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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Distrito Federal
10ª Vara Federal Criminal da SJDF

 

 

PROCESSO: 1015706-59.2019.4.01.3400
CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
POLO ATIVO: DIANA MARIA WANDERLEI DA SILVA e outros
REPRESENTANTES POLO ATIVO: RAFAEL DA SILVA FARIA - RJ170872, GABRIEL MIRANDA MOREIRA
DOS SANTOS - RJ188801, MARCELO KNOEPFELMACHER - SP169050, FELIPE LOCKE CAVALCANTI -
SP93501, NATALIA LOPES LIMA TOZZATTI - DF50385, MARIANA FIGUEIREDO PADUAN - SP204462,
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF20800, FELIPE DE OLIVEIRA MESQUITA - DF34673 e
ANDRE FONSECA ROLLER - DF20742
POLO PASSIVO:DANILO CRISTIANO MARQUES e outros
REPRESENTANTES POLO PASSIVO: ARIOVALDO MOREIRA - SP113707, RAFAEL FAGUNDES PINTO -
RJ141106, RAFAEL CAETANO BORGES - RJ141435, NILO BATISTA - DF45584, WAGNER AUGUSTO DE
MAGALHAES - DF45475, ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320, RODRIGO ANTONIO
SERAFIM - SP245252, JESSICA RAQUEL SPONCHIADO - SP353095, GUILHERME RODRIGUES DA
SILVA - SP309807, JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO - SP382133, AMANDA BESSONI BOUDOUX
SALGADO - SP384082, VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019, LUIS GUSTAVO DELGADO
BARROS - DF52387, FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF45869, RENATO MANUEL DUARTE
COSTA - DF05060 e DANIELE LUISA ALMEIDA TAVARES - DF21734
 

 

DECISÃO

 

Diana Maria Wanderlei da Silva, assistente de acusação, requer o acesso à íntegra
do material acautelado relacionado a troca de mensagens via Telegram, pois ainda não obteve
cópia (id 476348486). 

João Augusto Rezende Henriques requer acesso aos arquivos da Operação Spoofing
para ter garantido o seu pleno direito constitucional de defesa, pois, foi processado e condenado
perante a 13ª Vara Criminal de Curitiba e permanece sob custódia cautelar até a presente data,
sendo que foi mencionada a ação penal em que incurso, nas conversas hackeadas e realizadas entre
o Procurador da República Deltan Dallagnol e o então Juiz Federal Sérgio Moro (id 476134887).

G d M ll Al d ilh d d d



13/04/2021 · Justiça Federal da 1ª Região

https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=ceb09e738f978… 2/6

Gerson de Mello Almada requer o compartilhamento das mensagens arrecadadas
pela Operação Spoofing que lhe digam respeito direta ou indiretamente, como também as que se
refiram a investigações e ações penais movidas em face do requerente perante a 13ª Vara Federal
de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira. Subsidiariamente, requer seja
certificado se há nas mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing menções ao peticionário ou
aos seus corréus nas ações penais às quais respondeu: Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa,
Waldomiro de Oliveira, José Dirceu de Oliveira e Silva, João Vaccari Neto, Júlio Gerin de
Almeida Camargo, Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura, Luiz Eduardo de Oliveira
e Silva, Roberto Marques, Júlio César dos Santos, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco
Filho, José Antunes Sobrinho, Milton Pascowitch e José Adolfo Pascowitch (id 475016443).

Lívia Nascimento Tinoco, Danilo Pinheiro Dias e Vladimir Barros Aras alegam que
a partir do compartilhamento, dos supostos diálogos realizados entre autoridades públicas e
cooptados pelos hackers, determinado pelo Supremo Tribunal Federal com a defesa do ex-
Presidente Lula, uma série de graves imputações envolvendo os nomes dos ora peticionantes vêm
ocorrendo. Aduzem que Danilo Pinheiro Dias foi vítima direta dos ciberataques perpetrados pelos
réus da presente ação penal e que a Procuradora da República Lívia Nascimento Tinoco e o
Procurador Regional da República Vladimir Barros Aras, a despeito de não terem sido vítimas
diretas dos hackeamentos, tiveram e, diariamente, têm as suas intimidades e suas honras
violadas em decorrência de notícias lastreadas em diálogos aos quais não possuem acesso.
Requerem o direito de acessar as mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing que lhes digam
respeito, compreendendo aquelas encontradas na posse de todos os investigados, sem restringir-se
aos dados que estavam com Walter Delgatti Neto. Pugnam pela habilitação de seus causídicos
nestes autos (id 474861425).

A Defensoria Pública da União requer a revogação da medida cautelar de proibição
de acesso à internet argumentando que DANILO CRISTIANO MARQUES está impossibilitado
de retomar suas atividades estudantis e cursar a faculdade de Direito, cujas aulas ocorrem de forma
online de segunda a sexta-feiras, das 19h às 22h, pelo sistema remoto do classroom - google for
education (id 476679877). 

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido de Diana
Maria Wanderlei da Silva, sustentando que, na condição de assistente de acusação, deve ter acesso
apenas às conversas que lhe diga respeito. Com relação aos pedidos de João Augusto Rezende
Henriques e Gerson de Mello Almada, aduz que o material requerido não pode ser utilizado nos
termos pretendidos (para instruir outros processos), conforme vem reiteradamente se
manifestando. É favorável ao pedido de Lívia Nascimento Tinoco, Danilo Pinheiro Dias e de
Vladimir Barros Aras porque buscam as mensagens que dizem respeito a eles próprios e sua
intimidade, de forma que se faz necessário o acesso para que possam conhecer a extensão dos
danos causados pelos réus da presente ação penal. Quanto ao pedido formulado por DANILO
CRISTIANO MARQUES, manifesta-se pelo indeferimento do pleito por entender que liberar o
acesso à internet mesmo que para continuar a cursar a faculdade de Direito, ensejaria um contexto
de fiscalização impossível (id 495784939).

Alexandre Penido Duque Estrada, coordenador-geral de informação correcional,
requer o compartilhamento dos dados insertos na presente ação penal, especificamente, quanto às
provas envolvendo a delegada de polícia Érica Mialik Marena, relativo à suposta prática de forjar
depoimento de delator, com vistas à realização de juízo de admissibilidade para verificação da
necessidade de instauração de processo de responsabilização de servidores (id 487680883).
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Eduardo Botão Pelella, na condição de vítima, requer acesso às mensagens
arrecadadas pela Operação Spoofing a ele relacionadas, direta ou indiretamente para lhe assegurar
o exercício de seu direito de defesa. Aduz que além de ter sido vítima dos hackers, responde a um
inquérito no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, lastreado em matérias publicadas na imprensa
com base nas mensagens hackeadas. Requer a habilitação nos autos de seus advogados
(id 493787433). 

Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho requer acesso aos presentes autos e medidas
cautelares deferidas no âmbito da Operação Spoofing, pois foi condenado em decorrência de ações
penais processadas no âmbito da Operação Lava Jato que iniciaram-se pelo acordo de colaboração
premiada assinado pela empreiteira Andrade Gutierrez - AG. Sustenta ser inequívoco o interesse
jurídico do ora requerente em ter acesso a tudo o que consta na presente ação penal, por ser
beneficiário de eventual decisão proferida nos autos, em especial pelos indícios de violação da
confidencialidade do acordo de delação premiada dos executivos da AG e suspeição do magistrado
da 13ª Vara Federal de Curitiba (id 490556881).

Nicolau Marcelo Bernardo aduz que figura como acusado na ação penal nº
5027092-64.2020.4.04.7000, decorrente da denominada Operação Lava Jato, instaurada a partir de
medidas cautelares autorizadas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro, razão pela qual requer o
compartilhamento das mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing que lhe digam respeito,
direta ou indiretamente, bem assim as que tenha relação com as investigações e ações penais em
face dele movidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, ainda que
estrangeira (id 500652366). 

Decido. 

Repiso entendimento já externado em situação idêntica.

A Operação Spoofing ainda tramita em sigilo exatamente para resguardar as provas
ali produzidas. Os arquivos pleiteados pelos requerentes referem-se a mensagens particulares
hackeadas das vítimas que não foram utilizadas pelo Ministério Público Federal para
embasar a denúncia, tampouco fazem parte do conjunto probatório que será submetido ao
contraditório e ampla defesa da instrução criminal. Os requerentes não são vítimas dos delitos
praticados pela organização criminosa investigada na Operação Spoofing e não tiveram seus
aparelhos celulares invadidos. Não há razão para acolher o pleito dos requerentes.

A súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o defensor, no
interesse do representado, pode acessar os autos para o exercício da ampla defesa; ainda assim,
quando da edição de tal enunciado, houve a preocupação de excepcioná-lo quando o acesso aos
autos pudesse obstaculizar o andamento da investigação. Aqui o exercício da defesa se contrapõe à
necessidade de se resguardar o direito fundamental à proteção da intimidade das vítimas, previsto
no artigo 5º, X, da Constituição Federal. Deferir a divulgação de tais mensagens para aqueles que
não são parte da ação penal enseja nova violação de privacidade. Devo ressaltar, ainda, que se
tratam de provas ilícitas, obtidas por invasão dos dispositivos de informática e celulares das
vítimas, sendo vedado seu uso. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
recurso extraordinário nº 1.116.949, com repercussão geral, em 17/08/2020, entendeu ser
inadmissível usar em processo penal prova obtida ilicitamente, com violação a direito
fundamental. No caso, tratou sobre a inviolabilidade da correspondência prevista no artigo 5º, XII
da CF, adotando o entendimento de ser ilícita a prova obtida por meio da abertura de
correspondência, telegrama ou pacote postado nos Correios, sem autorização judicial,
sedimentando a posição de que a inviolabilidade a envolver a intimidade, a privacidade e a livre
expressão não deve ser flexibilizada.

C á i d l h id d 13ª V
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Caso contrário, todos aqueles que tenham sido processados perante a 13ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Paraná teriam direito de acesso aos mencionados arquivos, os
quais tratam de conversas privadas entre autoridades públicas, cuja privacidade deve ser
resguardada. Importante ressaltar que, por ocasião do deferimento de acesso do ex-presidente Luís
Inácio Lula da Silva às referidas mensagens, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não
analisou a legalidade do material apreendido com os hackers, o que ratifica a necessidade de se
restringir o acesso a tais arquivos. 

Com relação ao pedido formulado pelo coordenador geral de informação
correcional de compartilhamento das provas coligidas nesta ação penal, embora a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal tenha se consolidado no sentido de autorizar o compartilhamento de
provas ainda que para instrução de procedimento administrativo, indefiro o pedido, pois,
conforme já asseverado, as mensagens hackeadas de diálogos entabulados entre autoridades
públicas foram obtidas de forma ilegal e, portanto, provas ilícitas, não podendo ser utilizadas para
instrução de outros procedimentos sob pena de perpetuação da ilicitude da prova, vedado em nosso
ordenamento jurídico. 

Também não procedem os pedidos formulados por Lívia Nascimento e Vladimir
Aras, pois, deferir o compartilhamento das mensagens hackeadas com terceiros que não foram
vítimas dos ataques cibernéticos, mas, apenas citados nas conversas de autoridades públicas que
tiveram sua intimidade violada, tumultuaria ainda mais o andamento da presente ação penal e
ocasionaria a abertura de precedente para que todos aqueles que supostamente tenham
sido mencionados nos diálogos, tivessem acesso aos arquivos, violando novamente a privacidade
dos interlocutores das mensagens que tiveram seu aparelho celular ou dispositivo informático
invadido, até porque a autoridade policial já atestou pelo laudo 1458/2019/DITEC/INC/PF que a
integridade das mensagens não pode ser verificada, razão pela qual, desde o início desta Operação
Spoofing, venho me posicionando no sentido de que o acesso a tais arquivos deve ser
extremamente restrito às partes envolvidas nesta ação penal e limitado ao necessário exercício do
direito de defesa nestes autos. 

Ademais, recentemente, em 05/04/2021, a autoridade policial ao periciar as
mensagens interceptadas pelos hackers, no âmbito da Operação Spoofing, concluiu por meio do
laudo 640/2021-INC/DITEC/PF que:

"Ressalte-se que os arquivos de bancos de dados SQLite e os arquivos de texto no
formato HTML mencionados na seções III.1, III.2 e III.3, com características indicativas de terem
sido obtidos por acessos diretos a contas do aplicativo Telegram, não possuem assinatura digital,
resumos criptográficos, carimbos de tempo emitidos por autoridade certificadora ou outro
mecanismo que permita identificar a alteração, inclusão ou supressão de informações em relação
aos arquivos originalmente armazenados nos servidores do aplicativo Telegram. Deste modo, a
identificação de tais ocorrências dependeria do confronto dos dados armazenados no material
apreendido com dados cuja procedência ou integridade pudessem ser atestados por outros meios,
como por exemplo os bancos de dados armazenados nos servidores centrais da empresa
mantenedora do aplicativo Telegram ou dados armazenados em dispositivo sabidamente utilizado
pelo usuário do Telegram cujas mensagens se pretende examinar."

Posto isto, indefiro os pedidos de acesso e compartilhamento das mensagens
hackeadas formulados por Gerson de Mello Almada, Sérgio de Oliveira Cabral Santos
Filho, Nicolau Marcelo Bernardo, Alexandre Penido Duque Estrada, Lívia Nascimento Tinoco e
Vladimir Aras (id 475016443, 490556881, 500652366, 487680883, 474861425).  

C l ã did f l d l i d ã Di M i



13/04/2021 · Justiça Federal da 1ª Região

https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=ceb09e738f978… 5/6

Com relação ao pedido formulado pela assistente de acusação Diana Maria
Wanderlei, este já foi decidido na data de 03/04/2020 (id 212202909), ocasião em que deferi o
acesso aos dados catalogados nos autos e, quanto ao material apreendido, que tratam de mensagens
privadas obtidas ilicitamente, apenas os que lhe dissesse respeito. Para que tenha acesso ao
conteúdo nos termos em que deferido deverá entregar à autoridade policial um HD externo e
indicar critérios para a busca (id 476348486).

O pedido formulado pela defesa de João Augusto Rezende Henriques (id
476134887) já foi analisado e indeferido na decisão id 470893406.

Defiro o pedido de acesso às mensagens coletadas nesta Operação Spoofing, tão
somente, no que diz respeito às vítimas dos hackers nestes autos: Eduardo Botão Pelella (id
493787433) e Danilo Dias (id 474861425) e tão somente aos dados que lhes digam respeito, a fim
de resguardar a intimidade das demais autoridades vítimas dos ataques cibernéticos. A defesa dos
requerentes deverá entregar diretamente à autoridade policial responsável um HD externo
para a transferência dos arquivos e indicar critérios que auxiliem à consulta daquilo que diz
respeito ao requerente. Ressalte-se a necessidade da preservação do sigilo de tais
informações. Indefiro o pedido de habilitação de seus advogados em razão da inexistência de
motivos processuais para tanto.

Considerando que até mesmo aos réus custodiados em presídios é permitido
estudar e participar de cursos online, defiro o pedido formulado em favor de DANILO
CRISTIANO MARQUES para revogar a medida cautelar de proibição de acesso à internet,
tão somente para que o réu possa cursar a faculdade de Direito onde está matriculado -
Universidade de Araraquara - UNIARA, limitando-se a acessar os endereços eletrônicos
relacionados com o curso e estritamente para viabilizar seus estudos. Para tanto, deverá
juntar a estes autos mensalmente comprovante de frequência atestado pela UNIARA, até o 5º
dia útil do mês subsequente, sob pena de imediato restabelecimento da proibição de acesso à
internet.

Intimem-se. Cientifiquem-se. 

 

BRASÍLIA, 12 de abril de 2021.

 

RICARDO AUGUSTO SOARES LEITE

Juiz Federal Substituto da 10ª Vara 
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