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R E L A T Ó R I O

O Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator): Trata-se de reclamação
constitucional, com pedido liminar, proposta por JOSÉ RICHA FILHO em
face de decisão proferida pela 23ª Vara Federal de Curitiba.

Na petição inicial, alega o reclamante que a decisão que converteu a
prisão provisória em preventiva do requerente na Operação Integração se
baseou em provas compartilhadas através da Operação Rádio-Patrulha, em
tramitação perante a 13ª Vara Criminal de Curitiba, na qual houve a
revogação da prisão temporária do requerente em face de decisão proferida
nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) nº 444.

Aduz que a decisão reclamada afronta diametralmente a decisão
proferida nos autos da ADPF. Requer, o reclamante, o provimento
monocrático à reclamação, nos termos do parágrafo único do art. 161 do
Regimento Interno do STF (RISTF).

A reclamação foi ajuizada com requerimento de distribuição por
prevenção a este gabinete, o que foi acolhido pelo Presidente desta Corte,
Min. Dias Toffoli, em decisão proferida em 03 de outubro de 2018.

Em 5 de outubro de 2018, concedi medida liminar para revogar a prisão
preventiva de JOSÉ RICHA FILHO e conceder salvo conduto para que o
reclamante não fosse preso pelos mesmos fatos já afastados através desta
decisão e do  habeas corpus ex officio concedido nos autos da ADPF nº 444
(eDOC 8).

Na oportunidade, estendi os efeitos da decisão, nos termos do art. 580
do CPP, aos corréus ELIAS ABDO, IVANO ABDO, EVANDRO COUTO
VIANNA, CLÁUDIO JOSÉ MACHADO SOARES, JOSÉ JULIÃO TERBAI
JR., JOSÉ CAMILO TEIXEIRA CARVALHO e RUY SÉRGIO GIUBLIN, que
se encontravam em idêntica situação (eDOC 8).

Também foram apresentados outros pedidos de extensão acolhidos por
esta Relatoria, para revogar a prisão e conceder salvo-conduto aos
investigados JOÃO MARAFON JÚNIOR, JOÃO CHIMINAZZO NETO,
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO, DIRCEU PUPO FERREIRA,
CARLOS ALBERTO RICHA, FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA e
ANDRÉ VIEIRA RICHA (eDOCs 8, 20, 26, 99, 110 e 122).
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O requerente LEONARDO GUERRA pleiteou a extensão dos efeitos das
decisões proferida nestes autos (eDOC 40).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República interpôs agravo
regimental contra a decisão que revogou a prisão preventiva decretada pela
23ª Vara Federal em relação a JOSÉ RICHA FILHO, ELIAS ABDO, IVANO
ABDO, EVANDRO COUTO VIANNA, CLÁUDIO JOSÉ MACHADO
SOARES, JOSÉ JULIÃO TERBAI JR., JOSÉ CAMILO TEIXEIRA
CARVALHO, RUY SÉRGIO GIUBLIN, JOÃO MARAFON JÚNIOR, JOÃO
CHIMINAZZO NETO e LUIZ FERNANDO WOLF (eDOC 36).

Em síntese, aduz a PGR: a) que as operações Rádio Patrulha e
Integração II investigam fatos criminosos distintos; b) a ausência de
descumprimento da decisão paradigma, no que proibiu novas prisões com
base nos mesmos fatos objeto de investigação (eDOC 36).

Decisões proferidas pela Presidência do STF assentaram a competência
desta Relatoria para apreciar as prisões relativas à operação Rádio Patrulha,
bem como aquelas decretadas no âmbito da Operação Integração que se
relacionem com o descumprimento das decisões anteriormente proferidas
(eDOC 71 e 98).

Por sua vez, reconheceu-se a Relatoria do Ministro Roberto Barroso
sobre os casos relacionados às Operações Integração, tendo em vista o
recebimento da Rcl nº 31.220, relativa ao caso, que trata da violação à
Sumula Vinculante nº 14.

O requerente CARLOS ALBERTO RICHA apresentou fatos novos que
justificariam a declaração de nulidade de todos os elementos de prova
eventualmente produzidos com a participação do Procurador da República
Diogo Castor de Mattos (eDOC 136).

De acordo com o requerente, haveria situação de flagrante impedimento
e suspeição deste membro do Ministério Público Federal para atuar em
qualquer investigação relacionada a Carlos Alberto Richa e seus familiares,
tendo em vista o ajuizamento de ação popular contra o requerente, à época
em que exercia o mandato de Governador do Paraná, e do Prefeito de
Curitiba, Luciano Ducci, para fins de anulação de contratos administrativos
firmados pela Prefeitura e ressarcimento de danos.

A defesa alega que essa ação teria sido ajuizada em nome próprio, três
anos antes de Diogo Castor ingressar no MPF. Aduz, ainda, que se trata de
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situação de impedimento/suspeição e que o referido Procurador estaria
atuando como acusador de exceção (eDOC 136).

Por sua vez, LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO suscitou a
incompetência absoluta da Justiça Federal para processar os fatos relativos à
denominada operação Integração, com a necessidade de remessa imediata
dos autos à Justiça Eleitoral (eDOC 175 e 199).

Idênticos questionamentos foram apresentados pelos requerentes JOSÉ
JULIÃO TERBAI JR. e RUY SÉRGIO GIUBLIN (eDOC 181); LEONARDO
GUERRA (eDOC 192).

Por sua vez, o requerente CARLOS ALBERTO RICHA postulou o
compartilhamento das provas produzidas na Operação  Spoofing (eDOC
211), sob a justificativa da existência de indícios de manipulação do
processo e da realização de contatos indevidos entre os Procuradores da
Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba e o Juiz Sérgio Moro. Tais contatos
teriam por objeto traçar uma estratégia conjunta entre o MPF/PR e o então
Juiz Federal para fins de fixação da competência da 13ª Vara Federal de
Curitiba e definição do momento mais adequado para deflagração da
operação.

Em decisão proferida na data de 21.6.2021, deferi o pedido de acesso
formulado por CARLOS ALBERTO RICHA, desde que também autorizado
pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, Relator da Reclamação
43.007 (eDOC 222).

Após essa decisão, foram apresentados pedidos de extensão por parte
de DEONILSON ROLDO (eDOC 229) e LUIZ FERNANDO WOLFF DE
CARVALHO (eDOC 232).

É o relatório.


