
 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 

DD. RELATOR DA RECLAMAÇÃO Nº 43.007/DF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA 

REPÚBLICA – ANPR, sociedade civil sem fins lucrativos, devidamente 

inscrita no CNPJ sob o nº 00.392.696/0001-49, sediada no SAF Sul, Quadra 

04, Conjunto C, Bloco B, Salas 113/114, Edifício Sede da Procuradoria-Geral 

da República, Brasília – DF, CEP 70.050-900, neste ato representada por 

seu Presidente, o Procurador Regional da República, Dr. Fábio George Cruz 

da Nóbrega, brasileiro, devidamente inscrito no CPF sob o nº 645.874.444-

72, por seus advogados subfirmados (mandato anexo), vem, 

respeitosamente, à presença de V. Exa., com fundamento no artigo 990, do 

Código de Processo Civil, na qualidade de terceira interessada 

 
I M P U G N A R 

 
   a Reclamação acima referida, ajuizada por LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pelas razões que se 

seguem. 
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I – BREVE SÍNTESE DO FEITO.  
 

   Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar 

inaudita altera parte, ajuizada por Luiz Inácio Lula da Silva, objetivando a 

concessão da tutela emergencial que lhe garanta: i) o acesso irrestrito aos 

autos do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, que tramita 

na 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR; e ii) o 

não início do prazo para alegações finais nos autos da Ação Penal nº 

5063130-17.2016.4.04.7000 até o julgamento do mérito da presente 

medida. 

 
   No mérito, o Reclamante pretende a procedência da 

presente Reclamação visando: i) o reconhecimento da “violação à 

autoridade da decisão proferida, em 04/08/2020, por este Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do AGRG nos ED no AGRG no AGRG da RCL n° 

33.543, pelas decisões adotadas pelo E. Juízo da 13ª. Vara Federal Criminal 

nos autos da ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR”;  ii) a 

concessão “à Defesa do Reclamante de acesso aos autos de nº 5020175- 

34.2017.4.04.7000/PR, em que tramita o Acordo de Leniência firmado entre 

a Odebrecht S.A. e o Ministério Público Federal, nos termos e no alcance 

decididos por esta Suprema Corte, impedindo que a análise dos documentos 

pertinentes para a Defesa seja realizada pelas partes que têm interesse no 

desfecho processual contrário ao do Reclamante”  e iii) “declarar a nulidade 

de todos os atos praticados nos autos da ação penal nº 5063130-

17.2016.4.04.7000/PR após a prolação das rr. decisões discutidas nesta 

reclamação”. 

 
   Para justificar as suas pretensões, o Reclamante afirma 

que o MM. Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de 

Curitiba/PR teria contrariado a autoridade da decisão proferida por esta 

Suprema Corte nos autos do AgRg nos EDs no AgRg no AgRg na Rcl n° 
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33.543/PR, pois, sob sua ótica, aquele d. Juízo teria limitado o acesso de 

sua defesa aos autos do Acordo de Leniência firmado entre a Odebrecht S.A. 

e o Ministério Público Federal (processo nº 5020175-

34.2017.4.04.7000/PR), bem como teria condicionado tal acesso a 

manifestações prévias da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba e também 

da Odebrecht. 

 
   A esse respeito, o Reclamante narra que não obstante a 2ª 

Turma desse col. STF, ao julgar o referido Agravo Regimental, por maioria, 

tenha deliberado por prover o seu recurso para lhe conceder “acesso 

restrito aos elementos de prova já documentados nos autos de 

origem (5020175-34.2017.4.04.7000/PR) e que lhe digam respeito, 

ressalvadas eventuais diligências em curso ou em deliberação”, o d. 

Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR 

supostamente teria passado a descumprir o decisum dessa Suprema Corte.  

 
   Nessa peculiar perspectiva dos fatos, o Reclamante afirma 

que depois de notificado a respeito do julgamento proferido por esse col. 

STF, o d. Juízo de piso despachou nos autos de origem “determinando a 

intimação do MPF e da Odebrecht para viabilizar o seu cumprimento”, o que, 

sob a ótica do Reclamante, teria sido um ato de subordinação do 

cumprimento do decisum dessa Suprema Corte a uma prévia “ ‘seleção’ do 

MPF e da própria Odebrecht”, o que, por sua vez, revelaria uma mitigação 

indevida ao que fora decidido por esse pretório excelso. 

 
   Diante disso, o Reclamante afiança ter oposto embargos 

de declaração, através dos quais pretendeu apontar ao magistrado de piso 

que o acesso aos autos do referido Acordo de Leniência da Odebrecht não 

poderia ser precedido “de uma prévia seleção ou ‘filtro’ do MPF (Força 

Tarefa da Lava Jato) ou da própria empresa leniente”, sob pena de 

descumprimento do que fora decidido por esse col. STF, ofensa à Súmula 

Vinculante nº 14 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas 
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que o Juízo competente teria rejeitado os aclaratórios, justificando que a 

medida visava – ao contrário do afirmado pelo então embargante, ora 

Reclamante –  dar efetivo cumprimento ao comando do acórdão prolatado 

pela eg. 2ª Turma nos autos do AgRg nos EDs no AgRg no AgRg na Rcl n° 

33.543/PR, pois objetivava exatamente verificar quais seriam os “elementos 

de prova já documentados nos autos de origem (5020175-

34.2017.4.04.7000/PR)” que lhe dissessem respeito. 

 
   Foi exatamente esse contexto que amparou o ajuizamento 

da presente Reclamação, já que, repisa-se, essa cautela do magistrado de 

piso, que nada mais fez do que providenciar meios para cumprir 

rigorosamente o que determinou esse col. STF, foi tida pelo Reclamante 

como um ato de “descumprimento” ou “limitação” dos efeitos do acórdão 

proferido por essa Suprema Corte. 

 
   Ao analisar o feito, em 2 de setembro de 2020, o Exmo. 

Ministro Ricardo Lewandowski deferiu a liminar requerida, determinando:  
 
“Isso posto, nos termos do art. 989, II, do CPC, defiro a medida 

cautelar, para determinar ao Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da 
Subseção Judiciária de Curitiba/PR que, em 48 (quarenta e oito) horas, 
libere ao reclamante o acesso aos dados constantes do Acordo de 
Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000/PR que a ele façam referência 
ou que lhe digam respeito, particularmente: (i) ao seu conteúdo e 
respectivos anexos; (ii) à troca de correspondência entre a “Força 
Tarefa da Lava Jato” e outros países que participaram, direta ou 
indiretamente, da avença, como, por exemplo, autoridades dos 
Estados Unidos da América e da Suíça; (iii) aos documentos e 
depoimentos relacionados aos sistemas da Odebrecht; (iv) às 
perícias da Odebrecht, da Polícia Federal, do MPF e realizadas por 
outros países que, de qualquer modo,participaram do ajuste; e (v) 
aos valores pagos pela Odebrecht em razão do acordo, bem assim 
à alocação destes pelo MPF e por outros países, como também por 
outros órgãos, entidades e pessoas que nele tomaram parte.  

O referido acesso somente poderá ser limitado - e desde que de 
forma motivada e pormenorizada - caso possa comprometer, 
concretamente, eventuais diligências ainda em andamento ou que 
contemplem informações referentes apenas a terceiros.  

Reforço, ainda, que a presente decisão deve ser cumprida 
independentemente de prévia intimação ou manifestação do MPF, da 
Odebrecht ou de quem quer que tenha participado do referido Acordo de 
Leniência, sobretudo para impedir que venham a obstar ou dificultar o 
fornecimento de elementos de prova cujo acesso o STF autorizou à 
defesa do reclamante.  
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Por fim, determino que o prazo para as alegações finais nos autos da 
Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 não tenha início até que ocorra 
o julgamento do mérito da presente Reclamação”.  

(grifos nossos) 
 
   Em nova decisão proferida nos autos, em 12 de novembro 

de 2020, o Exmo. Sr. Ministro Relator julgou procedente o pedido para 

confirmar a tutela cautelar deferida initio litis e, além de ratificar as 

determinações contidas na decisão primeva, consignou: 

“[...] Por fim, após uma cognição exauriente dos autos, concluo que a 
determinação acima exarada deve estender-se a todos elementos 
probatórios e demais informações que se encontrem em 
expedientes conexos à Ação Penal e ao Acordo de Leniência acima 
referidos, digam eles respeito à Odebrecht ou a outras pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, ainda que envolvam 
autoridades estrangeiras, desde que tais dados tenham sido ou 
possam ser empregados pela acusação contra o reclamante ou 
tenham a aptidão de contribuir para a comprovação de sua 
inocência”. 

(destaques no original) 
 
   O Reclamante opôs embargos de declaração, noticiando 

suposto descumprimento, pela autoridade Reclamada, das decisões 

exaradas no presente feito. Os aclaratórios foram rejeitados pelo Exmo. 

Relator que, a despeito de desprover o recurso, consignou no decisum: 

 
“Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de 

declaração, pois ausentes os vícios previstos no art. 1.022, I a III, do 
CPC/2015. Contudo, entendo necessário esclarecer que a decisão 
de mérito proferida nestes autos, deverá ser cumprida, sem 
maiores delongas ou tergiversações, nos exatos termos em que foi 
exarada” [...].  

(grifos nossos) 
 

   Em 23 de dezembro de 2020, o Reclamante encartou nova 

petição neste feito, pela qual – em um, concessa venia, tão notável 

quanto excêntrico elastecimento do objeto da Reclamação – alegou 

que o acesso aos arquivos da Operação Spoofing 1, custodiados pela Polícia 

Federal e vinculados ao Inquérito n.º 1017553-96.2019.4.01.3400/DF, cuja 

busca e apreensão foi autorizada pelo e. Juízo da 10ª Vara Federal Criminal 

de Brasília/DF, seria imprescindível ao exercício do contraditório, da ampla 

                                                 
1  Mensagens supostamente obtidas ilegalmente, por meio do hackeamento das contas do aplicativo 
Telegram de diversas autoridades do País, dentre os quais alguns membros do MPF. 
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defesa e do devido processo legal. Para tanto, o Reclamante asseverou que 

“o devido processo legal em sentido substantivo e a própria noção de justiça 

tornam necessário o compartilhamento dos arquivos da Operação Spoofing” 

e com espeque em tal premissa requereu: 

 
“Desta feita, sem prejuízo do ‘criterioso exame a ser feito por esta 
Suprema Corte’ sobre o cumprimento das determinações antes 
exaradas pelo Juízo Reclamado, a ser realizado oportuno tempore, tal 
como consignado na r. decisão proferida em 24.11.2020 pelo e. Min. 
Relator RICARDO LEWANDOWSKI, requer-se, com fundamento nos 
arts. 6º, 8º, 77, I e 139, IV, todos do Código de Processo Civil, de forma 
incidental, para contrastar as afirmações da Força-Tarefa da ‘Lava Jato’ 
que integram as informações trazidas aos autos pela e. Corregedora-
Geral do Ministério Público Federal, seja determinado o 
compartilhamento dos arquivos apreendidos no bojo da Operação 
Spoofing (Inquérito n.º 1017553-96.2019.4.01.3400/DF - a 10ª. Vara 
Federal Criminal de Brasília/DF) — os quais atualmente, integram 
múltiplos procedimentos em trâmite perante este Supremo Tribunal 
Federal, incluindo a Pet. n.º 8.403/DF, de relatoria desse e. Min. Relator 
RICARDO LEWANDOWSKI”. 

 
   Ao analisar o pleito, em 28 de dezembro de 2020, o Exmo. 

Ministro Relator proferiu então decisão deferindo o pedido do Reclamante, 

e determinando que:  
“[...] Em face do exposto, DETERMINO ao Juízo da 10a Vara Federal 

Criminal do Distrito Federal que assegure ao reclamante, com o apoio 
de peritos da Polícia Federal, dentro do prazo de até 10 (dez) dias, o 
compartilhamento das mensagens arrecadadas pela Operação 
Spoofing que lhe digam respeito, direta ou indiretamente, bem 
assim as que tenham relação com investigações e ações penais 
contra ele movidas na 13a Vara Federal Criminal de Curitiba ou em 
qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira.  

Considerando que os arquivos arrecadados compreendem cerca de 
7 TB de memória, envolvendo inclusive terceiras pessoas, advirto que 
os dados e informações concernentes a estas deverão permanecer sob 
rigoroso sigilo”.  

(grifos nossos) 
 
   Em 31 de dezembro pretérito, o Exmo. Sr. Ministro Ricardo 

Lewandowski, apreciando nova manifestação do Reclamante – que relatava 

que o Juízo da 10ª Vara Federal do DF, após intimado sobre a decisão acima 

destacada, teria determinado a intimação do MPF para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, ao invés de cumpri-la imediatamente –, proferiu 

outra decisão, agora para determinar que a decisão supracitada fosse 

“cumprida independentemente de prévia intimação ou manifestação do 

MPF”. 
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   Já no dia 11 de janeiro de 2021, a defesa do Reclamante 

encartou nova petição nos autos, informando que “retirou com a D. 

Autoridade Policial, sem conferência de conteúdo, os 02 (dois) HDs externos 

anteriormente disponibilizados para a gravação dos arquivos indicados na r. 

decisão proferida em 28.12.2020”. No entanto, no último dia 20 de janeiro, 

manifestou-se nos autos informando que o Ilmo. Delegado de Polícia 

Federal, Elias Milhomens de Araújo, teria incorrido em “indevido 

cerceamento” ao acesso garantido nestes autos, afirmando, para tanto, que 

a autoridade policial teria condicionado o acesso aos arquivos ao 

fornecimento de “critérios de pesquisa” que pudessem subsidiar a busca a 

ser realizada no material custodiado, bem como teria indicado que 

disponibilizaria apenas parte do material e não à sua íntegra, ao afirmar que 

seria necessária a disponibilização de mídias com capacidade de 3 TB para 

cópia do material e não os 7 TB mencionados na decisão. 

 
   Analisando tais fatos, o Exmo. Ministro Relator proferiu 

outra decisão, determinando à Polícia Federal que:  
“(i) franqueie à defesa do reclamante o acesso, imediato e 
direto, à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing, 
compreendendo aquele encontrado na posse de todos os 
investigados, sem restringir-se apenas aos dados achados em 
poder de Walter Delgatti Neto, o que deverá ocorrer na sede da 
Polícia Federal em Brasília-DF; 
(ii) seja permitido à defesa do reclamante fazer-se acompanhar 
por até 2 (dois) assistentes técnicos, devidamente 
compromissados a manter o sigilo profissional, sob as penas 
da lei, de maneira a facilitar o acesso ao referido material, 
sempre com o apoio e acompanhamento de peritos federais; 
(iii) defina, em comum acordo com a defesa do reclamante e 
seus assistentes técnicos, as etapas e o prazo de todo o 
procedimento, assegurando-lhes os meios que garantam a 
celeridade da conclusão dos trabalhos; 
(iv) elabore, ao final de cada etapa, uma ata circunstanciada 
acerca dos elementos encontrados, com exclusão daqueles 
que digam respeito exclusivamente a terceiros, cujo sigilo 
deverá ser rigorosamente preservado, registrando também, se 
for o caso, eventuais dificuldades técnicas, superadas ou 
remanescentes; 
(v) encaminhe as mencionadas atas periodicamente ao Juízo 
da 10ª Vara Criminal do Distrito Federal, que deverá enviá-las 
prontamente a esta Suprema Corte; 
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(vi) entregue à defesa, ao término de cada etapa, mediante 
recibo, em mídia eletrônica, cópia de todo o material que diga 
respeito, direta ou indiretamente ao reclamante, nos exatos 
termos da determinação datada de 28/12/2020, 
supratranscrita”. 

 

   Em petição encartada nos autos em 26 de janeiro, os 

membros do MPF Deltan Martinazzo Dallagnol, Januário Paludo, Laura 

Tessler, Orlando Martello Junior, Júlio Carlos Motta Noronha, Paulo Roberto 

Galvão e Athayde Ribeiro Costa requereram a reconsideração da r. decisão 

ou o acolhimento da manifestação como “agravo regimental/agravo 

interno”. 

 
   Ao se manifestar nos autos, em 01 de fevereiro de 2021, a 

defesa do Reclamante informou, em síntese, que a reunião inaugural na 

sede da PF, para o início dos trabalhos de compartilhamento dos supostos 

diálogos obtidos de forma ilícita, ocorreu em 28/01/21 e que parte do 

material já estava à sua disposição, requerendo, ao cabo, que fosse “(...) 

autorizado o uso do material em tela em processos e procedimentos 

envolvendo o RECLAMANTE e que estejam relacionados ao objeto das 

mensagens ora apresentadas”. 

 
   Na mesma data, o Exmo. Relator retirou o sigilo dos autos, 

inclusive no que concerne ao teor dos arquivos contendo as supostas 

mensagens mencionadas pelo Reclamante em sua última manifestação. 

 

   É o relato necessário. 

 
II – DA LEGITIMIDADE E DO CABIMENTO DA 
PRESENTE IMPUGNAÇÃO – ARTIGO 990, DO CPC/2015.  

 
   A reclamação, como medida jurisdicional, tem origem na 

jurisprudência, tendo sido incorporada ao Regimento Interno desse 

pretório excelso em 1957, sob a égide da Constituição de 1946. 
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   A referida ação autônoma ganhou status constitucional 

com o advento da Carta da República de 1988 (art. 102, I, “l” e art. 105, 

I, “f”), restando expressamente consignada a sua utilidade como 

instrumento que visa, no âmbito desse col. STF, a preservação da 

competência dessa c. Corte ou garantir a autoridade de suas decisões. 

 
   O hodierno Código de Processo Civil, como é cediço, 

tratou de ampliar o cabimento da reclamação para os demais tribunais, 

transformando-a em instrumento de garantia do regime de precedentes, 

adotado pelo novo diploma. Mas não apenas isso: o novo Código de 

Processo Civil inovou trazendo rito específico para o cabimento e o 

processamento da reclamação, encampando parte do regramento 

anteriormente contido na Lei nº 8.038/90.  

 
   Uma das garantias absorvidas foi a anteriormente 

prevista no art. 15 da aludida lei. Assim, em seu artigo 990, o novo CPC 

reconhece a possibilidade de que “Qualquer interessado poderá 

impugnar o pedido do reclamante”. Tal garantia está igualmente 

prevista no Regimento Interno desse Col. STF 2.  

 
   Assim, além de prever que a parte beneficiada pelo ato 

impugnado deve ser citada para que possa contestar a reclamação, dando 

ensejo à formação de um litisconsórcio passivo necessário e unitário entre 

ele a autoridade que praticou o ato combalido 3, o novo código também 

inovou ao garantir a terceiros, que possuam interesse na resolução da 

lide, o direito de impugnar o pedido do reclamante. 

 
 

                                                 
2  Artigo 159, do RISTF. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. 
3  ALVIM, Teresa Arruda; et. al. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2ª ed. São 
Paulo: RT, 2016. 
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   Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery 4, o referido interesse na resolução da lide “deverá ser justificado 

pelo impacto da reclamação sobre a esfera jurídica do impugnante”. Pode-

se dizer, diante dessa conceituação, que o “interesse” se assemelha, 

mutatis mutandis, com o requisito da pertinência temática, instituído 

por esse Col. STF no controle concentrado de constitucionalidade, que 

exige a relação de pertinência entre a defesa de interesse próprio e 

específico do pretenso legitimado e o objeto da ação 5. 

 
   No caso vertente, não restam dúvidas de que a, 

concessa venia, anômala e insólita ampliação do objeto da Reclamação 

ora impugnada certamente impactará na esfera jurídica dos associados da 

impugnante, todos membros do Ministério Público Federal e que tiveram 

seus direitos e garantias constitucionais violados a partir da decisão que 

garantiu ao Reclamante acesso a mensagens que sequer dizem respeito 

ao exercício do direito de defesa. 

 
   Isso porque a pretensão do Reclamante, que vem sendo 

acolhida pelo Exmo. Relator, viola os mais basilares preceitos 

constitucionais, pois possui, em tão notória quanto indevida ampliação 

do objeto de sua Reclamação, senão outro, o intento de viabilizar o acesso 

irrestrito a supostos diálogos que foram obtidos de forma 

confessadamente ilícita  e  que, ao contrário do que chegou a se afiançar, 

não possuem cadeia de custódia, sob a falsa premissa de que “o devido 

processo legal em sentido substantivo e a própria noção de justiça tornam 

necessário o compartilhamento dos arquivos da Operação Spoofing”, em 

flagrante ofensa à inviolabilidade da intimidade, ao sigilo de dados, à 

integridade moral, ao devido processo legal e à vedação da utilização de 

provas obtidas por meios ilícitos (ex vi artigo 5º, da CRFB).  
                                                 
4  JUNIOR, Nelson Nery;  NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São 
Paulo: RT, 2015. 
5  ADI 4.722 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 15/2/2017; ADI 2.747, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO, Pleno, DJ de 17/8/2007; ADI-MC-AgR 1.507, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 
22/9/1995. 
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   Registra-se, desde logo, que aqui se está a defender a 

inviolabilidade da intimidade e do sigilo das comunicações inclusive de 

membros do MPF que jamais atuaram em processos relacionados 

ao Reclamante ou mesmo integraram as Forças Tarefas da Lava 

Jato. São terceiros que tiveram a sua intimidade exposta, o que será 

oportunamente esmiuçado. 

 
   Franquear o acesso ao Reclamante a toda a Operação 

Spoofing atingirá a privacidade não apenas dos membros do MPF (que 

atuaram na Lava Jato e os que nunca trabalharam na Força Tarefa), mas 

também exporá conversas particulares de membros do MPF com 

terceiros estranhos ao serviço público e a qualquer processo 

relacionado ao ex-Presidente, bem como conversas das outras 

vítimas hackeadas pela quadrilha (agentes políticos, jornalistas, 

membros do CNMP, magistrados, etc). 

 
   Ainda que despiciendo, em razão da obviedade da 

questão, relevante destacar que o ordenamento jurídico pátrio exige, para 

uma interceptação telefônica, a mais gravosa forma de ingerência na vida 

privada, a demonstração da gravidade objetiva de um crime, bem como 

estabelece um marco temporal e demanda prévia decisão judicial para a 

devassa da privacidade de suspeitos ou autores de crimes. 

 
   No caso concreto, se efetivamente fidedignas as 

conversas que foram objeto da interceptação ilícita, o Exmo. Ministro 

Ricardo Lewandowski autorizou a devassa dos dados das vítimas (sejam 

elas membros do MPF, integrantes da Lava Jato ou não), sem 

delimitação de prazo, sem existir justa causa criminal e com 

respeito a dados obtidos criminosa e ilicitamente.  
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   A decisão não “lava” os dados nem as provas ilícitas 

contra a Lava Jato, nem autoriza a devassa de conversas de terceiros 

estranhos ao caso.  

 
   Pior ainda: em clara violação à Lei Geral de Proteção de 

Dados - LGPD, essas vítimas (terceiros em relação à Lava Jato) sequer 

foram ouvidas e não tiveram chance de oposição ao uso de suas 

informações pessoais pela defesa. Ainda mais grave: seus dados 

foram tornados públicos, o que vai muito além do mero acesso. 

 
   São essas contundentes violações aos direitos e 

garantias fundamentais dos membros do Ministério Público Federal ora 

representados – que serão oportunamente esmiuçadas na presente peça –

, integrantes ou não da Lava Jato, que justificam a intervenção da ora 

impugnante no presente feito, a teor do que preconizam o Código de 

Processo Civil e a mais conceituada doutrina processualista sobre o tema, 

como destacado. 

 
   Nesse tocante, a Associação Nacional dos Procuradores 

da República – ANPR é entidade de âmbito nacional e sem intento 

lucrativo que, dentre suas finalidades, tem por objetivos institucionais 

velar pelo prestígio, pelos direitos, bem como resguardar os interesses e 

pugnar pelos zelos às prerrogativas funcionais dos mais de mil 

Procuradores da República, sendo, o seu estatuto, claro ao dispor que: 
 
Art. 3º - Constitui finalidade da Associação: 
I – velar pelo prestígio, direitos e prerrogativas da classe; 
II – propugnar pelos interesses de seus sócios, mediante adoção de 
medidas que incentivem o bom desempenho das funções e cargos do 
Ministério Público Federal; 
III – colaborar com o Estado no estudo e na solução das questões 
relativas ao exercício das funções atribuídas aos Procuradores da 
República, bem como na definição, estruturação e disciplina da 
respectiva carreira; 
IV – defender seus associados, judicial e extrajudicialmente 
perante autoridades públicas, sempre que desrespeitados em 
seus direitos e prerrogativas funcionais; 
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V – realizar ou promover cursos, seminários, conferências, estudos 
em geral e a publicação de trabalhos jurídicos, objetivando o 
aprimoramento profissional dos membros do Ministério Público; 
VI – promover o congraçamento da classe e estimular o intercâmbio 
de estudos e trabalhos entre associados. 

 
   Inegável que a eventual manutenção das decisões 

proferidas pelo Exmo. Relator, além de dar azo a uma singular ampliação 

das hipóteses de cabimento da Reclamação constitucional, trará como 

consequência, com todo acatamento, uma clara violação aos direitos e 

garantias fundamentais dos membros do Ministério Público Federal que 

eventualmente tenham sido vítimas do hackeamento que é objeto de 

investigação na Operação Spoofing. 

 
   Essa ofensa aos preceitos constitucionais se torna ainda 

mais agravada com a decisão de abertura do sigilo do presente feito, que 

foi precedida da juntada, por parte da defesa do Reclamante, de trechos 

fragmentados dos supostos diálogos obtidos de forma ilegal. 

 
   Desta feita, sendo a entidade impugnante quem 

verdadeiramente representa os membros do Ministério Público Federal, e 

em resposta ao anseio de seus associados, é que se oferece a presente 

impugnação, cujo objetivo precípuo é exorar para que esse Col. STF, 

guardião da Constituição da República, inume a pretensão externada pelo 

Reclamante, em razão das claras violações constitucionais e legais que 

amparam o pleito que ora se impugna, o que se passa a evidenciar. 

 

III – ARGUMENTAÇÃO 
 

A) DO DESVIO DE FINALIDADE NO CURSO DA PRESENTE 
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA 
ENTRE O INQUÉRITO E A AÇÃO PENAL DA “OPERAÇÃO 
SPOOFING” E O QUE FOI DECIDIDO NOS AUTOS DA RCL N° 
33.543/PR. 
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   Como é cediço, o requisito atinente à aderência estrita 

exige que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao 

anterior pronunciamento da Suprema Corte, exigindo-se concreta 

contrariedade no que tange à autoridade do paradigma, conforme se 

evidencia da remansosa jurisprudência desse col. STF sobre o tema 6. 

 
   Aliás, é de bom alvitre ressaltar que o próprio Ministro 

Ricardo Lewandowski em diversas oportunidades tem aplicado o 

entendimento firmado por essa Col. STF a respeito desse requisito para 

rejeitar o processamento de Reclamações Constitucionais. É o que se 

extrai, por exemplo, dos recentíssimos arestos de sua Relatoria, a seguir 

colacionados: 

AGRAVO REGIMENTAL. ELEITORAL. CRIAÇÃO DE PARTIDO. 
AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO 
DE APOIAMENTO MÍNIMO. PEDIDO DE REGISTRO PROVISÓRIO 
PARA DISPUTAR AS ELEIÇÕES DE 2018. AUSÊNCIA DE 
ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL 
APONTADO. PERDA DE OBJETO APÓS A REALIZAÇÃO DAS 
ELEIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
é firme no sentido de que “a aderência estrita do objeto do ato 
reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de 
admissibilidade da reclamação constitucional” (Rcl 14.129-
AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli). II – A realização da eleição de 2018 
acarretou na perda do objeto da reclamação, haja vista o pedido de 
obtenção de registro provisório da legenda para participar do pleito. III 
– Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 30103 AgR-
segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 
julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041  
DIVULG 27-02-2019  PUBLIC 28-02-2019) (g.n.) 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16/DF. ART. 71, 
§ 1°, DA LEI 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE 
EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE 
ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável a 
reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita 
ao paradigma apontado como afrontado. II - O ato impugnado no 
Juízo a quo não contraria a decisão proferida na ADC 16/DF. 
Ademais, não cabe reclamação para obter-se o reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos. III - Agravo regimental a que se nega 
provimento.(Rcl 37162 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, 
Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-282  DIVULG 17-12-2019  PUBLIC 18-12-2019) (g.n). 

                                                 
6  Rcl 36688 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2019;   
Rcl 26671 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018;   Rcl 22039 ED, 
Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017. 
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   Em relação ao caso sob análise, não restam dúvidas 

de que a pretensão do Reclamante –  que aliás surgiu no curso da 

presente Reclamação – não guarda qualquer relação com o que 

fora decidido por essa Col. Corte nos autos do AgR-ED-AgR-AgR-

Rcl. n° 33.543/PR ! Todavia, o Exmo. Relator curiosamente deu guarida 

à ampliação do objeto requerida pelo Reclamante, garantindo-lhe direito 

que não está albergado pelo que fora decidido por esse Col. STF nos autos 

do precitado feito. Explica-se. 
 
   A pretensão do ora Reclamante na inicial da citada 

Reclamação n° 33.543/PR foi a concessão de “acesso irrestrito aos autos 

de nº 5020175-34.2017.4.04.7000/PR, em que tramita o Acordo de 

Leniência firmado entre a Odebrecht S.A. e o Ministério Público Federal, 

devendo a Ação Penal ser suspensa até que seja viabilizado o acesso a 

todos os referidos documentos, ocasião em que deverá ser concedido 

prazo razoável para análise pela Defesa, possibilitando-se, assim, que 

esta possa exercer sua indispensável função processual”, tendo, o Exmo. 

Relator, Ministro Edson Fachin, julgado parcialmente procedente a 

demanda nos seguintes termos: 

“Diante do exposto, nos termos do paragrafo único do art. 161 do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo parcialmente 
procedente o pedido para o fim de conceder ao reclamante acesso 
restrito aos elementos de prova já documentados nos autos de 
origem (5020175- 34.2017.4.04.7000/PR) e que lhe digam respeito, 
ressalvadas eventuais diligencias em curso ou em deliberação . 
Enfatizo  ue a presente decisão  i  não repercute diretamente na 
restrição   publicidade dos elementos incorporados aos autos de 
origem, de modo  ue também incumbe   defesa o zelo pela 
observância do sigilo judicialmente imposto pela autoridade 
reclamada  ii  não inibe  ue o Juízo reclamado, se for o caso, 
motivada e concretamente, manten a oponível   defesa o sigilo de 
elementos específicos que, por exemplo, digam respeito a garantias 
de exercícios profissionais, eis que essas eventuais circunstancias 
não estão inseridas na controvérsia ora solucionada e, portanto, não 
foram objeto de pronunciamento; iii) não acarreta suspensão da ação 
penal de origem.” 
 

   Em seguida, o então Reclamante interpôs agravo 

regimental (AgR-Rcl), objetivando também ver acolhido o pedido de 

suspensão da citada ação penal nos termos requeridos na inicial, tendo, 
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para tanto, informado a existência de restrições para o acesso 

determinado pelo decisum acima transcrito, as quais estariam dificultando 

a realização de exame pericial pretendido. 

 
   O Exmo. Relator, analisando o pleito, determinou as 

providências a seguir transcritas e, diante disso, compreendeu como 

prejudicado o recurso interposto: 

“Nesse contexto, diante da específica manifestação 
defensiva e, especialmente, para prevenir irregularidades 
processuais, determino que, na Ação Penal n. 5063130- 
17.2017.404.7000/PR, seja facultado à defesa acesso aos 
sistemas vinculados à empresa Odebrecht, nos exatos 
moldes do verificado na Ação Penal n. 5021365-
32.2017.404.7000/PR, ordenando, ainda, a confecção de ata 
com a descrição minuciosa dos trabalhos levados a efeito. 
Desde logo, estabeleço o prazo impreterível de 15 (quinze) 
dias para cumprimento da diligência pelo assistente técnico 
defensivo.  

3. Como consequência necessária da renovação de 
oportunidade de manifestação, ordeno ainda, após o 
implemento desta determinação, a reabertura de prazo para 
apresentação ou complementação das alegações finais das 
partes, no prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 3º, do art. 403 
do Código de Processo Penal, as quais deverão ser colhidas, 
de forma sucessiva , inclusive em relação aos réus 
colaboradores, nos termos do recentemente decidido, por 
maioria, pela Segunda Turma desta Suprema Corte no HC 
157.627/PR, em julgamento em que integrei corrente 
minoritária. (... ” 

 
   Insatisfeito com a solução, a defesa do Reclamante 

interpôs novo agravo regimental (AgR-AgR-Rcl), por intermédio do qual 

requereu o reestabelecimento da decisão proferida originalmente pelo 

Relator – que havia julgado parcialmente procedente a demanda –, além 

da concessão de prazo para a análise de todo o material com a suspensão 

da marcha processual.  

 
   O Ministro Relator, Edson Fachin, recebeu o recurso 

como embargos de declaração e, nessa esteira, esclareceu que a última 

decisão por ele proferida não havia desconstituído a primeira, a qual havia 

assegurado “acesso restrito aos elementos de prova já documentados”. 
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Diante disso, chancelou que “a de isão superve ie te  o fi ura  ara tia 

adi io al   defesa e  por  ão tradu ir gravame ou sucumbência, não 

preenche requisito genérico recursal”. 

 
   Em face dessa decisão foram opostos embargos de 

declaração (ED-AgR-AgR-Rcl), no âmbito dos quais a defesa postulou 

maiores explicações sobre as providências que deveriam ser 

implementadas pelo Juízo reclamado. Posteriormente, em nova 

manifestação encartada nos autos, noticiou que o juízo de origem deu 

acesso somente aos sistemas da Odebrecht, mas não aos autos do acordo 

de leniência firmado com a referida empresa. 

 
   O Relator rejeitou os aclaratórios, o que ensejou a 

interposição de novo agravo regimental (AgR-ED-AgR-AgR-Rcl), o qual 

fora julgado pela eg. Segunda Turma do STF.  

 
   Naquela oportunidade, o Exmo. Relator votou pelo não 

conhecimento do recurso. No entanto, o Exmo. Ministro Ricardo 

Lewandowski votou pelo conhecimento e provimento do recurso “a fim de 

conceder ao reclamante acesso restrito aos elementos de prova já 

documentados nos autos de origem (5020175- 

34.2017.4.04.7000/PR) que lhe digam respeito, ressalvadas 

eventuais diligências em curso ou em deliberação” e para 

determinar que fosse “facultado à defesa o acesso aos sistemas 

vinculados à empresa Odebrecht, nos exatos moldes do verificado 

na ação penal 5021365-32.2017.404.7000/PR, confeccionando-se 

ata com a descrição minuciosa dos trabalhos levados a efeito para 

a realização de perícia”, no que foi acompanhado pelo d. Min. Gilmar 

Mendes. 
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   Assim, por maioria 7, a eg. 2ª Turma, na esteira do voto 

divergente do Min. Lewandowski, firmou entendimento no sentido de 

garantir ao então Reclamante acesso aos elementos de prova que compõe 

a ação penal 5021365-32.2017.4.04.7000/PR, nos termos da ementa: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
AGRAGO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA 
RECLAMAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PENAL E PROCESSUAL 
PENAL. ACORDO DE LENIÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 14. 
DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
 I - A decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração 
opostos pelo reclamante, teve inequívoca repercussão em sua esfera 
jurídica, fazendo emergir o interesse recursal, consubstanciado em 
fatos e situações que podem resultar em prejuízo para o exercício do 
direito de defesa.  
II - Os acordos de leniência são mecanismos imprescindíveis para a 
identificação de todas as pessoas envolvidas nos atos ilícitos, bem 
como para obtenção de provas de sua existência e a reparação dos 
danos causados, sem prejuízo da aplicação das multas cabíveis.  
III - O acesso ao conteúdo dos acordos de leniência por parte 
daqueles que estão sob a acusação da prática de ilícitos penais 
encontrasse plenamente amparado pelo comando insofismável 
contido na Súmula Vinculante 14, em boa hora estabelecida pelo 
Plenário desta Suprema Corte.  
IV - Deve ser viabilizado ao acusado o exercício do contraditório para 
repelir, se for o caso, tudo aquilo que venha a ser usado contra ele 
pela acusação, evitando abusos e a ocultação de elementos de 
prova, de modo a fazer valer o direito constitucional ao devido 
processo legal e à ampla defesa. 
V - Agravo regimental a que se dá provimento. 

 
 Observa-se, de uma simples leitura do resumo 

acima exposto, que a pretensão deduzida nos autos da Rcl. n° 33.543/PR 

e o que fora efetivamente decidido pela eg. 2ª Turma do Col. STF, quando 

do julgamento do AgR-ED-AgR-AgR-Rcl interposto naquele feito, 

guardam relação apenas com o pretendido acesso aos autos de nº 

5020175-34.2017.4.04.7000/PR, em que tramita o Acordo de 

Leniência firmado entre a Odebrecht S.A. e o Ministério Público 

Federal. Tanto é assim que a presente Reclamação não tem por objeto o 

acesso às provas obtidas na Operação Spoofing, que tramita na 10ª Vara 

Federal Criminal de Brasília/DF!   

 

                                                 
7  Ausentes, naquela sessão, o Exmos. Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. 
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   Relembra-se, a esse respeito, que os pedidos deduzidos na 

presente Reclamação decorrem da narrativa de que o Juízo da 13ª Vara 

Federal de Curitiba – PR estaria limitando o acesso da defesa do Reclamante 

aos autos do Acordo de Leniência firmado entre a Odebrecht S.A. e o 

Ministério Público Federal nos autos do processo nº 5020175-

34.2017.4.04.7000/PR), bem como teria condicionado tal acesso a 

manifestações prévias da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba e da 

Odebrecht. Veja-se que esse objeto sim guarda estrita aderência ao 

que fora decidido nos autos do AgR-ED-AgR-AgR-Rcl. n° 33.543/PR! 

 
   Ocorre que foi no curso da presente Reclamação, mais 

precisamente em 23 de dezembro de 2020, que o Reclamante passou a 

tratar de fatos inteiramente alheios ao objeto do AgR-ED-AgR-AgR-Rcl. n° 

33.543/PR e também desta Reclamação!!!  

 
   Vale recordar que naquela oportunidade a defesa do 

Reclamante passou a tratar dos arquivos que são objetos da Operação 

Spoofing, custodiados pela Polícia Federal e vinculados ao Inquérito n.º 

1017553-96.2019.4.01.3400/DF, convolado na Ação Penal 1015706-

59.2019.4.01.3400, cuja busca e apreensão foi autorizada pelo e. Juízo da 

10ª Vara Federal Criminal de Brasília/DF. Ou seja, passou a tratar de 

matéria completamente alheia ao julgado paradigma e também ao 

objeto da presente Reclamação, buscando ampliar indevidamente 

o seu pleito na consecução de objetivo, data maxima venia, 

processual e materialmente impróprio! 

 
   Portanto, a não aderência, in casu,  não é só perceptível 

em razão da evidente distinção entre o tema tratado no AgR-ED-AgR-AgR-

Rcl. n° 33.543/PR e o debatido na presente Reclamação. Mais do que isso: 

a inocorrência de aderência entre a reclamação ora impugnada e o 

paradigma invocado decorre da evidente ausência de concreta 

contrariedade ao que fora decidido naquele julgado!  
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   Curioso notar, ademais, que ao deferir essa inusitada 

medida, o Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, concessa venia, NÃO 

trouxe uma linha sequer de fundamentação jurídica que possa 

justificá-la, se limitando a relatar o pedido formulado e a afirmar 

que haveria “verossimilhança” na alegação do Reclamante. 

Igualmente peculiar o fato de que outros réus em ações penais 

decorrentes das denúncias oferecidas pelas Forças Tarefas da Operação 

Lava Jato NÃO tiveram os seus pleitos, idênticos ao do Reclamante, 

deferidos pelo Exmo. Relator. 

 
   Se o Reclamante pretendia, com amparo na Súmula 

Vinculante nº 14, obter acesso a outros elementos de prova 

eventualmente existentes em outras ações penais que lhe dizem respeito, 

deveria assim requerer aos respectivos Juízos competentes e, em caso de 

negativa, socorrer-se de eventual Reclamação a esse Col. STF, já que, 

como é cediço, a reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, 

da Constituição da República, é cabível nas hipóteses de usurpação da 

competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula 

vinculante ou de descumprimento de decisão desta Corte com efeito 

vinculante. E nesse cenário, diga-se de passagem, eventual Reclamação 

deveria ser distribuída livremente entre os Ministros dessa col. Corte, ex vi 

do artigo 70, §1º, do RISTF 8. 

 
   Portanto, em suma, a medida deferida pelo Exmo. 

Ministro Ricardo Lewandowski, com todas as vênias, no mínimo revela, de 

uma só vez: i) flagrante ofensa ao requisito da aderência estrita; ii) 

ilegítima supressão da instância ordinária, competente para apreciação do 

pleito de acesso às provas obtidas em investigação conduzida em primeira 

                                                 
8  Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o 
descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.  
 § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o 
descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (Incluído pela Emenda 
Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
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instância, o que, a seu turno, também revela violação ao devido processo 

legal; iii) violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, 

previsto no artigo 93, IX, da CRFB, c/c artigo 489, §1º, do CPC/2015; iv) 

usurpação de competência, já que eventual Reclamação ajuizada em face 

de conjecturada decisão do Juízo de primeiro grau que tivesse negado 

acesso às provas pretendidas pelo Reclamante (Operação Spoofing) 

deveria ser distribuída livremente entre todos os membros desse Col. STF;  

e   v) ofensa ao Princípio da Isonomia. 

 
   A interpretação dada pelo Reclamante, em relação ao 

que de fato fora decidido por esse C. STF no bojo do AgR-ED-AgR-AgR-

Rcl. n° 33.543/PR, revela uma tentativa de, por meio de interpretação no 

mínimo peculiar das garantias da ampla defesa e do contraditório, ampliar 

as hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, utilizando-se 

desta augusta via com objetivo distinto daqueles previstos constitucional e 

legalmente.  

 

B) DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL EM 
CARÁTER PREVENTIVO. 

 
   Ao pretender a ampliação incidental (e indevida!) do 

objeto da Reclamação, e com isso simplesmente ignorar a necessidade de 

aderência estrita entre o seu pleito e o que fora decidido pelo Col. STF em 

aresto paradigma, o Reclamante também incorre – e isso também não foi 

observado pelo Exmo. Relator – na vedação de utilização da 

Reclamação em caráter preventivo. 

 
   Assim, o Reclamante afirma que o acesso às provas 

provenientes da Operação Spoofing seria necessário para “resolver o 

impasse causado com base em elementos que estão em pleno poder de 

disposição do Estado”, afirmando, ao final, que “há indiscutível interesse 

público no compartilhamento dos elementos de prova em comento sob as 



 
 

22 
 

mais diversas perspectivas, como apurar a verdade real, fazer-se justiça, 

desnudar a atuação de procuradores da República que atentaram contra o 

Estado de Direito com sérios reflexos na democracia do país, mas 

sobretudo para fazer respeitar a autoridade das decisões emanadas pela 

mais Corte do país”. 

 
   Ou seja, além de não haver relação alguma com o que 

restou decidido nos autos do AgR-ED-AgR-AgR-Rcl. n° 33.543/PR, 

também não há ato concreto que tenha efetivamente usurpado a 

competência do Supremo Tribunal Federal, desobedecido súmula 

vinculante ou descumprido decisão desta Corte com efeito vinculante. 

 
   Como se vê, com base em argumentos periféricos e 

inteiramente dissonantes do objeto da Reclamação, o Reclamante se 

utiliza desse especialíssimo remédio constitucional para ter acesso a 

supostas mensagens que, se efetivamente existentes, foram obtidas de 

forma confessadamente ilícita e que constituem acervo probatório de 

investigação na qual o Reclamante sequer figura como investigado ou 

vítima. Em suma, portanto, o Reclamante se utiliza da Reclamação 

Constitucional em caráter eminentemente preventivo, o que, como 

é cediço, contrapõe a pacífica jurisprudência desse Col. STF sobre 

o tema 9. 

 

C) SUPOSTOS DIÁLOGOS OBTIDOS ILICITAMENTE.   
 

   Impende à ora impugnante, antes de tudo, esclarecer 

que inexiste controvérsia acerca da ilicitude na obtenção dos 

supostos diálogos que compõem o acervo probatório da Ação Penal 

1015706-59.2019.4.01.3400, decorrente da deflagração da Operação 

Spoofing. 
                                                 
9  Rcl 4058 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010;   Rcl 37579 
AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020;  Rcl 25069 AgR, Relator(a): DIAS 
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017;     
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   A esse respeito, é de conhecimento público e notório – 

tratando-se de fatos amplamente divulgados pela mídia – que, no mês de 

abril de 2019, um grupo de criminosos hackeou o aplicativo de mensagens 

Telegram de diversas autoridades do país, dentre os quais o do então 

Coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Martinazzo 

Dallagnol e, segundo afirmado pelo próprio hacker Walter Delgatti Neto 

em recente entrevista 10, do Presidente da República e de quatro Ministros 

desse Col. STF. 

 
   A partir do referido episódio, diversos periódicos, 

especialmente o site The Intercept Brasil, passaram a divulgar excertos 

dessas supostas “conversas”, em matérias publicadas a “conta-gotas” e 

contendo apenas trechos parciais desses supostos diálogos, com 

abrangência muito menor do que o conteúdo da Operação Spoofing, em 

episódio que ficou conhecido como “Vaza Jato”.  

 
   Sabe-se, ainda, que em 23 de julho de 2019 foi 

deflagrada a Operação Spoofing, que culminou na prisão temporária de 

quatro suspeitos e, ao cabo, na denúncia contra sete pessoas, dentre as 

quais Walter Delgatti Neto, o “Vermelho”, acusado de ser o hacker por 

trás da ilícita invasão de dispositivos de informática de 176 pessoas,  

incluindo as seguintes vítimas 11: 

 

x Flávio Bolsonaro, Senador da República;  
x Eduardo Bolsonaro, Deputado Federal; 
x Abraham Weintraub, ex-Ministro da Educação;  
x Davi Alcolumbre, ex-Presidente do Senado Federal;  
x Baleia Rossi, Deputado Federal;  
x Cid Gomes, Senador da República;  
x Rodrigo Janot, ex-Procurador-Geral da República;  
x Marcelo Barbieri, Deputado Federal;  

                                                 
10  https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/12/21/exclusivo-lava-jato-queria-prender-gilmar-mendes-
e-toffoli-diz-hacker-a-cnn (acesso em 30/01/2021). 
11  http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/docs/denuncia-spoofing  (acesso em 02/02/2021). 
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x Marcelo Weitzel, Suprocurador-Geral de Justiça Militar e Conselheiro do 
CNMP;  

x João Otávio de Noronha, Ministro do Superior Tribunal de Justiça;  
x Paulo Guedes, Ministro da Economia; 
x Gilmar Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal.  

 
   Todos esses diálogos, caso realmente existentes, 

ficarão disponíveis ao Reclamante, mesmo que não guardem 

qualquer relação com o exercício do seu direito de defesa?!  
 
   O que justifica conceder a apenas um réu, que em 

várias oportunidades já bradou por supostamente não receber 

tratamento isonômico em relação a outros acusados 12, o acesso a 

diálogos privados de terceiros, inclusive adversários políticos e 

autoridades das mais altas Cortes do País?! 

 
   A denúncia, apresentada pelo Ministério Público Federal 
13 - que foi recebida pelo Juízo da 10ª Vara Federal do DF em 06 de 

fevereiro de 2020 14 -, revela que o mencionado hacker confessou os 

crimes, como externado em mencionada recente entrevista por ele 

concedida. 
 
   É também sabido que o Exmo. Ministro Luiz Fux, nos 

autos da ADPF 605, deferiu liminar para determinar a preservação das 

provas colhidas, dentre as quais as conversas confessadamente obtidas de 

forma criminosa, bem como o envio de cópia do inteiro teor desses 

supostos diálogos à Sua Excelência. As referidas supostas conversas 

foram, a partir de então, acauteladas pela Polícia Federal e também 

enviadas a esse pretório excelso, em razão da decisão alhures. 

 

                                                 
12  https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/12/13/o-trf-4-colocou-o-processo-de-
condenacao-de-lula-rapido-demais-em-pauta.htm (acesso em 02/02/2021). 
13  http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/docs/denuncia-spoofing  (acesso em 30/01/2021). 
14  https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/02/06/interna_politica,1120027/juiz-federal-do-df-
recebe-denuncia-contra-hackers-por-associacao-crimi.shtml  (acesso em 30/01/2021).  
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   Há, ainda, notícias de que os aparelhos de várias das 

vítimas do hackeamento não foram periciados 15 e, muito importante, de 

que as vítimas dos ataques, dentre os quais os membros do MPF – muitos 

que sequer compõem as Forças Tarefas da Lava Jato, sendo, nessa 

esteira, terceiros inteiramente alheios às investigações conduzidas contra 

o Reclamante –, não reconheceram a autenticidade de seu conteúdo, 

sendo de conhecimento público, por exemplo, as várias notas emitidas 

pela Força Tarefa da Lava Jato 16 nesse sentido. Além disso, até mesmo 

notícias veiculadas em 2019 17 dão conta de que a Polícia Federal teria 

descoberto que os hackers criaram diálogos que nunca existiram, 

além de terem assumido falsamente a identidade de várias autoridades 18. 
 
   Esse simples relato dos fatos revela que: i) os supostos 

diálogos, ainda que efetivamente existentes, foram obtidos por 

meio ilícito;  e  ii) inexiste prova quanto a autenticidade do 

material, tampouco há cadeia de custódia em relação ao seu 

conteúdo. 
 
   No tocante à ilicitude da obtenção da prova, 

indispensável que se traga a esse pretório STF maiores digressões sobre a 

forma de obtenção dos supostos diálogos. A interceptação clandestina 

foi objeto de confissão por parte do líder do grupo criminoso preso com a 

deflagração da Operação Spoofing, inexistindo sequer divergência a esse 

respeito. 

 
 

                                                 
15  https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/06/14/procuradores-da-lava-jato-nao-entregaram-
celulares-para-a-pericia-da-pf.ghtml  (acesso em 30/01/2021). 
16   Notas disponíveis em: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-lava-jato  
17  https://imirante.com/oestadoma/noticias/2019/11/26/hacker-que-invadiu-celulares-da-lava-jato-criou-
dialogos-diz-pf/  (acesso em 30/01/2021). 
18  https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/procurador-hacker-instruiu-vermelho-a-fabricar-
mensagem-de-joice (acesso em 30/01/2021).  
 https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/12/hacker-diz-que-acessa-quem-quiser-e-quando-quiser-
ao-invadir-grupo-do-conselho-do-mp.ghtml  (acesso em 30/01/2021). 
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   Igualmente sabido que a pacífica jurisprudência desse 

Col. Supremo Tribunal Federal veda a utilização de provas ilícitas e 

também as delas decorrentes 19 como meios lídimos de prova. Nesse 

tocante, aliás, o pretório excelso, analisando a quaestio sob a ótica da 

Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, expressamente veda que uma 

pessoa seja simplesmente investigada com lastro em provas obtidas 

ilicitamente, como se depreende do histórico julgado proferido nos autos 

do RHC nº 90.376/RJ 20, cujo trecho se colaciona in verbis: 
“Ninguém pode ser investigado, denunciado ou 
condenado com base, unicamente, em provas ilícitas, quer se 
trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por 
derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que 
produzido, de modo válido, em momento subseqüente, não 
pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem derivar 
de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária. - A 
exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada 
pelo vício da ilicitude por derivação - representa um dos meios 
mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia 
do ‘due process of law’ e a tornar mais intensa, pelo banimento 
da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que 
preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer 
acusado em sede processual penal”. (g.n.)  

 
   As provas ilícitas, obtidas de forma direta ou por 

derivação de outras (fruits of the poisonous tree), independentemente do 

momento em que foram produzidas, são nulas. É o que, inclusive, restou 

assentado por esse Col. STF quando do julgamento da Rcl 24.473/SP 21. 

 
   Analisando situação semelhante, a eg. 2ª Turma dessa 

C. Suprema Corte concedeu a ordem de habeas corpus nos autos do HC 

168.052/SP 22, exatamente por considerar ilícita a verificação de 

conversas de WhatsApp por parte de policiais sem a prévia autorização 

judicial, na esteira do Voto do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, que 

destacou:  

                                                 
19  STF-2ª T. HC nº 74.116/SP, DJU de 14.3.1997;     HC nº 76.641/SP DJU de 5.2.1999;      HC 93.050, 
Rel. Min. Celso de Mello, DJe 1º.8.2008.    
20  RHC 90376, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2007. 
21  Rcl 24473, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/06/2018.  
22  HC 168052, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020. 
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“(...) Destarte, o caso em questão trata dos limites da proteção aos 
dados registrados em aparelho celular através de aplicativos de troca 
de mensagens, bem como da inviolabilidade de domicílio. 

Do sigilo das comunicações telefônicas e de dados e do 
direito fundamental à intimidade e à vida privada . 

Conforme o art. 5º, XII, da CF, é inviolável o sigilo das 
comunicações telefônicas e de dados, salvo por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal.  

Por sua vez, a inviolabilidade da vida privada e da intimidade é 
afirmada pelo art. 5º, X, da Constituição Federal. Como leciona Paulo 
Gonet Branco, o “sigilo das comunicações é não só um corolário da 
garantia da livre expressão de pensamento; exprime também aspecto 
tradicional do direito à privacidade e à intimidade” (MENDES, Gilmar 
F.; BRANCO, Paulo G. G. Curso de Direito Constitucional. Saraiva, 
2013. p. 293). 

Tradicionalmente, a doutrina entendia que a inviolabilidade das 
comunicações não se aplicava aos dados registrados, adotando uma 
interpretação mais estrita da norma contida no art. 5º, XII, da CF/88.  

Partia-se da compreensão que os dados em si não eram objeto de 
proteção, mas somente as comunicações realizadas. 

[...] 
Essa orientação foi incorporada pela jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal.  
No julgamento do HC 91.867/PA (Segunda Turma, de minha 

relatoria, DJe 20.9.2012), destaquei a diferença entre comunicação 
telefônica e registros telefônicos, os quais receberiam proteção 
jurídica distinta.  

Naquela oportunidade, defendi a impossibilidade de interpretar-se 
a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados 
enquanto registro, depósito registral, porquanto a proteção 
constitucional seria da comunicação, e não dos dados.  

Creio, contudo, que a modificação das circunstâncias fáticas 
e jurídicas, a promulgação de leis posteriores e o significativo 
desenvolvimento das tecnologias da comunicação, do tráfego de 
dados e dos aparelhos smart phones leva, nos dias atuais, à 
solução distinta.  

Ou seja, penso que se está diante de típico caso de mutação 
constitucional. 

Questiona-se se o acesso a informações e dados contidos nos 
celulares se encontra ou não expressamente abrangido pela cláusula 
do inciso XII do art. 5º. 

Contudo, ainda que se conclua pela não inclusão na referida 
cláusula, entendo que tais dados e informações encontram-se 
abrangidos pela proteção à intimidade e à privacidade, constante 
do inciso X do mesmo artigo. 

[...] 
No âmbito infraconstitucional, as normas do art. 3º, II, III; 7º, I, II, 

III, VII; 10 e 11 da Lei 12.965/2014 – o marco civil da internet – 
estabelecem diversas proteções à privacidade, aos dados pessoais, à 
vida privada, ao fluxo de comunicações e às comunicações privadas 
dos usuários da internet.  

A norma do art. 7º, III, da referida lei é elucidativa ao prever a 
inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas armazenadas 
(dados armazenados), “salvo por ordem judicial”. 

Percebe-se, portanto, que a legislação infraconstitucional 
avançou para possibilitar a proteção dos dados armazenados em 
comunicações privadas, os quais só podem ser acessados 
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mediante prévia decisão judicial – matéria submetida à reserva 
de jurisdição.  

Entendo que o avanço normativo nesse importante tema da 
proteção do direito à intimidade e à vida privada deve ser 
considerado na interpretação do alcance das normas do art. 5º, X 
e XII, CF.  

Tão importante quanto a alteração do contexto jurídico é a 
impactante transformação das circunstâncias fáticas, que trazem 
novas luzes ao tema.  

[...] 
Esses avanços tecnológicos são importantes e devem ser 

utilizados para a segurança pública dos cidadãos e a elucidação de 
delitos . Contudo, deve-se ter cautela, limites e controles para não 
transformar o Estado policial em um Estado espião e onipresente, 
conforme descrito por George Orwell em seu livro “1984”.  

Importante ressaltar que o próprio STJ assentou, nos autos do 
RHC 89.981, a necessidade de autorização judicial para acesso a 
dados constantes do aplicativo WhatsApp, em acórdão publicado em 
5.12.2017, de cujo teor extraio o seguinte trecho: 

[...] 
Portanto, entendo ser possível o acesso aos dados contidos 

em aparelhos celulares, uma vez que não há uma norma absoluta 
de proibição da visualização do seu conteúdo, conforme se 
poderia extrair a partir de uma interpretação literal da norma 
contida no art. 5º, XII, da Constituição da República.  

Não obstante, a proteção à intimidade e à vida privada contida 
no art. 5º, X, da CF/88, e a exigência da observância ao princípio 
da proporcionalidade nas intervenções estatais nesses direitos, 
impõem a revisão de meu posicionamento anterior, para que o 
acesso seja condicionado à prévia decisão judicial.  

As normas do art. 3º, II, III; 7º, I, II, III, VII; 10 e 11 da Lei 
12.965/2014 e as significativas alterações no contexto fático 
subjacente evidenciam se tratar de verdadeiro caso de mutação 
constitucional na interpretação do âmbito de proteção dos direitos 
estabelecidos no art. 5º, X e XII, da CF”. (g.n.  

 
   O acórdão do caso acima referido restou assim 

ementado: 

Habeas corpus. 2. Acesso a aparelho celular por policiais sem 
autorização judicial. Verificação de conversas em aplicativo 
WhatsApp. Sigilo das comunicações e da proteção de dados. 
Direito fundamental à intimidade e à vida privada. Superação da 
jurisprudência firmada no HC 91.867/PA. Relevante modificação das 
circunstâncias fáticas e jurídicas. Mutação constitucional. 
Necessidade de autorização judicial. 3. Violação ao domicílio do réu 
após apreensão ilegal do celular. 4. Alegação de fornecimento 
voluntário do acesso ao aparelho telefônico. 5. Necessidade de se 
estabelecer garantias para a efetivação do direito à não 
autoincriminação. 6. Ordem concedida para declarar a ilicitude 
das provas ilícitas e de todas dela derivadas. 
(HC 168052, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, 
julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284  
DIVULG 01-12-2020  PUBLIC 02-12-2020) 
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   Veja-se que até mesmo em situação menos grave – 

acesso a aplicativo de mensagens por parte da autoridade policial, 

quando da ocasião da apreensão do aparelho, sem a prévia autorização 

judicial – esse Col. STF tem compreendido pela ilicitude da prova. O que 

dirá então da situação em que tais conversas são oriundas do 

hackeamento, ou seja, da interceptação clandestina dos dados por 

terceiros. Nada mais óbvio, data maxima venia, do que o 

reconhecimento da ilicitude e sua esterilidade para quaisquer fins. 

 
   Mas para além da ilicitude da prova, é importante 

ressaltar a ausência de elementos mínimos que possam atestar a 

autenticidade e higidez do conteúdo das supostas mensagens. 

 
   Nesse tocante, o Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, 

ao conceder o acesso aos dados provenientes da Operação Spoofing, 

chegou a afirmar que o material apreendido (supostos diálogos) teria 

sido submetido à perícia técnica que, a seu turno, teria atestado a 

integridade e a inteireza da cadeia de custódia do material. 

 
   Mais uma vez rogando as mais respeitosas vênias ao d. 

Relator, tal afirmação, primo ictu oculi, encontra-se divorciada da 

realidade. 

 
   Isso porque, a contrario sensu, uma simples análise do 

Laudo Pericial n° 1458/2019/DITEC/INC/PF 23 revela que a perícia técnica 

realizada apenas atestou a apreensão do material contido nos 

dispositivos apreendidos e chancelou que a partir daquele momento 

“qualquer alteração do  o teúdo em a exo aos Laudos (remoção  

acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua 

substituição por outro  om teor difere te” poderia ser detectada. 

 

                                                 
23  https://static.poder360.com.br/2019/12/relatorioPF-operacaospoofing-18dez2019-pt1.pdf  
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   O que o laudo, portanto, está a afiançar é que a partir 

da extração do material (supostos diálogos) dos dispositivos será possível 

detectar qualquer tentativa de adulteração. A autenticidade reconhecida, 

portanto, está relacionada à fidedignidade entre o que estava nos 

hardwares do investigado e as cópias feitas por meio de extração desses 

dados. Veja-se: 

“Todos os dispositivos arrecadados foram submetidos a 
exames pelo Serviço de Perícias em Informática do Instituto 
Nacional de Criminalística da Polícia Federal , que objetivaram a 
extração e análise do conteúdo do material, com a elaboração de 
Laudo Pericial de Informática específico para cada item 
apreendido. Os arquivos das mídias passaram por um processo 
de garantia de integridade baseado no algoritmo Secure Hash 
Algorithm (SHA) de 256 bits, cujos resultados foram registrados 
em arquivos denominados "hashes.txt" e anexados em mídia 
ótica a cada um dos laudos. Dessa forma, qualquer alteração do 
conteúdo em anexo aos Laudos (remoção, acréscimo, alteração 
de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substiuição 
por outro com teor dtterente, pode ser detectada.  

A extração de dados dos aparelhos e dispositivos de 
armazenamento eletrônico foi realizada exclusivamente de forma 
automatizada, por meio de ferramenta forense apropriada. Para a 
extração dos dados dos aparelhos celulares, notebook e tablets foi 
utilizado o equipamento Cellebrite UFED 4PC, bem como o software 
Cellebrite Physical Analyzer para a geração de relatórios. Por sua 
vez, os relatórios gerados foram submetidos ai processamento por 
meio do programa Indexador e Processador de Evidências Digitais - 
IPED, o qual realiza a categorização dos dados, permite buscas 
indexadas, a pré-visualização do conteúdo dos arquivos, bem como 
apresenta diversos atributos dos arquivos categorizados, tais como 
datas de criação e acesso, localização no sistema de arquivos, valor 
da função de resumo criptografado MD5 e se o arquivo encontra-se 
com o status de apagado ou não, dentre outras funcionalidades.  

O conteúdo dos dispositivos de armazenamento computacional foi 
duplicado para arquivos de imagem forense, juntamente com a 
ferramenta gráfica para a análise de dados gerados pelo IPED (IPED-
SearchApp .exe), sendo então copiado para mídias encaminhadas 
em anexo aos laudos. Por motivo segurança, foram enviadas à 
equipe policial de investigação e análise somente as cópias dos 
materiais, preservando-se os originais. Com a finalidade de 
materializar as informações obtidas durante as análises dos dados 
armazenados nos dispositivos, e após serem confrontados e 
complementados com outros dados que guardam relação com os 
fatos em investigação, foram elaborados dois tipos de documentos 
específicos: i) Informações de exploração de material apreendido, 
contendo fato relevante de interesse investigativo, que tem como 
finalidade formalizar a atribuição de sentido aos dados apreendidos e 
sua vinculação com a hipótese criminal; e ii) e o Relatório de Análise 
de Material Apreendido, referente ao resumo das evidências 
encontradas em um determinado ítem apreendido na ação de busca 
e apreensão”. (g.n.  
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   Tanto é assim que o documento RAMA 

24/2019/DICINT/CGI/DIP/PF, que analisou o HD externo marca CB 

também apreendido com Walter Delgatti Neto, explicitamente 

externou, por exemplo: 

 
 
   Além disso, a Autoridade Policial, ao comunicar ao Juízo 

da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR a entrega dos arquivos 

encontrados em posse do hacker Walter Delgatti Neto, em comunicado 

datado de 12 de janeiro de 2021 (documento anexado no agravo 

regimental interposto pelos membros do MPF), afirmou de forma expressa 

que: 

“Diante dos termos da decisão, consignou-se que a avaliação daquilo 
que diz respeito direta ou indiretamente ao reclamante exigiria a 
análise manual de todo o conteúdo apreendido, o que sequer 
ocorreu no curso da própria OPERAÇÃO SPOOFING, pois o teor 
das conversas obtidas não era objeto de investigação. Por outro 
lado, tal análise restaria inviabilizada ante o exíguo prazo e a 
necessidade de se voltar elevados recursos humanos por grande 
período de tempo.” (g.n.) 
 

   Uma perfuntória leitura dos documentos acima 

mencionados, portanto, já revela que as premissas lançadas pelo Exmo. 

Relator para deferir o acesso pretendido pelo Reclamante são, data 

venia, inteiramente dissonantes da realidade. 

 
   Isso porque, ao contrário do afirmado, em nenhum 

momento houve, de fato, uma aferição sobre a veracidade das mensagens 

divulgadas pelos criminosos ou apreendidas em poder deles! Em outras 
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palavras, não houve a comparação entre o que foi apreendido em poder 

dos hackers e o que efetivamente constava das contas mantidas no 

telegram pelas vítimas. Também não houve a demonstração de que, tão 

logo o material fora hackeado (obtido criminosamente), foi devidamente 

preservado, sem adulterações ou edições (acréscimos, alterações ou 

supressões). 

 
   A esse respeito, aliás, é importante repisar, no tocante 

à suposta “autenticidade” do conteúdo das mensagens apreendidas, que: 

i) os aparelhos de várias das vítimas do hackeamento, dentre os quais os 

membros do MPF (integrantes da Lava Jato e também os terceiros que 

sequer conduziram investigações contra o Reclamante), não foram 

periciados ; ii) os membros do MPF não reconheceram a autenticidade do 

conteúdo dos supostos diálogos, sendo de conhecimento público, por 

exemplo, as várias notas emitidas pela Força Tarefa da Lava Jato nesse 

sentido; iii) existem notícias de que a Polícia Federal teria descoberto que 

os criminosos criaram diálogos que nunca existiram 24; iv) sendo também 

inconcusso que os hackers chegaram a assumir falsamente a identidade 

de várias autoridades, como noticiam diversos portais 25. 

 
   Ainda nesse contexto, igualmente importante ressaltar 

que em recente entrevista concedida à CNN Brasil 26, o hacker Walter 

Delgatti afirmou, em uma imputação grave, que teria verificado nas trocas 

de mensagens que o Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso 

supostamente “auxiliava” o Procurador Deltan Dallagnol, o orientando 

sobre “o que colocar na peça, o que falar. Um juiz auxiliando também, o 

que deveria fazer um procurador”. 

                                                 
24  https://imirante.com/oestadoma/noticias/2019/11/26/hacker-que-invadiu-celulares-da-lava-jato-criou-
dialogos-diz-pf/  (acesso em 30/01/2021). 
25  https://oglobo.globo.com/brasil/hacker-se-passou-por-sergio-moro-no-aplicativo-telegram-23751048 
(acesso em 30/01/2021). 
 https://noticias.r7.com/sao-paulo/policia-estima-que-hackers-tenham-feito-mais-de-mil-vitimas-
28072019  acesso em 01/02/2021). 
26  https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/12/21/exclusivo-lava-jato-queria-prender-gilmar-mendes-
e-toffoli-diz-hacker-a-cnn (acesso em 30/01/2021). 
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   Em resposta, o Exmo. Ministro Barroso divulgou nota 

oficial pela qual negou com veemência as acusações feitas pelo hacker 
27, afirmando: 

"O ministro Luís Roberto Barroso nunca teve o aplicativo 
‘Telegram’ e, consequentemente, jamais conversou com alguém 
utilizando essa plataforma. O Ministro jamais prestou qualquer 
auxílio a procurador da Lava Jato sobre o que colocar em 
alguma peça. Mais que isso, ele nunca sequer conversou com 
qualquer procurador da Lava Jato sobre mérito de processos da 
competência deles. Trata-se de informação falsa." (g.n.) 

 
   Portanto, inequívoco que mais do que inexistir qualquer 

elemento de prova que possa atestar a fidedignidade do material 

apreendido, existem diversos elementos que denotam que tais supostos 

diálogos têm origem inteiramente duvidosa. 
 
   Registra-se ainda que o Conselho Nacional do 

Ministério Público, ao apreciar pedidos de instauração de procedimentos 

disciplinares em face de membros do MPF com base nos supostos diálogos 

hackeados, consignou, nos autos das Reclamações Disciplinares 

1.00422/2019-93, 1.00490/2019-06 e 1.00555/2019-23, que “inexiste 

certeza sobre a existência dessas mensagens, tampouco sobre a sua não 

adulteração. Tal  o texto tor a essa ‘prova’ (re tius: eleme tos de 

informação) estéril para os fins de apuração disciplinar”, bem como que 

“considerando a inexistência de autorização judicial para a interceptação 

(telefônica ou telemática) das referidas mensagens, a obtenção destas 

afigurou-se ilícita e criminosa, o que a torna inútil para a deflagração de 

investigação preliminar”. 
 
   Por fim, também a esse respeito, ressalta-se que a 

imprestabilidade de utilização das mensagens para quaisquer fins de 

direito foi, inclusive, manifestada pela Procuradoria-Geral da República 

nos autos do HC 174.398/PR 28, no qual o ora Reclamante foi o 

impetrante do remédio heroico. Naquela ocasião a PGR expressamente 
                                                 
27  https://revistaforum.com.br/politica/barroso-rebate-hacker-de-araraquara-e-diz-que-jamais-conversou-
com-procurador-da-lava-jato-sobre-processos/  (acesso em 01/02/2021). 
28 Rel. Min. Edson Fachin. 
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consignou que as mensagens trocadas no âmbito do Telegram não 

possuem valor probatório, dispondo que: 

"Como se sabe, os supostos diálogos travados no Telegram 
entre membros do MPF e do Poder Judiciário, posteriormente 
publicados pelo site The Intercept Brasil e por outras empresas 
jornalísticas parceiras, não tiveram sua autenticidade e 
integridade aferidas pelos meios legais próprios, a saber, 
mediante perícia telemática. Tampouco os seus 
interlocutores reconheceram nas mensagens tais 
atributos, muito pelo contrário. 

Aliás, tratando-se de evidências digitais, caracterizadas pela 
volatilidade e suscetibilidade de clonagem, somente a 
preservação da cadeia de custódia pode levar à 
confirmação da integridade e autenticidade do conteúdo 
dos diálogos travados, o que não ocorreu no presente 
caso. 

A não confirmação da integridade e autenticidade do 
material telemático publicado permite questionar (i) se os 
diálogos efetivamente ocorreram, (ii) se foram eventualmente 
alterados, forjados ou mesmo descontextualizados, (iii) quem 
acessou, com quem compartilhou, de que forma compartilhou, 
se selecionou diálogos, como e quem divulgou. 

Sendo assim, há fundadas dúvidas acerca da integridade e 
autenticidade de tais mensagens, o que conduz à 
impossibilidade de que elas possam ser consideradas como 
provas de algum fato. Veja-se que a não confirmação da 
autenticidade e da integridade de um dado material impede 
a sua caracterização como prova, afetando esta em seu 
plano de existência. 

No presente caso, portanto, os supostos diálogos travados 
no Telegram entre membros do MPF e do Poder Judiciário, 
citados pelos impetrantes, não possuem qualquer valor 
probatório. 

[...] 

Ainda que os diálogos travados no Telegram entre membros 
do MPF e do Poder Judiciário pudessem ser considerados, 
materialmente, como provas, é certo que se estaria diante de 
provas inválidas e, assim, não passíveis de utilização em 
processos ou procedimentos. 

Como se sabe, tais supostos diálogos foram obtidos de 
modo não apenas ilegal, mas também criminoso,14 uma vez 
que captados sem autorização judicial para a quebra de sigilo 
telefônico e telemático, em grave ofensa à garantia 
constitucional à privacidade das comunicações (inciso XII, art. 
5º, da CF). Tal ação criminosa, inclusive, está sendo 
investigada nos autos de Inquérito Policial em curso perante a 
10a Vara Federal de Brasília, em razão do qual se encontram 
atualmente presas preventivamente pessoas suspeitas de 
terem hackeado os celulares do Procurador da República 
Deltan Dallagnol, do então juiz federal Sérgio Moro e de outras 
autoridades públicas”. (g.n.) 
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   É importante que se destaque, ainda, a inexistência de 

cadeia de custódia que permita aferir com mínima segurança a 

integridade do material hackeado, que passou pelas mãos de “sabe-se lá 

quantas” pessoas – dentre os quais um jornalista – , até chegar à 

imprensa.  

 
   Nas infrações que deixam vestígios e nos delitos com 

prova digital, a observância da cadeia de custódia é essencial para que 

dados não se percam. A esse respeito, o col. Superior Tribunal de Justiça, 

em relevante caso sobre o tema 29, consignou que a quebra da guarda da 

prova, ou denominada “cadeia de custódia”, representa uma alteração das 

fontes, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite da prova 

pode resultar em sua imprestabilidade. 

 
   Logo, conclui-se que a veracidade do conteúdo das 

mensagens apreendidas na Operação Spoofing não pode ser comprovada 

e, ainda, é prova ilícita na acepção técnica do termo, conforme abaixo 

fundamentado, motivo pelo qual sequer pode ser compartilhada! 

 
   A referida prova serve exclusivamente para 

comprovação da materialidade dos delitos cometidos pelos réus da Ação 

Penal n° 1015706-59.2019.4.01.3400 (Operação Spoofing), a fim de 

apurar a efetiva invasão de aplicativos eletrônicos de agentes públicos 

(crime formal), mas não se presta para provar absolutamente nada do 

que consta nas referidas mensagens, sob pena de se violar o que dispõe o 

artigo 5º, LVI, da CRFB 30 e, como se passa a evidenciar, o que preconiza 

o mesmo artigo 5º, em seus incisos X e XII (violação à intimidade e ao 

sigilo das comunicações). 

 

                                                 
29  HC 160.662/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2014, 
DJe 17/03/2014;   e   REsp 1795341/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
07/05/2019, DJe 14/05/2019. 
30  “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. 
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D) DA VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E AO SIGILO DAS 
COMUNICAÇÕES: ACESSO E DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS DE 
CUNHO PESSOAL E RELACIONADAS A MEMBROS DO MPF QUE 
SEQUER INTEGRAVAM OU INTEGRAM A FORÇA TAREFA DA 
LAVA JATO. 

 
   Revisitando o que restou consignado pelo Exmo. Sr. 

Ministro Gilmar Mendes nos autos do HC 168.052/SP 31, a proteção à 

intimidade, à vida privada e ao sigilo das comunicações, contida no art. 

5º, X e XII, da CF/88, e a exigência da observância ao princípio da 

proporcionalidade nas intervenções estatais nesses direitos, protegem os 

cidadãos contra atos ilícitos que visem o acesso ilegal ao conteúdo de 

mensagens registradas em aparelhos celulares. 

 
   Observa-se, portanto, que para além de significar uma 

prova ilícita, a interceptação, in casu perpetrada pelo hackeamento do 

aplicativo de mensagens, inegavelmente também configura uma violação 

às garantias constitucionais à intimidade, à vida privada e ao sigilo das 

comunicações. 
 
   E aqui não se está a falar apenas da preservação da 

intimidade dos membros do MPF que atuaram ou que atuam na Força 

Tarefa da Lava Jato e que, nesse múnus, conduziram investigações e 

ofertaram denúncias – aceitas pelo Judiciário, diga-se de passagem –  

contra o Reclamante. 
 
   Observa-se que em razão dos seguidos peticionamentos 

da defesa do Reclamante após a concessão, pelo e. Relator, do acesso ao 

acervo probatório da Operação Spoofing, os quais narravam suposta 

“recalcitrância” do Juízo da 10ª Vara Federal do DF e, posteriormente, das 

autoridades policiais responsáveis pela custódia do material, chegou-se ao 

ponto em que Sua Excelência na prática concedeu ao Reclamante o 

acesso irrestrito a todos os supostos diálogos. 
                                                 
31  HC 168052, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020. 
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   Veja-se, a esse respeito, que a autoridade policial, em 

13 de janeiro de 2021, por meio do Ofício nº 13/2021/DICINT/CGI/DIP/PF 

(doc. anexo), dirigido à Procuradora da República Andrea Silva Araújo, 

relatou exatamente que para cumprir as seguidas decisões do Exmo. 

Relator deveria conceder ao Reclamante acesso irrestrito ao material: 

 
“(...) Diante dos termos da decisão, consignou-se que a avaliação 

daquilo que diz respeito direta ou indiretamente ao reclamante exigiria 
a análise manual de todo o conteúdo apreendido, o que sequer 
ocorreu no curso da própria OPERAÇÃO SPOOFING, pois o teor das 
conversas obtidas não era objeto de investigação. Por outro lado, tal 
análise restaria inviabilizada ante o exíguo prazo e a necessidade de 
se voltar elevados recursos humanos por grande período de tempo, 
pois se tratam de centenas de milhares de arquivos. A fim de 
viabilizar uma análise automatizada, oficiou-se a defesa do Advogado 
do reclamante, informando-lhe de tais circunstâncias, solicitando o 
encaminhamento dos termos / expressões que, na visão da defesa, 
contemplariam seu cliente. 

Em resposta, a defesa peticionou apresentando outro trecho da 
decisão do STF na Reclamação 43.007/DF - STF, argumentando que 
tal limitação representaria cerceamento de defesa e que, nos termos 
da decisão, caberia à própria defesa, a quem é imposto o dever de 
sigilo, analisar o material e identificar o que diz respeito direta ou 
indiretamente ao Reclamante. Por outro lado, subsidiariamente, foram 
apresentados 700 [setecentos] termos / expressões de busca, o que, 
da mesma forma, seria inviável de se efetivar pelas razões acima 
expostas. 

Assim, considerando-se que a decisão determinou "o 
compartihamento das mensagens informais trocadas no âmbito 
da Força-tarefa Lava Jato, encontráveis nos arquivos 
arrecadados ao longo da Operação Spoofing, os quais integram o 
Inquérito 002/2019- 7/DICINT/GGI/DIP/PF, convolado na Ação Penal 
1015706- 59.2019.4.01.3400, em curso perante o Juízo da 10a Vara 
Federal Criminal do Distrito Federal", deixando expressamente 
consignado que "deverão permanecer sob rigoroso sigilo"; em 
cumprimento à decisão em questão, foi fornecido o material 
obtido em poder de WALTER DELGATTI NETO [Equipe 1 - Fase 
01], no qual se encontram as referidas mensagens. 

O Juízo da 10ª Vara Federal foi comunicado do cumprimento nos 
mesmos termos nos autos 1015706-59.2019.4.01.3400. 

Ressalta-se que, no item 5 da Petição apresentada pela defesa do 
Reclamante [anexo], o peticionário declara-se ciente e responsável 
pela salvaguarda do sigilo determinado pelo Exmo. Sr. Ministro do 
STF, em razão do que tornou-se despicienda a coleta de Termo de 
Confidencialidade. 

Todas as circunstâncias acima descritas foram formalizadas no 
processo SEI! 08123.000016/2021-71, o qual é ora encaminhado 
anexo”. (g.n.  

 
   Ato contínuo ao seu acesso, a defesa do Reclamante – 

em clara violação ao sigilo determinado pelo Relator, bem como ao 

sigilo que recai sobre os autos da investigação conduzida pelo 



 
 

38 
 

juízo da 10ª Vara Federal do DF – acostou ao presente feito, sem 

qualquer justificativa plausível – já que não é objeto da presente 

reclamação qualquer valoração sobre o conteúdo das mensagens –  

enorme quantidade dessas supostas mensagens. 

 
   Mais do que violar o sigilo legal imposto ao acervo 

probatório e aos autos da investigação 32, ao assim proceder, a defesa do 

Reclamante – corroborada pelas sucessivas decisões do eminente Relator 

– também perpetrou devassa ilegítima, desproporcional, 

inconstitucional e ilegal à intimidade de dezenas de outras 

pessoas que sequer possuem relação com as investigações 

conduzidas contra o Reclamante e tampouco integram as Forças 

Tarefas da Lava Jato, o que será mais bem exemplificado no item 

seguinte da presente manifestação, no qual se abordará os graves 

reflexos da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski. 

 
   Diversas conversas particulares e muito sensíveis aos 

seus supostos interlocutores foram desmedidamente publicizadas, em 

medida, com todas as vênias, censurável sob diversos prismas. 

 
   O que se verifica no caso vertente, portanto, é que para 

garantir ao Reclamante o seu suposto direito de acesso às referidas 

mensagens – o que, em tese, se fez em atenção aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa –, violou-se o direito à intimidade e 

ao sigilo de comunicações de um sem-número de pessoas, muitas 

das quais sequer possuem relação alguma com o Reclamante ou 

com os processos contra ele instaurados. 

 
   Mais do que isso. Houve uma ampliação flagrante ao que 

se havia inicialmente proposto, já que na prática a autoridade policial se 

viu compelida a entregar ao Reclamante todo o acervo a ela acautelado, 
                                                 
32  Destaca-se que o sigilo imposto à presente Reclamação – na qual sequer deveria constar o conteúdo das 
referidas mensagens – apenas foi retirado pelo Relator posteriormente. 
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em que pese a decisão que garantiu acesso aos supostos diálogos tenha 

estritamente dito que o compartilhamento pretendido abrangeria 

apenas as “mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing que 

lhe digam respeito, direta ou indiretamente, bem assim as que 

tenham relação com investigações e ações penais contra ele 

movidas na 13a Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer 

outra jurisdição, ainda que estrangeira”.  
 
   Em suma, partiu-se de uma Reclamação que visava 

única e exclusivamente compelir o Juízo da 13ª. Vara Federal Criminal a 

conceder à Defesa do Reclamante acesso aos autos de nº 5020175- 

34.2017.4.04.7000/PR, em que tramita o Acordo de Leniência firmado 

entre a Odebrecht S.A. e o Ministério Público Federal, para uma 

Reclamação que garantiu o acesso à Ação Penal decorrente da Operação 

Spoofing, em trâmite na 10ª. Vara Federal Criminal de Brasília/DF, que 

em uma “ampliação da ampliação” (?) permitiu ao Reclamante acesso a 

dados obtidos criminosa e ilicitamente e albergados pela inviolabilidade da 

intimidade e do sigilo das comunicações. 
 
   Ainda no que se refere ao respeito à privacidade, é 

importante ressaltar que o Pleno desse Col. STF, ao apreciar a Medida 

Cautelar na ADI nº 6.387/DF 33, reconheceu, em decisão histórica, que 

a proteção de dados pessoais e a autodeterminação informativa “são 

direitos fundamentais autônomos extraídos da garantia da inviolabilidade 

da intimidade e da vida privada e, consectariamente, do princípio da 

dignidade da pessoa humana”. 

 
   Com efeito, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018) representa um marco histórico 

na regulamentação sobre o tratamento de dados pessoais no Brasil, tanto 

em meios físicos quanto em plataformas digitais, pois além de alterar a 

                                                 
33  ADI 6387 MC-Ref, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2020. 
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maneira como instituições privadas coletam, armazenam e disponibilizam 

informações de usuários, também é destinada às instituições públicas. 
 
   A norma traz um capítulo dedicado aos direitos dos 

titulares de dados pessoais, sendo relevante destacar, para os fins a que 

se destina a presente impugnação: i) o direito de acesso aos dados (art. 

18, II); ii) direito de saber com quem a autoridade controladora dos 

dados realizou o seu compartilhamento (art. 18, VII); e iii) direito de não 

consentir com o fornecimento dos dados (art. 18, VIII). 

 
   É em razão desse contexto que a r. decisão proferida 

pelo Exmo. Min. Ricardo Lewandowski, com todas as vênias, também 

inaugura flagrante violação às garantias previstas na LGPD, já que as 

vítimas dos crimes praticados pelos harckers sequer foram ouvidas e 

também não tiveram chance de oposição ao uso de suas informações 

pessoais, que agora estão nas mãos de terceira pessoa que já 

efetivamente desrespeitou o sigilo imposto pelo próprio Relator, como já 

destacado. 

 
   Ante o exposto, com todo o acatamento, não existem 

palavras para descrever a consternação que a medida, pretendida e já 

deferida liminarmente, causa. 

 

E) DOS REFLEXOS DA MANUTENÇÃO DO COMPARTILHAMENTO 
INDISCRIMINADO DAS SUPOSTAS MENSAGENS. 

 
   Talvez o primeiro e mais óbvio reflexo da medida 

deferida no bojo da presente Reclamação seja o perigoso – e caro! –  

precedente criado a esse Col. STF. 

 
   E não é preciso tergiversar a esse respeito, já que tão 

logo a excêntrica medida foi deferida, diversos réus em ações penais 
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decorrentes da atuação das Forças Tarefas da Operação Lava Jato 

requereram a mesma benesse obtida pelo Reclamante. 

 
   O curioso é que a todos eles o Min. Relator tem negado 

os pleitos, afirmando, em síntese, que os requerentes não preencheriam 

os requisitos necessários para tanto. Quais seriam esses requisitos, já 

que até mesmo para deferir a medida ao Reclamante Sua 

Excelência não trouxe qualquer fundamentação em sua decisão?!  
 
   Outro reflexo, ainda mais perigoso, é o inegável 

encorajamento para que criminosos, especialmente poderosos, contratem 

hackers e ladrões para invadir dispositivos ou mesmo as próprias 

residências de autoridades, a fim de obter materiais que possam ser, 

ainda que mediante distorções, utilizados em favor dos primeiros.  
 
   E essa é uma preocupação legítima, já que, ao fim e ao 

cabo, o que se está a afiançar é que as provas obtidas criminosa e 

ilicitamente podem ser utilizadas. 
 
   Uma terceira consequência é a violação, por via reflexa, 

do sigilo imposto pelo juízo competente – nos limites legais – a 

investigações e processos sob sua jurisdição. 
 
   A esse respeito, vale reiterar que em que pese a ação 

penal em curso na 10ª. Vara Federal Criminal de Brasília/DF tramitar sob 

segredo de justiça e nada obstante o Exmo. Relator tenha, ao deferir ao 

Reclamante acesso ao acervo das supostas mensagens hackeadas, 

determinado a preservação do sigilo de seu conteúdo, a defesa do 

Reclamante juntou ao presente feito trechos contendo alguns dos 

supostos diálogos, o que já foi explorado pela mídia, levando, concessa 

venia, a uma espetacularização do processo penal, tantas vezes criticada. 
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   Rememora-se, inclusive, que o ex-Juiz Sérgio Moro foi 

duramente criticado por ter retirado o sigilo e divulgado o conteúdo de 

interceptações telefônicas – previamente autorizadas em feito à época sob 

a sua jurisdição – relativas ao ora Reclamante, o que levou a uma intensa 

exploração midiática. O interessante é que a conduta outrora criticada 

agora foi perpetrada pelo Reclamante! 

 
   Vale repisar, inclusive, ainda a respeito do supracitado 

episódio, que o Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, à época, proferiu 

decisão, em regime de plantão, determinando que ex-magistrado 

separasse os áudios que envolviam o Reclamante e eventuais políticos 

com prerrogativa de foro 34: 
"Assim, sem prejuízo do regular andamento das centenas de feitos 
em trâmite perante o juízo reclamado, convém que, por ora, as 
gravações apontadas como ilegais permaneçam sob sigilo e isoladas 
dos demais elementos de prova já colhidos nos demais processos em 
curso na instância de piso, até o exame definitivo da presente 
reclamação pelo ministro Teori Zavascki" 

 

   É de bom alvitre relembrar, ademais, que o saudoso 

Ministro Teori Zavascki, Relator da Reclamação 23.457/PR 35, na 

ocasião do deferimento de liminar que determinou o encaminhamento das 

investigações da Lava Jato que envolviam o ora Reclamante e sustou a 

decisão do então Juiz Sérgio Moro, que havia levantado o sigilo das 

conversas telefônicas envolvendo o ex-Presidente e a então Presidente 

da República, Dilma Rousseff, consignou expressamente que “a 

divulgação pública das conversações telefônicas interceptadas, 

nas circunstâncias em que ocorreu, comprometeu o direito 

fundamental à garantia de sigilo, que tem assento 

constitucional”, o que foi em seguida referendado pelo Pleno dessa Col. 

Suprema Corte. 

 

                                                 
34  https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2016/07/politica/510833-lewandowski-manda-moro-
separar-audios-que-envolvem-lula-e-politicos-na-lava-jato.html (acesso em 03/02/21). 
35  Rcl 23457 MC-Ref, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2016. 
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   E essa exploração midiática de conteúdo de (supostas) 

conversas gera uma quarta implicação: um agravamento colossal da 

violação à intimidade de pessoas que sequer possuem relação com o 

Reclamante ou com a sua tese de defesa. 

 
   É o que se observa, por exemplo, do caso da Exma. 

Procuradora da República Lívia Tinoco, que jamais integrou as Forças 

Tarefas da Lava Jato e que, portanto, não possui qualquer vínculo com 

a tese defensiva do Reclamante, não sendo justificável, sob qualquer 

ângulo, o acesso a (supostas) mensagens por ela trocadas, muito menos 

o vazamento de seu conteúdo. 

 
   No caso da citada Procuradora, diversos veículos de 

comunicação se utilizaram de trechos de seus supostos diálogos, todos 

inseridos pela defesa do Reclamante nos presentes autos, para 

simplesmente promover um brutal linchamento virtual da integrante do 

MPF! E isso se deu, particularmente, pelo seguinte trecho contido na 

petição do Reclamante, pela qual acostou ao presente feito os supostos 

diálogos: 
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   Como vê, em um jogo de adivinhação, a defesa do 

Reclamante afirma que os diálogos em questão teriam ocorrido mediante 

o uso de “aparelhos funcionais”, sem qualquer elemento de prova a esse 

respeito e como se isso, ainda que verdadeiro, elidisse o fato de que o 

hackeamento ocorreu nas contas privadas dos interlocutores no aplicativo 

de mensagens Telegram e não de seus aparelhos.  

 
   Além disso, imputa à Procuradora as falas acima 

destacadas para qualificar a sua conduta como sendo parte de um 

“sórdido uso estratégico do Direito para fins ilegítimos (lawfare), além de 

um claro desprezo pela própria integridade física do Reclamante”.  

 
   Nesse tocante destacam-se, dentre outras, as notícias 

veiculadas pelos portais Consultor Jurídico CONJUR, Fan F1, Revista 

Forum e NE Notícias (docs. anexos), os quais, sem qualquer apego ao  

esmero jornalístico, afirmam que a Procuradora teria “comemorado” a 

prisão do ex-Presidente Lula, que teria dito em um chat privado (de uso 

pessoal e não institucional) com Procuradores da Lava Jato exatamente o 

que apontou a defesa do Reclamante no referido petitório: 

“TRF, Moro, Lava Jato e Globo tem um sonho; que Lula não 
seja candidato em 2018. Não querem Lula de volta porque 
pobre não pode ter direito. [...] E o outro sonho de consumo 
deles é ter uma fotografia dele [Lula] preso para terem um 
orgasmo múltiplo, para ter tesão” (sic  

 
   A repercussão da divulgação dessa suposta mensagem 

pela defesa do Reclamante foi além dos comentários agressivos feitos 

pelos leitores das matérias supracitadas.  

 
   Pela rede social Twitter diversos usuários proferiram 

impropérios, ofensas e até mesmo ameaças à Procuradora da República, 

tudo com base nesse suposto diálogo, fruto de uma devassa, sem 

precedentes, à intimidade, à honra e ao sigilo de suas comunicações 

(docs. anexos). Por exemplo: 



 
 

45 
 

 

 

 



 
 

46 
 

 

 

 



 
 

47 
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   Até mesmo juristas, dentre os quais Lenio Streck, 

embarcaram na leviana acusação feita pela defesa do Reclamante, como 

se colhe de um tuíte por ele publicado: 

 

 
 
   O que nem a defesa do Reclamante e nem os portais de 

notícias que divulgaram as supostas conversas explicam é que a frase 

atribuída à Procuradora foi dita pelo próprio ex-Presidente Lula, 

quando realizou um discurso em São Bernardo do Campo, em 

frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em 07 de abril de 

2018, horas antes de sua prisão! 

 
   Naquela ocasião, e isso foi amplamente divulgado à 

época (docs. anexos), foi o próprio Reclamante quem disse 36: 

                                                 
36  Íntegra do discurso disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-04/eu-
nao-sou-mais-um-ser-humano-eu-sou-uma-ideia-diz-ex-presidente   e   em  
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/49172/leia-a-integra-do-discurso-de-lula-em-sao-
bernardo (acesso em 03/02/21) 
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   Percebe-se, portanto, que o diálogo atribuído à 

Procuradora nada mais faz do que parafrasear o que o ex-Presidente havia 

dito em seu discurso prévio à sua prisão, nos idos de 2018. E tal suposta 

paráfrase teria sido dita em um chat de comentários com colegas 

Procuradores, os quais, ao que parece com exceção de Deltan Dallagnol, 

sequer integravam a Lava Jato.  

 
   Observa-se, desse contexto, a grave consequência do 

acesso e ampla divulgação de conteúdo que, se realmente existente, vem 

sendo utilizado de forma distorcida, colocando em risco não apenas a 

reputação de uma atuante e exemplar integrante do MPF, mas também a 

sua própria integridade física, em razão do leviano recorte que não traduz 

a realidade. 
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IV – CONCLUSÃO E PEDIDOS 
 
   Fortes nessas razões, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

PROCURADORES DA REPÚBLICA – ANPR, com fundamento no artigo 

990, do Código de Processo Civil, requer a sua admissão como terceira 

interessada no presente feito e, nessa esteira, pugna: 

 

a) Que em tutela de urgência, seja determinado o sigilo absoluto 

de eventuais novos diálogos que venham a ser utilizados pela 

defesa do Reclamante nestes ou em outros autos, devendo 

ser emitida ordem à defesa para que continue respeitando o 

sigilo imposto aos autos da Operação Spoofing ;  

 

b)  Pela imediata revogação da decisão proferida pelo d. Relator, 

Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, reconhecendo-se, ademais, o 

não cabimento da presente Reclamação pela ausência de aderência 

entre o ato combalido e o precedente invocado, bem como pela 

inadequação da via eleita, considerando-se a pretensão de utilização 

desse instrumento excepcionalíssimo com caráter preventivo. 

 
c) Na hipótese de se admitir o seu processamento, que no mérito a 

Reclamação ora combalida seja julgada improcedente, pelas 

razões de fato e direito expostas na presente impugnação, bem 

como nas informações prestadas pelas autoridades Reclamadas. 

 
   Pede deferimento. 

   Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2021. 

 

André Fonseca Roller    Fernando Torreão de Carvalho 
        OAB/DF 20.742                OAB/DF 20.800 
 

    Felipe de Oliveira Mesquita 
            OAB/DF 34.673 




