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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA
Ofício nº 651/2021/MPF/PR-PR

Curitiba, 8 de fevereiro de 2021.
Ao Excelentíssimo Senhor

Ministro Presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça

Assunto: Inexistência de investigação pela Lava Jato de Ministros do STJ
Referências: Ofício 66/GP do E. STJ, PGR-00036314/2021
Classificação no ÚNICO: Normal

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tomando conhecimento pela imprensa de
que Vossa Excelência teria oficiado o Excelentíssimo Procurador-Geral da República, diante
de notícia de que supostamente teria ocorrido a investigação de Ministros do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito da força-tarefa da operação Lava Jato, afirmamos que a
notícia está absolutamente equivocada e reiteramos que os procedimentos da equipe sempre
se pautaram estritamente pelo cumprimento da lei.
1. De fato, os procuradores da República que integraram a Lava Jato reiteram
q u e jamais praticaram qualquer ato de investigação sobre condutas de autoridades
detentoras de foro por prerrogativa de função, sejam ministros do STJ, seja qualquer outra
autoridade. Em todos os casos em que foram identificados elementos de informação concretos
relacionados a autoridades com prerrogativa de foro, foram feitas as devidas comunicações às
autoridades competentes – sem exceção.
2. Sobre a notícia intitulada “Novas mensagens mostram intenção da Lava Jato
de investigar ministros do STJ”, cumpre fazer sete considerações.
3. Primeiro, o material em que se baseia a notícia tem origem criminosa, sendo
fruto da atuação de hackers que invadiram contas pessoais mantidas no aplicativo Telegram
por diversas autoridades. Trata-se de material ilícito. O ataque a autoridades para a obtenção
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de informações ou provas não é saneável nem pode ser incentivado.
A obtenção das supostas mensagens em meio a materiais apreendidos com
hackers, ainda que mediante decisão judicial, não torna a sua divulgação menos grave. A
origem continua sendo criminosa e a Justiça não pode ou deve agir para ampliar a violação já
consumada dos direitos e privacidade das vítimas, permitindo, por exemplo, a utilização de
supostas mensagens que contém inclusive fotos de crianças e adolescentes que foram juntadas
aos autos, como ocorreu, expondo a riscos de toda ordem as autoridades e seus familiares.
Nesse sentido, veja-se que, recentemente, o próprio Exmo. Ministro Alexandre de Moraes,
em outro caso, determinou a empresas que se abstenham de divulgar informações privadas de
autoridades que foram hackeadas.

De fato, a perícia realizada no material não atestou – e nem poderia – que o
material apreendido é o mesmo material que era mantido nas contas de Telegram das
autoridades hackeadas. Isso porque, antes de sua apreensão, o material ficou por longo tempo
em poder do hacker e pode ter havido inúmeras adulterações e edições das cópias, o que
torna a prova imprestável. Some-se que o material foi apreendido com hackers com extensa
ficha criminal, que inclui delitos de fraudes e falsidades.
Some-se que os hackeres acessaram as contas de aplicativos telegram como se
seu titular fossem. Há evidências na operação Spoofing inclusive de que os hackers se
fizeram passar pelos donos das contas e travaram conversas totalmente falsas com terceiros.
Assim, não se tratou apenas do hackeamento de uma cópia, mas de acesso ao aplicativo em
paralelo ao real titular da conta, com todas as prerrogativas deste. Como o telegram permite
que quem acesse online as contas edite ou apague mensagens, sem que isso fique
registrado no curso das conversas, o hacker teve acesso à livre adulteração das
conversas com as prerrogativas de titular das contas.
O que a perícia fez foi “congelar” o material tal como se encontrava no
momento da perícia, garantindo que não sofreria novas adulterações no futuro. Não atestou
absolutamente nada sobre a sua autenticidade ou integridade, não afastando sua adulteração e
modificação pelos criminosos. Não há nem mesmo condições mínimas para isso, uma vez
que não há demonstração da cadeia de custódia, isto é, do que aconteceu com o material
desde sua obtenção criminosa até a apreensão policial meses depois.
Trata-se, assim, de material ilícito, que não tem autenticidade comprovada e,
portanto, imprestável.
5. Ademais, os procuradores, reiteradamente, têm afirmado que as supostas
mensagens têm sido utilizadas editadas, deturpadas e fora de contexto para fazer
De acordo com ao Portaria PGR/MPF Nº 1.213/2018 o MPF não recebe documentos entregues de forma
presencial ou encaminhados via postal. O Órgão recebe APENAS documentos digitalizados e encaminhados
pelo serviço eletrônico disponível em : www.protocolo.mpf.mp.br. Para os casos que já tramitam no MPF, o
canal a ser utilizado é o Peticionamento Eletrônico em: www.peticionamento.mpf.mp.br

Assinado digitalmente em 08/02/2021 12:45. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2DC54BBD.68EA17BD.DB6F1BA7.28EBED89

4. Segundo, a integridade ou autenticidade do material jamais foi atestada
por perícia, embora haja quem divulgue que teria sido “periciado” na intenção de induzir a
opinião pública a uma falsa compreensão da realidade.

acusações absolutamente falsas, que não correspondem à realidade. Basta retirar ou
acrescentar uma vírgula no texto, uma simples palavra como o “sim” ou “não”, alterar a
ordem dos diálogos para comprometer o seu conteúdo e entendimento. Isso vem acontecendo
desde as primeiras publicações das supostas mensagens.
6. Ainda, passados quase dois anos da divulgação das supostas mensagens,
jamais se constatou, em qualquer caso concreto, uma ilegalidade. Isso por si só já mostra
a deturpação a que foram submetidas.

Se fossem verdadeiras as alegações de supostas ilegalidades, seriam facilmente
constatáveis nos respectivos autos. O que se quer, em realidade, é uma distorção
sensacionalista com efeito diversionista, com o fim de desviar a atenção do que realmente é
fato – os crimes investigados e punidos – para hipóteses, conjecturas e suposições que só
fizeram fortalecer a reação de alguns políticos contra o combate à corrupção .
7. Em quinto lugar, a falsa notícia de que integrantes da força-tarefa teriam
investigado Ministros do Superior Tribunal de Justiça é facilmente comprovada como
falsa: se houvesse, teria sido constatada e anulada, sem falar que uma apuração
indevida seria inútil e contraproducente.
O único sentido ou razão de ser de uma investigação criminal é apurar fatos
com vista a uma punição. Ela necessariamente precisa se tornar visível – e se estaria falando
de suposta conversa ocorrida há 6 anos. Se conduzida tal apuração de modo ilegal, por
autoridades incompetentes, seria anulada e a finalidade de alcançar justiça jamais seria
atingida.
Assim, uma apuração ilegal seria ilógica, pois esvazia a justiça que se busca,
além de inútil, pois constituiria um mau emprego de tempo e recursos investigativos escassos.
Além, claro, de sujeitar os seus autores às consequências legais.
8. Em sexto lugar, no caso específico, ainda que tais diálogos tivessem
ocorrido da forma como publicado – embora não se reconheça o seu conteúdo, seja pelo
tempo, seja pela ordem em que apresentadas, seja pelo conteúdo -, verifica-se facilmente a
deturpação de sua interpretação. Dela não se extrai qualquer significado possível de
investigação de autoridades.
Exemplo da absoluta deturpação interpretativa é que, na reportagem, constou
originalmente a afirmação de que "o procurador Diogo Castor diz acreditar que o único
ministro que não estaria envolvido em irregularidades seria Felix Fischer”, o que constou
inclusive no ofício do Exmo. Presidente do STJ.
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Ora, toda a atuação oficial dos procuradores se dá nos autos e fica registrada.
Cada informação ou prova apresentada o é com a respectiva cadeia de custódia, apontando a
origem e o caminho que permitiu chegar à prova, desde as suspeitas iniciais, passando pelas
decisões judiciais quando cabíveis, até a obtenção e apresentação à Justiça.

Tal afirmação, contudo, não constava em absoluto das supostas mensagens,
constituindo uma verdadeira criação jornalística arbitrária e equivocada sem qualquer amparo
no texto. As afirmações do referido procurador, nas supostas mensagens, teriam sido: “Felix
Fischer eu duvido, Eh um cara sério”.
Ora, é absolutamente distorcido concluir, com base nesse texto, que o
procurador Diogo Castor teria afirmado que o único Ministro sério é o Ministro Felix Fischer.
O que as supostas mensagens indicam é que ele simplesmente teria dito que considera o
referido Ministro uma pessoa séria, sem fazer considerações sobre os demais.

Esse é um de muitos exemplos sobre o esforço hermenêutico em gerar
notícias sensacionalistas sobre o material hackeado.
A propósito, o contexto das supostas mensagens foi suprimido da matéria
jornalística. O outro alvo da matéria, o procurador Deltan Dallagnol, em trecho suprimido
mas que consta no material ilegal e sem autenticidade juntado à reclamação perante o C. STF,
teria dito “aposto que não são propina” logo de início, ao tratar de “anotações” referentes aos
Ministros, possivelmente apreendidas. Em seguida, reiterou que se tratava de algo
“improvável”. Assim, de acordo com as supostas mensagens, o próprio procurador não via
indícios de práticas criminosas a partir do material.
Não havendo indicativo concreto de que as anotações indicavam crimes
praticados por autoridades, seria inadequado comunicar instâncias superiores, conforme
entendimento uniforme do próprio STJ e do STF. Quanto ao resto, não caracterizaria
qualquer ilegalidade ou anomalia adotar o procedimento padrão da Lava Jato e juntar
materiais eventualmente apreendidos em autos públicos de apreensões junto com os outros
documentos apreendidos, nem a possível análise pela Receita que é um órgão que pode agir
de ofício. Pelo contrário, a ausência de juntada é que seria irregular.
De todo modo, ao contrário do que sugere a reportagem, é possível afirmar
com segurança que jamais ocorreu nenhuma demanda ou ajuste com a Receita Federal
realizar apuração de fatos relacionados a ministros do STJ, o que teria sido cogitado nas
supostas mensagens.
Em conclusão, tem-se visto o exercício da criatividade hermenêutica, sobre
supostas mensagens ilícitas e sem autenticidade provada, para divulgações
sensacionalistas que criam factóides que não se depreendem dos apontados textos nem
encontram amparo na realidade.
De acordo com ao Portaria PGR/MPF Nº 1.213/2018 o MPF não recebe documentos entregues de forma
presencial ou encaminhados via postal. O Órgão recebe APENAS documentos digitalizados e encaminhados
pelo serviço eletrônico disponível em : www.protocolo.mpf.mp.br. Para os casos que já tramitam no MPF, o
canal a ser utilizado é o Peticionamento Eletrônico em: www.peticionamento.mpf.mp.br

Assinado digitalmente em 08/02/2021 12:45. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2DC54BBD.68EA17BD.DB6F1BA7.28EBED89

Nesse caso, a deturpação foi tamanha que, mais tarde, embora demasiado
tarde, a própria reportagem corrigiu o seu texto, apresentando-o da seguinte forma: “O
procurador Diogo Castor de Mattos diz, então, acreditar que o ministro Félix Fischer, o
relator da Lava Jato no STJ, não estaria envolvido em irregularidades. ‘Felix Fischer eu
duvido. Eh um cara serio (sic)’, escreve.”

9. Por fim, a divulgação dirigida das supostas mensagens no presente contexto,
ilícitas e sem integridade aferida, para produzir falsas acusações sem base na realidade, faz
parte, nos parece, de um evidente plano de comunicação para influenciar o julgamento da
alegada suspeição do ex-juiz federal Sergio Moro e anular condenações bastante sólidas,
já confirmadas inclusive pelo próprio Superior Tribunal de Justiça , gerando um risco
real de anulações em cadeia que coloque por terra o relevante trabalho de todas as instâncias
do Poder Judiciário na operação Lava Jato, que permitiu a responsabilização de centenas de
criminosos e a recuperação de bilhões de reais.

O que se faz, hoje, é deslocar a discussão dos verdadeiros crimes praticados
contra o Brasil para supostas irregularidades ou supostos comportamentos controvertidos,
criados a partir de interpretações criativas ou maldosas de supostas mensagens que são para
todos os fins imprestáveis. Busca-se criar artificialmente um ambiente de irregularidades
e ilegalidades que jamais existiu para favorecer retrocessos no combate à corrupção.
Ao tempo em que apresentamos nossa estima e consideração, solicitamos
respeitosamente que estes esclarecimentos sejam encaminhados aos Ministros desse Egrégio
Tribunal.
Respeitosamente,

Deltan Martinazzo Dallagnol

Antonio Carlos Welter

Procurador da República

Procurador Regional da República

Orlando Martello

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Procurador Regional da República

Athayde Ribeiro Costa

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República

Procurador da República

Julio Carlos Motta Noronha

Laura Gonçalves Tessler

Procurador da República

Procuradora da República
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Todos os atos e decisões na operação Lava Jato sempre estiveram solidamente
embasados em fatos e provas, que foram reputados consistentes reiteradamente pelos três
Tribunais revisores. Quanto ao direito, a ausência de parcialidade é evidente quando se
observa uma interpretação e aplicação coerente das regras jurídicas em relação a todos os
réus. Ninguém foi beneficiado ou prejudicado em comparação aos demais.

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República

Procurador da República
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Paulo Roberto Galvão de Carvalho
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