrou o imóvel objeto da busca e apreensão que acompanhou; 

7. A oitiva dos vizinhos mencionados no corpo dessa petição, bem como de demais 

moradores próximos do imóvel, expedindo-se ordem de serviço para tanto; 

8. Por fim, a oitiva dos investigados, para que cabalmente esclareçam os fatos que 

merecem apuração. 

 



   

 

 

 Os Peticionários estão à disposição deste Juízo ou do Ministério Público 

para qualquer ato que se faça necessário, confiando que investigação isenta e imparcial 

possa determinar se as suspeitas aqui postas se confirmarão.  

 

 Por fim, e considerando-se que todos os elementos indiciários que 

alicerçam a presente notícia de fato são públicos, e retirados de informações e processos 

sem sigilo e devidamente indicados, não são juntados documentos, tampouco há a 

necessidade de ser decretado segredo de justiça. 

 

 São Paulo, 19 de junho de 2020. 

 

MARCELO FELLER  THAIS PIRES DE CAMARGO REGO MONTEIRO 

OAB/SP nº 296.848  OAB/SP nº 205.657 


