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MM. Desembargador Relator.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  no  uso  de  suas

atribuições constitucionais e legais, ciente de tudo o que consta dos presentes

autos, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.038/90 c/c o artigo 265 do Regimento

Interno  dessa  Egrégia  Corte,  vem,  no  prazo  legal,  apresentar  as  suas

ALEGAÇÕES FINAIS / ESCRITAS conforme se segue.

1 – RESUMO DA AÇÃO PENAL

Ao  cumprir determinação proveniente do Procurador-Geral

da  República  e  do  Ministro  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  os  membros  do

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL devidamente designados e com atuação no

Tribunal  Regional  Federal  da 1ª Região,  procederam a  continuidade de uma

investigação  originária  do  Superior  Tribunal  de  Justiça e  intitulada  como

“OPERAÇÃO  CAIXA DE PANDORA”,  ocasião  que  tratou  de  apurar  os  fatos

inicialmente  noticiados nos  autos  do  INQ 650/DF –  STJ  e  que  desde  logo

indicava  a  participação  de  Promotores  de  Justiça  do  Distrito  Federal (e

demais agentes delinquentes) efetuando diversas práticas delituosas.
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Instaurado  o  competente  procedimento  investigatório  no

Tribunal  Regional Federal  da 1ª Região e, após a devida distribuição perante os

Desembargadores com atuação na sua Corte Especial, diversas  diligências foram

realizadas,  chegando-se  à  conclusão  que  Promotores  de  Justiça  do  Distrito

Federal em conjunto com outros nacionais já identificados, somaram esforços

para praticar diversos atos delituosos que confrontam alguns dispositivos do

Código Penal,  sendo então  formada uma sociedade  criminosa  com a  liderança

assumida  por  02  (dois)  membros  do  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e

Territórios.

Com a reunião de todos os elementos de prova obtidos com

surpreendente  facilidade,  obteve-se  êxito  em  rapidamente  identificar  e

comprovar desde logo a autoria e a materialidade penal, oportunidade em que

o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  na  data  de  12  de  novembro de  2010,

apresentou a necessária denúncia-crime devidamente acostada às fls. 06/152

e que  imputa aos réus a prática  1   do crime previsto no artigo 158   (extorsão)  do

Código Penal.

Tendo sido  todos os denunciados devidamente notificados

para os fins exigidos no artigo 4º da Lei nº 8038/90,  foram apresentadas as

respostas à denúncia, sendo as mesmas juntadas nos presentes autos.

Ato seguinte e, na data de  21 de julho de 2011,  a Corte

Especial  do  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região,  acompanhando  o  Voto

proferido  pela  competente  Relatoria,  findou  por  receber  integralmente  a

denúncia nos termos em que formulada e apresentada pelo parquet federal.

Devidamente  realizada  toda  a  instrução  criminal,  a  nobre

Relatoria  determinou  que  fossem  apresentadas  as  alegações  escritas,  nos

termos  do  artigo  11  da  Lei  8038/90,  ocasião em que  agora  o  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL as apresenta.

1 Crime este praticado em julho do ano de 2009.
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2 – DO BREVE RESUMO DOS FATOS ILÍCITOS

Colhe-se da denúncia contida às fls. 06/152, em apertada

síntese, que os réus, agindo em unidade de desígnios, uniram-se para praticar o

crime de extorsão em desfavor do então Governador do Distrito Federal, JOSÉ

ROBERTO ARRUDA.

Com  a  finalidade  de  se  viabilizar  tal  iniciativa  delituosa

efetivamente  ocorrida  no  mês  de  julho  ano  de  2009,  a  ré  DÉBORAH

GUERNER,  com o  auxílio  e  orientação  dos  réus LEONARDO  BANDARRA e

JORGE GUERNER, bem como  devidamente acompanhada do réu MARCELO

CARVALHO, dirigiu-se à Residência Oficial  do  Governador  do Distrito  Federal

situada em Águas Claras/DF, eis que lá  possuía uma audiência previamente

agendada.

Naquela  oportunidade,  a  ré  DÉBORAH  GUERNER

carregava consigo uma  mídia cujo  conteúdo detinha um registro em áudio e

vídeo  aparecendo  JOSÉ  ROBERTO  ARRUDA  recebendo  do  réu  DURVAL

BARBOSA determinada quantia de dinheiro.

Na  ocasião  em  que  a  ré  DÉBORAH  GUERNER

efetivamente se encontrou com    JOSÉ ROBERTO ARRUDA   naquela residência

oficial,  esta  ré  dolosamente  o  constrangeu  objetivando  obter  indevida

vantagem econômica para si e para uma determinada empresa no qual o réu

JORGE GUERNER detinha negócios e participação oculta.

Assim,  a  ré  DÉBORAH  GUERNER  ameaçou  o  então

Governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA dizendo que, caso seu pleito não fosse

atendido,  seria  providenciado  a  divulgação  da  mencionada  gravação  de

áudio e vídeo através da imprensa nacional.

Como  é  de  notório  conhecimento  de  todos,  restou

amplamente  e  efetivamente  divulgada pela  imprensa  a  imagem de  JOSÉ

ROBERTO ARRUDA recebendo dinheiro do réu DURVAL BARBOSA, fato este
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que naturalmente desencadeou a saída de JOSÉ ROBERTO ARRUDA do cargo

de Governador do Distrito Federal.

3 – DAS CONDUTAS PRATICADAS PELA RÉ

DÉBORAH GUERNER PARA EFETIVAR O CRIME DE

EXTORSÃO

Confere-se das provas inseridas nos autos que exatamente

no mês de julho de 2009, a ré DÉBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER,

dirigiu-se na companhia do réu MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA (em um

mesmo veículo cuja propriedade era deste último) até a Residência Oficial  do

Governador do Distrito Federal situada em Águas Claras/DF.

Nesta  oportunidade,  a  ré  DÉBORAH  GUERNER e  o  réu

MARCELO CARVALHO foram seguidos  pelo  motorista  GENIVAL SOUZA que

conduzia um veículo de propriedade do CASAL GUERNER.

Ao chegar na mencionada Residência Oficial do Governador

do Distrito Federal e, lá estando, a ré DÉBORAH GUERNER premeditadamente

e mediante grave ameaça, informou ao então Governador do Distrito Federal

JOSÉ  ROBERTO  ARRUDA que  tinha  a  posse  de  imagens  que  poderiam

destruir por completo a sua vida política,  constrangendo-o com o deliberado

objetivo  de  obter  indevida  vantagem  para  si  e  para  a  Empresa  NELY

ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA.

Diga-se que a Empresa NELY ENGENHARIA E LOGÍSTICA

LTDA possuía uma parceria direta com o réu e lobista JORGE GUERNER,

uma  vez  que  JORGE  GUERNER  possuía  negócios,  empreendimentos  e

interesses comuns com tal empresa e demais pessoas ligadas a esta.

Tal  acontecimento  foi  devidamente  confirmado  através

dos  depoimentos  prestados  pelos  próprios  réus MARCELO  CARVALHO,
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DURVAL  BARBOSA e  CLÁUDIA  MARQUES,  além  do  motorista GENIVAL

SOUZA, conforme se verifica das fls. 22/24 e 29/30 dos presentes autos.

Não bastasse,  tal feito foi devidamente atestado através

de outros meios de prova,  conforme se verifica das fls. 24/25 dos presentes

autos.

Importante verificar que JOSÉ ROBERTO ARRUDA, então

vítima dos fatos aqui tratados, foi taxativo e preciso na sua explanação sobre esta

participação delituosa,  conforme pode-se conferir  das fls.  25/29 dos presentes

autos.

Assim sendo,  ficou claro  que a  ré  DÉBORAH GUERNER

deliberadamente  coagiu  o  então  Governador  do  Distrito  Federal  JOSÉ

ROBERTO  ARRUDA  mediante  grave  ameaça,  eis  que  estando  o  então

Governador devidamente intimidado/amedrontado, pudesse o grupo criminoso

obter a almejada vantagem indevida diretamente pela própria ré DÉBORAH

GUERNER – que exigiu diretamente um pagamento na cifra de R$ 2.000.000,00

(dois milhões de reais), bem como  uma vantagem indevida para a Empresa

NELY ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA –  no qual o réu JORGE GUERNER

tinha participação oculta e referia-se a um contrato de coleta de lixo urbano no

Distrito Federal.

Especificamente quanto a Empresa NELY ENGENHARIA E

LOGÍSTICA LTDA,  restou comprovado que esta tinha sido contratada para que,

em  regime  emergencial  (com  dispensa  de  licitação),  pudesse  executar

serviços de coleta de lixo no Distrito Federal.

Contudo e, por determinação do próprio e então Governador

JOSÉ ROBERTO ARRUDA, a Empresa NELY ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA

perdeu uma significativa fatia do monopólio que se estabeleceu neste setor

de coleta  de  lixo,  eis  que  JOSÉ ROBERTO ARRUDA  houve por  extinguir  a

participação de tal empresa, seus sócios e seus parceiros ocultos (entre eles o

réu JORGE GUERNER) que haviam consolidado um esquema fraudulento desde

a época dos governos antecessores (JOAQUIM RORIZ).
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Foi  também  por  esse  motivo  que  a  ré  DÉBORAH

GUERNER  extorquiu  JOSÉ  ROBERTO  ARRUDA,  exigindo  deste  uma

reparação ou compensação dos prejuízos suportados por tal empresa e que, em

um futuro próximo, deveria voltar a exercer as suas atividades ilícitas através de

serviços  e  obras  públicas  no  Governo  do  Distrito  Federal por  determinação

próprio JOSÉ ROBERTO ARRUDA.

Assim  sendo,  dúvidas  não  restam  e  encontra-se

devidamente  comprovado  nos  autos  que  a  ré  DÉBORAH  GUERNER

diretamente foi a autora do crime de extorsão aqui relatado.

Contudo, sabe-se que a ré DÉBORAH GUERNER  não ia

conseguir  alcançar  seu  intento  sozinha,  precisando  para  isto  da  valorosa

colaboração de seus comparsas a fim de alcançar o resultado pretendido.

Por  este  motivo  e,  de  igual  maneira,  caberá  aqui  ser

minunciosamente detalhado o comportamento dos demais réus que agiram

em coautoria com a ré DÉBORAH GUERNER para efetivamente concretizar a

prática do delito aqui denunciado.

4 – DA EFETIVA ATUAÇÃO DO RÉU JORGE GUERNER

para a prática, em coautoria, do crime de extorsão

No bojo da investigação realizada referente a  OPERAÇÃO

CAIXA DE PANDORA  no  âmbito  do  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região,

restou comprovado que o réu JORGE GUERNER, na qualidade de empresário

e lobista,  possuía  negócios e interesses diretos vinculados a  questão da

coleta de lixo no Distrito Federal, usando de suas habilidades ilícitas junto a

citada Empresa NELY ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA, seus sócios e demais

parceiros já identificados.
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Assim,  está  comprovado  que  em  todas  as  tratativas

ocorridas  para  a  efetiva  execução  do  crime  de  extorsão,  houve  a  notória

participação e influência direta/indireta do réu JORGE GUERNER a fim de

indicar  condutas,  orientar,  aconselhar,  instruir  e  guiar  a  forma  de  como

proceder nesta atividade ilícita.

Vejamos que por oportunidade do cumprimento da medida

cautelar  de  busca  e  apreensão  (deferida  nos  autos  do  PBAC  nº  0032470-

70.2010.4.01.0000/DF),  foram  apreendidos  no  interior  da  residência  do

CASAL GUERNER diversas mídias digitais,  documentos, vídeos e demais

meios de prova que, após realizados os trabalhos de perícia e análise, logrou-se

identificar e confirmar a prática do ato ilícito aqui denunciado.

Pôde-se conferir das gravações captadas no dia 09 de julho

de 2009 (data esta que antecede o dia em que se efetivamente praticou o crime

de  extorsão),  o  inteiro  teor  das  conversas registradas  pelo  próprio  CASAL

GUERNER  em  sua  residência,  revelando  como  estes  réus  estavam

combinando a atuação da ré DÉBORAH GUERNER por ocasião da reunião

que em breve aconteceria com o então Governador ARRUDA na Residência

Oficial em Águas Claras/DF – vide fls. 36/39 e 170/176 dos presentes autos.

Acrescente-se também a atuação do réu JORGE GUERNER

e de sua esposa e ré DÉBORAH GUERNER, que efetuaram diversas ligações

com  a  finalidade  de  confirmar  a  malfadada  “audiência'  com  o  então

Governador  ARRUDA (ocorrida  no mês de  julho  de  2009),  sendo  que  estas

ligações foram realizadas exatamente no dia que antecedeu a prática do crime

de extorsão – vide fls. 39/40 e 177/178 dos presentes autos.

Tal  manobra  realizada  pelo  réu  JORGE  GUERNER  em

organizar, orientar e instruir toda o ato ilícito, não é fato isolado, eis que a prática

de crimes é rotina na vida deste réu.

Para tanto, vejamos o resultado da já citada medida cautelar

de busca e apreensão ocorrida na residência do CASAL GUERNER na data de

14  de  junho  de  2010,  que  logrou-se  apreender  elevadíssima  quantia  de
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dinheiro  devidamente  escondida  em  um  cofre  enterrado  (bunker)  nos

fundos do quintal  daquela residência –  vide  fls.  33/35 e 43 dos presentes

autos.

Além desse enorme numerário em dinheiro apreendido na

primeira  busca  e  apreensão  efetuada  na  residência  do  CASAL  GUERNER,

repise-se que se teve a oportunidade de periciar e analisar todos os inúmeros

arquivos digitais já apreendidos.

Efetivada  a  necessária  análise  de  tais  componentes,  foi

obtida  para  a  investigação  maiores  detalhes  de  como  eram  realizadas  as

tramas e tratativas no interior da residência do CASAL GUERNER –  imóvel

esse cuja serventia de igual maneira era para o planejamento e execução de

crimes.

Especialmente  nos  chamou  à  atenção  um  arquivo  digital

onde  aparece  o  réu  JORGE  GUERNER  orientando  a  sua  esposa  e  ré

DÉBORAH GUERNER especificamente na melhor forma de agir para ocultar

as  suas  atividades  ilícitas  e  o  fruto  obtido  de  tais  mazelas,  eis  que  na

qualidade de lobista, expertise para isso não lhe faltava.

Vejamos a cumplicidade registrada e contida em um diálogo

travado dentro do escritório situado na residência do CASAL GUERNER na data

de  29  de  novembro  de  20092,  no  qual  estes  réus  preveem  uma  possível

realização de busca e apreensão naquele em sua residência.

Além disso, vejamos a seguir a transcrição de parte de um

diálogo e repare como atua descaradamente o réu JORGE GUERNER quando o

mesmo  ensina  a  sua  esposa  e  ré  DÉBORAH  GUERNER uma  habilidade

especial para iludir o Judiciário e os demais órgãos de investigação sobre a

origem do dinheiro ilícito já adquirido/obtido por estes réus delinquentes,

senão  vejamos  parte  da  transcrição  (vide  também  fls.  40/42  e  179/184  dos

presentes autos):

2 Data esta, como sendo posterior a da medida cautelar de busca e apreensão realizada no bojo do
INQ 650/DF em curso no Superior Tribunal de Justiça que trata da “Operação Caixa de Pandora”.
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“JG3: É isso que eu digo óh: por exemplo, esses dois aqui, tem 55,

tem 90 a 100 mil aqui. Esses dois são dinheiros quentes, que tirou

da conta do Banco do Brasil. Esse pode ficar aqui no cofre, para

chamar atenção pros “cara” pensar que tem dinheiro e levarem !

Esse vai voltar ! Entendeu o que eu tô falando ? Esse dinheiro...

Esse dinheiro tá comprovado que retirou.

DG4: Então deixa esse aí e vamos pagar com os outros né ?

JG: É Lógico ! Aí o que é que acontece ? A gente deixa esses, se

eles acharem esse aqui num cofre,  vou botar esses no cofre e

esse no outro. Se eles acharem, pensam que a gente só tem esse

dinheiro.  E aí o que é que acontece ? Eles não procuram mais

nada. Entendeu o que eu tô falando ? Ou não ? ”

(destaques nossos)

Assim, temos que o  resultado das mídias apreendidas, em

conjunto com os depoimentos prestados por GENIVAL SOUZA (fls. 23/24) e pelo

réu MARCELO CARVALHO (fls. 22), somados ainda com os registros telefônicos

também  periciados  e  analisados  referentes  aos  contatos  realizados  pelo  réu

JORGE  GUERNER,  não  deixam  margens  para  dúvidas e,  ao  contrário,

apontam  diretamente  no  sentido  de  afirmar  que  o  réu  JORGE  GOMES

GUERNER CARDOSO coordenou,  conscientemente e cuidadosamente, toda a

ação criminosa.

O  planejamento  cuidadoso,  a  execução  premeditada e  a

tenacidade, somados ao  dolo específico e a  obtenção do resultado,  revelam o

grau de periculosidade deste réu e seus comparsas.

5 – DA EFETIVA ATUAÇÃO DO RÉU LEONARDO BANDARRA

para a prática, em coautoria, do crime de extorsão

3 JORGE GOMES CARDOSO GUERNER.
4 DÉBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER.
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Especificamente  quanto  ao  réu  LEONARDO  AZEREDO

BANDARRA, percebe-se com facilidade que este réu agiu dolosamente, porém,

de  forma  oculta,  a  fim  de  preservar  o  seu  status e  o  seu  mandado  de

Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Comprovou-se  ainda  que  o  réu  LEONARDO BANDARRA

também  participou  efetivamente  no  planejamento,  contribuindo  para  a

execução da prática criminosa aqui descrita, somando esforços para o seu

pleno êxito.

Além  disso  e,  conforme  se  depreende  dos  autos,  foi

identificado  um  ajuste  previamente  realizado  entre  este  réu  e  seus

comparsas  para  que  o  réu  LEONARDO  BANDARRA (na  qualidade  de

Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios)

viesse a ser consultado pelo então Governador ARRUDA a respeito da reunião

que já estava sendo solicitada pela ré DÉBORAH GUERNER.

Nesta ocasião, o réu LEONARDO BANDARRA assinalaria

para que JOSÉ ROBERTO ARRUDA recebesse a ré DÉBORAH GUERNER,

sob o pretexto de que a mesma estaria “descontrolada”.

Vejamos ainda que as diversas mídias digitais, documentos,

vídeos e demais meios de prova foram apreendidos no interior da residência do

CASAL GUERNER por ocasião do cumprimento da medida cautelar de busca e

apreensão  (deferida  nos  autos  do  PBAC  nº  0032470-70.2010.4.01.0000/DF),

comprometem (e muito) a participação do réu LEONARDO BANDARRA.

Avalie-se  que  foi  identificada  e  confirmada  a

participação  direta  do  réu  LEONARDO  BANDARRA  na  empreitada

criminosa, sendo ainda  que este mesmo réu era carinhosamente tratado pelo

CASAL  GUERNER  com  apelido  de  “LÉO”,  o  que  demonstra  a  afinidade,

intimidade e proximidade entre eles.
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Assim  sendo,  verificou-se  que    o  réu  LEONARDO  

BANDARRA é categoricamente detectado nas gravações captadas na residência

do CASAL GUERNER no dia 09 de julho de 2009.

Nessa oportunidade, foi flagrada uma conversa que mostrou

um combinado de como seria  a  atuação do réu LEONARDO BANDARRA

quando efetivamente viesse ocorrer a reunião da ré DÉBORAH GUERNER

com o então Governador ARRUDA na residência oficial em Águas Claras/DF.

Verifica-se  então  que  o  réu  LEONARDO  BANDARRA

também toma a iniciativa de ligar (através de um Rádio NEXTEL)  para a ré

DÉBORAH  GUERNER  com  a  finalidade  de  informá-la  quanto  às  suas

providências já  tomadas e pertinentes a  reunião com o então Governador

JOSÉ ROBERTO ARRUDA – o dolo é evidente e claro.

Dando continuidade a conversa, a ré DÉBORAH GUERNER

pergunta  se  o  réu  LEONARDO  BANDARRA  não  poderia  encontrá-la  na

Corregedoria ou Tribunal, não havendo objeção por parte deste último – vide fls.

46/48 e 170/176 dos presentes autos.

Vejamos ainda que, ato seguinte, o CASAL GUERNER trava

um diálogo inerente ao assunto que a ré DÉBORAH GUERNER tratará com o réu

LEONARDO  BANDARRA  nesse  encontro,  assunto  esse  que  refere-se

especificamente a futura reunião com o então Governador ARRUDA quanto

à extorsão que seria em breve praticada (parte inicial da preparação do crime

de extorsão) – vide fls. 48/50 e 170/176 dos presentes autos.

Devidamente  após  a  ré  DÉBORAH  GUERNER  se  reunir

com o réu LEONARDO BANDARRA, a mesma retorna a residência do CASAL

GUERNER e relata todo o teor dessa reunião para o réu JORGE GUERNER,

dizendo  ainda  como  o  réu  LEONARDO  BANDARRA  agiria  após  a  ré

DÉBORAH GUERNER efetuar o crime de extorsão na residência Oficial do

Governador  em  Águas  Claras (parte  final  após  a  execução  do  crime  de

extorsão),  bem  como  quanto  aos  interesses  e  a  participação  do  réu

LEONARDO BANDARRA – vide fls. 50/60 e 170/176 dos presentes autos.
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Ocorre que, após a promoção de diligências previamente

consumadas pelos  réus  LEONARDO BANDARRA e DÉBORAH GUERNER

(sem prejuízo das demais diligências também efetuadas pelos outros membros

da sociedade criminosa – explicitado em tópico próprio)  efetivamente ocorre a

marcação da tão almejada reunião entre a ré DÉBORAH GUERNER e JOSÉ

ROBERTO ARRUDA.

Para  tanto,  a  ré  DÉBORAH GUERNER desde já  adianta

que  o  assunto  a  ser  tratado com o  então  Governador  ARRUDA  já  era  de

conhecimento  do  réu  e  então  Procurador-Geral  de  Justiça  do  Ministério

Público do Distrito Federal e Território LEONARDO BANDARRA, motivo pelo

qual seria necessário que tal reunião viesse a ocorrer em um lugar reservado.

Exatamente logo em seguida,  a ré DÉBORAH GUERNER

recebe  uma chamada de Rádio  NEXTEL e  verifica  que  é  o  réu  LEONARDO

BANDARRA, oportunidade em que no diálogo travado entre ambos (utilizando-se

de  códigos  e  codinomes),  restou  confirmado  que  o  réu  LEONARDO

BANDARRA ligou para o então Governador ARRUDA para consumar os fins

pretendidos (prática  do  crime  de  extorsão)  –  vide  fls.  73/79  e  170/176  dos

presentes autos.

Além disso, também ficou claramente comprovado que o

réu  LEONARDO  BANDARRA é  previamente  consultado pela  ré  DÉBORAH

GUERNER quanto ao modo de proceder no encontro a ser realizado com o então

Governador ARRUDA.

Tal conversa soma-se aos  inúmeros contatos telefônicos

realizados em diversos horários e travados entre os denunciados LEONARDO

BANDARRA e DÉBORAH GUERNER  nos dias  em que antecederam o citado

encontro (ocorrido no mês de julho  de 2009) –  vide fls.  79/81 dos presentes

autos.

Não  bastasse  a  participação do  réu  LEONARDO

BANDARRA antes de se efetuar o crime de extorsão, verifica-se que o mesmo
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manteve idêntico comportamento doloso após o efetivo cometimento de tal

crime.

Vejamos  o  relato  prestado  pela  própria  vítima JOSÉ

ROBERTO  ARRUDA,  em  sede  judicial,  afirmando  que  relatou  ao  réu

LEONARDO  BANDARRA (na  qualidade  de  Procurador-Geral  de  Justiça)  a

extorsão por este sofrida e devidamente praticada pela ré e Promotora de

Justiça DÉBORAH GUERNER – vide fls. 1746/1748 dos presentes autos.

Claramente  se  observa que  ao  informado  pessoalmente

pela vítima (Governador ARRUDA) sobre a extorsão sofrida pela ré DÉBORAH

GUERNER, o réu LEONARDO BANDARRA (já empossado Procurador-Geral de

Justiça) fez “cara de paisagem” e não tomou nenhuma medida/providência a

fim  de  buscar  desvendar  os  graves  acontecimentos  denunciados,  senão

vejamos parte do depoimento que agora transcrevemos (vide fls. 1748):

“(…)

O  SR.  BRUNO  CALABRICH  (REPRESENTANTE  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL): Fechando essa questão da

posição de cada um dos réus, tenho que lhe perguntar também,

governador, o Dr. Leonardo Bandarra (…)

O  SR.  JOSÉ ROBERTO  ARRUDA (DEPOENTE): Não,  depois

desse  encontro,  eu  procurei  o  Dr.  Leonardo,  disse  a  ele,

resumidamente,  o que tinha acontecido, na linguagem mais

elegante que pude, num encontro para tratar de qualquer outro

assunto,  inclusive disse a ele das preocupações que eu tinha

em relação ao Sr. Durval, que era o que é de minha competência.

(…)

O  SR.  BRUNO  CALABRICH  (REPRESENTANTE  DO

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL): E,  em  relação  à  Dra.

Deborah,  quando  o  senhor  descreveu  todos  esses  fatos  e

essa ocorrência, qual foi a reação, o Dr. Leonardo fez algum

tipo de comentário ao senhor?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (DEPOENTE): Comentário eu

não lembro,  eu lembro de ter fechado o semblante de forma
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como quem tem um impacto, não é? Mas não disse, também eu

não tinha...

O  SR.  BRUNO  CALABRICH  (REPRESENTANTE  DO

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL): Chegou  a  comentar  que

tipo de providências tomaria? Ou o senhor chegou a perguntar?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (DEPOENTE): Não, eu saí com

a impressão que… porque eu tinha uma dúvida, que até consultei

na época assessores próximos, se fazia uma comunicação oficial,

ou se fazia da maneira  que fiz,  e  a recomendação era que eu

fizesse  dessa  maneira,  até  porque  tínhamos  uma  relação

profissional muito respeitosa e eficaz, e foi assim que eu fiz.

(...)

O  SR.  BRUNO  CALABRICH  (REPRESENTANTE  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL): Bom,  então  o  último ponto

para deixar claro, então, governador: em relação a Dra. Déborah,

foi  apenas  essa  reação  que  ele  teve,  ele  não  chegou  a

comentar, pelo que o senhor se recorda, se tomaria algum tipo

de providência, é como, se o senhor me permite utilizar um termo

que o senhor utilizou, tá,  isso estava na esfera dele, era uma

promotora de Justiça. O senhor chegou a perguntar se ele iria

tomar alguma atitude? Esperou alguma reação dele?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (DEPOENTE): Não. (...)”

(destaques nossos)

Sendo assim, resta patente e induvidosa, a participação de

do  réu  LEONARDO  BANDARRA  em  também  blindar  a  ré  DÉBORAH

GUERNER, tudo conforme previamente combinado e ajustado.

Não  há  explicação  que  justifique  a  inércia  de  um

Procurador-Geral  de  Justiça quando  este  é  informado  diretamente  e

pessoalmente  por  um  Governador  de  Estado  que  um  de  seus  membros  do

Ministério  Público  praticou  um  crime  de  extorsão.  Como  ignorar  tamanha

leniência ?
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Some-se  que  o  réu  LEONARDO  BANDARRA  sequer

solicitou  que  tal  relato  fosse  oficialmente  representado e  não  determinou  a

abertura de qualquer procedimento interno, ou seja,  em face da gravidade de

tais  fatos  nenhuma  providência  fora  tomada  e  não  há  nenhum  registro

interno neste sentido.

Repise-se  que  tal  conduta  dolosa  perpetrada  pelo  réu

LEONARDO  BANDARRA já  estava  previamente  acertada  com  os  demais

componentes do grupo criminoso.

Ademais, acrescente-se que o réu LEONARDO BANDARRA

já estava usufruindo o resultado dos outros crimes praticados em conjunto

com o CASAL GUERNER, conforme pode-se verificar das gravações ambientais

obtidas  no qual  a  ré DÉBORAH GUERNER pergunta para o réu LEONARDO

BANDARRA se  este  quer  que  a  mesma (DÉBORAH)  leve  dinheiro  para  ele

(BANDARRA) antes que o mesmo viajasse para o Rio de Janeiro na data em que

a extorsão seria efetivamente praticada – fato este melhor detalhado no próximo

tópico.

Ainda no que diz respeito as condutas praticadas pelo réu

LEONARDO BANDARRA, esclareça-se que,  apesar de este sempre agir  de

forma oculta, camuflada e dentro dos bastidores, restou plenamente visível o

dolo  perpetrado,  sendo  tal  atuação  devidamente  comprovada não  só  pela

transcrição dos diálogos captados, mas também pelos depoimentos colhidos e

pelos  inúmeros documentos,  gráficos  e  laudos  periciais  acostados  nos autos,

principalmente no que diz respeito a comunicação dos réus através de contato

telefônico, sendo precisas as datas dessa comunicação – vide fls. 10/20, 36/37,

38/39, 48/62, 63/81 e 170/178 dos presentes autos.

Sendo estes os fatos, dúvidas não restam quanto a dolosa,

importante e necessária participação do réu LEONARDO BANDARRA para que

fosse idealizada a reunião na residência oficial do Governador a fim de que

fosse  efetivamente  praticado  o  crime  de  extorsão –  como  efetivamente

ocorreu,  bem  como  o  seu  calculado  comportamento  criminoso  após  a

consumação do crime e previamente orquestrado com o CASAL GUERNER.
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6 – DA CUMPLICIDADE ENTRE OS RÉUS

LEONARDO BANDARRA E DÉBORAH GUERNER

A  cumplicidade  entre  os  réus  LEONARDO BANDARRA e

DÉBORAH GUERNER merecem um particular destaque, não só pelo fato de que

ambos serem membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, mas

também pela forma dolosa, audaciosa, sagaz, premeditada e concentrada de

suas atuações e condutas.

Vejamos  que  ao  tomar  conhecimento  do  diálogo  travado

entre  o  CASAL GUERNER,  verificamos  uma  excessiva  preocupação  do  réu

JORGE  GUERNER com  a  ausência  do  réu  LEONARDO  BANDARRA  da

Capital  Federal  exatamente no dia em que estava agendada a prática da

extorsão que efetivamente seria realizada pela ré DÉBORAH GUERNER.

Por  sua  vez,  a  ré  DÉBORAH  GUERNER  (nesse  mesmo

trecho de conversa) confirma que o réu LEONARDO BANDARRA viajará para a

cidade do Rio de Janeiro, mas que mesmo ficará atento aos acontecimentos

inerentes à prática de extorsão que seria realizada contra o então Governador

ARRUDA na residência oficial em Águas Claras/DF.

Por outro lado e, de todos os meios de prova colhidos e que

fazem  menção  ao  réu  LEONARDO  BANDARRA,  o  que  mais  nos  causou

espécie e nos chamou à atenção,  foi  que nessa mesmíssima conversa  a ré

DÉBORAH GUERNER disse expressamente para o réu JORGE GUERNER que

ainda chegou a indagar ao réu LEONARDO BANDARRA se o mesmo queria

que ela (DÉBORAH) levasse dinheiro para ele (BANDARRA).

Continuou afirmando a ré DÉBORAH GUERNER que o

réu LEONARDO BANDARRA disse que era para guardar o dinheiro, eis que

este retornaria de viagem no dia 20 de julho de 2009.
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Vejamos o trecho que confirma o aqui informado – vide fls.

60/62 e 170/176 dos presentes autos:

“(...)

JG5: Pra quê que... Me diz uma coisa, o LEO vai ficar de olho... a,

atento ?

DG6: Até o dia 20. Ham ?

JG: O LEO vai ficar atento ?

DG: Vai.

JG: Ele vai sozinho pro Rio ?

DG: Hum amorzão, o LEO não fala amorzão !

JG: Mas você perguntou se ele vai ficar um mês ?

DG: Perguntei. Ontem (incompreensível) pra mim.

JG: Hoje, você não falou que qualquer coisa encontra lá ?

DG: Eu disse: você quer que eu leve um dinheiro pra você ? Não !

Guarda ! Eu tô voltando dia 20 ! Agora, que dia que nós vamos ?

Nós vamos viajar dia 17.  Né ? Eu queria que você tivesse ido

comigo, né querido ?

JG: Não ! Não vale a pena não ! Como é que ele tava ?

DG:  Ele  ficou  assustado,  pô  esses  caras...  Eu  falei:  É  !  O

comandante é o RICARDO7 ! Tá achando que esses caras são o

que ? O LEO vai ter que sair do muro. Ficou mal ? Você acha ?

Ham ? Tá todo mundo viajando, tal, tal, tal, a gente aqui, porra !

(...)”

(destaques nossos)

5 JORGE GOMES CARDOSO GUERNER.
6 DÉBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER.
7 Codinome utilizado para JOSÉ ROBERTO ARRUDA.
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Resta  induvidoso que  a  iniciativa  da  ré  DÉBORAH

GUERNER em oferecer  dinheiro para  o réu LEONARDO BANDARRA está

diretamente ligada as diversas práticas delituosas já cometidas por esse grupo

criminoso, entre elas, a obtenção de enorme quantia de dinheiro ilícito do réu

DURVAL BARBOSA,  devidamente  registrada  nos  autos  de  outra  Ação  Penal

também em trâmite nesse Tribunal Regional Federal da 1ª Região como APN nº

0068496-67.2010.4.01.0000/DF.

Para reforçar o vínculo de os réus LEONARDO BANDARRA

e  DÉBORAH  GUERNER,  pode-se  citar  ainda  o  incomum  empenho  do  réu

LEONARDO BANDARRA para que a ré DÉBORAH GUERNER fosse cedida

ao Governo do Distrito Federal,  mesmo sabedor que o Conselho Superior do

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios vetaria tal intento.

Da  mesma  forma,  o  comportamento  da  ré  DÉBORAH

GUERNER  no  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios  chamou  a

atenção  de  alguns  membros  daquela    parquet  ,  eis  que  muitos  ficaram

constrangidos com a liberdade que o réu LEONARDO BANDARRA permitia

para  que  a  ré  DÉBORAH  GUERNER  pudesse  agir,  ocasião  que  esta

permissividade/cumplicidade foi  devidamente notada por tais autoridades

conforme bem explicitado nos depoimentos prestados e acostados às fls. 97/101

dos presentes autos.

Consta ainda das  fls. 104 dos presentes autos um e-mail

subscrito e enviado pela ré DÉBORAH GUERNER na data de 03 de dezembro

de  20098,  onde  a  mesma  faz  explícitas  ameaças  ao  réu  LEONARDO

BANDARRA (então Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito

Federal),  sem que o próprio  tenha tomado qualquer  atitude para  coibir  os

supostos excessos por ela ali cometidos.9

8 Data posterior a da deflagração da Operação Caixa de Pandora no INQ. 650/DF em tramitação
no Superior Tribunal de Justiça.

9 Relembre-se que essa omissão é idêntica àquela praticada por ocasião da vítima (Governador
ARRUDA) ter informado pessoalmente ao réu LEONARDO BANDARRA quanto a prática do
crime de extorsão perpetrada pela ré DÉBORAH GUERNER.
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Tal  e-mail não  só  revela  o  grau  de  cumplicidade  entre

ambos,  mas comprova (especificamente neste caso)  uma frustrada tentativa

do  réu  LEONARDO BANDARRA em se  afastar  de  DÉBORAH GUERNER,

buscando assim desvincular-se das sérias consequências que lhe adviriam.

Ao  contrário  do  que  se  poderia  esperar,  o  réu

LEONARDO AZEREDO BANDARRA  além de  não  rechaçar  as  tais  ameaças,

incrivelmente  continuou  a  frequentar  a  residência  do  CASAL GUERNER

como se nada tivesse acontecido, conforme aqui comprovado e contido nos

autos. Nota-se o tamanho do comprometimento do réu LEONARDO BANDARRA

com o grupo que este liderava.

Some-se  ainda  a  este  fato  que  o  réu  LEONARDO

AZEREDO  BANDARRA foi  flagrado  (inúmeras  vezes)  entrando  e  saindo  da

residência do CASAL GUERNER, adotando condutas visivelmente suspeitas

e indignas, oportunidade em que  mantém um comportamento digno de um

meliante que necessita de anonimato – vide fls. 82/93 e 179/184.

Vejamos que o réu LEONARDO BANDARRA que foi filmado

diversas vezes entrando e saindo da residência do CASAL GUERNER, pilotando

uma motocicleta de sua propriedade e adotando o seguinte procedimento:

a) Preocupar-se em somente retirar o capacete quando dentro do interior da

residência do CASAL GUERNER, a fim de não ser reconhecido;

b) Ao ir embora da residência do CASAL GUERNER, tomar o cuidado de colocar

o capacete no interior dessa residência, também com a finalidade de não ser

reconhecido;

c)  Dentro  do  escritório situado  na  residência  do  CASAL  GUERNER,  se

preocupa em desligar os seus aparelhos celulares e também retirar as baterias

dos mesmos;

d)  Dentro  do  escritório situado  na  residência  do  CASAL  GUERNER,  se

preocupa em conversar com a ré DÉBORAH GUERNER ao seu ouvido, de modo
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a dificultar a captação do diálogo travado entre ambos e registrado no circuito

interno daquela residência; e

e) Permitir o uso de um aparelho bloqueador de celular, dentro do escritório,

enquanto lá estavam reunidos, aparelho este em que a ré DÉBORAH GUERNER

recebeu de presente de DURVAL BARBOSA10, ignorando as normas que vedam

a sua ilícita utilização.

Por fim, verifica-se dos presentes autos que a ré DÉBORAH

GUERNER (enquanto Promotora de Justiça)  exercia em face de LEONARDO

BANDARRA (enquanto  Procurador-Geral  e  Justiça)  uma autoridade  fora  do

comum.

Vejamos  a  gravação  captada  pelo  próprio  CASAL

GUERNER que mostra uma discussão travada na data de 28 de novembro de

200911,  oportunidade  em  que  a  ré  DÉBORAH  GUERNER  liga  para  o  réu

LEONARDO  BANDARRA  de  forma  muito  agressiva  (gritando)  e

questionando sobre uma diligência realizada por uma Promotora de Justiça

que  exerceu  cargo  comissionado  na  administração  do  réu  LEONARDO

BANDARRA quando este era Procurador-Geral de Justiça –  vide fls 101/103 e

179/184 dos presentes autos.

Assim  sendo  e,  quanto  as  dolosas    condutas  delituosas  

praticadas pelo réu LEONARDO BANDARRA (então Procurador-Geral de Justiça)

e pela ré DÉBORAH GUERNER (Promotora de Justiça), temos que as mesmas

devem ser especialmente valoradas à luz da sordidez e premeditação com

que foi  obtido o resultado danoso para a Administração Pública,  eis  que

deveria esperar desses agentes públicos comportamento diverso por se tratarem

de membros do Ministério Público.

10 Aparelho bloqueador de celular citado nos depoimentos prestados por DURVAL BARBOSA
RODRIGUES  e  CLÁUDIA ALVES  MARQUES  nesta  Procuradoria  Regional  e  devidamente
apreendido em outra medida cautelar de busca e apreensão realizada na residência do CASAL
GUERNER no dia 15 de setembro de 2010 (PBAC nº 0054168-35.2010.4.01.000/DF).
11 Data esta, como sendo posterior a da medida cautelar de busca e apreensão realizada no bojo do
INQ 650/DF em curso no Superior Tribunal de Justiça que trata da “Operação Caixa de Pandora”.
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Tais comportamentos são malignos, pois também  violam e

fragilizam os princípios basilares da atividade do Estado, agridem diretamente a

credibilidade do Ministério Público e traem a confiança do Judiciário, motivo pelo

qual deve ser elevado em grau máximo a reprimenda penal.

7 – DO COMPORTAMENTO PERPETRADO PELO CASAL

GUERNER DURANTE TODA A INVESTIGAÇÃO

Conforme aqui já relatado, foi apreendido na residência do

CASAL GUERNER, diversos documentos, arquivos digitais e  elevada soma de

dinheiro  que  estava  acondicionada  em um cofre  enterrado  no  fundo  do

quintal12.

Conforme se depreende do Auto Circunstanciado de Busca

e Arrecadação – Equipe Alfa13, devidamente acostado às fls. 217/218 dos autos

do  PBAC  nº  0032470-70.2010.4.01.0000/DF,  foi  indagado  ao  CASAL

GUERNER se haveria naquela residência outros cofres ou compartimentos

secretos.

Nesta  oportunidade,  os  réus  DÉBORAH  GUERNER  e

JORGE  GUERNER  mentiram  grosseiramente,  ocasião  em  que  negaram

possuir cofres e compartimentos ocultos.

Ocorre  que  nesta  mesma  oportunidade  foi  devidamente

encontrado em um desses compartimentos ocultos “bunker”  (o  primeiro deles,

localizado  enterrado  na  área  externa  daquela  residência),  uma  enorme

quantidade de dinheiro que até o presente momento o CASAL GUERNER

não comprovou a sua origem.

12 Mais especificamente no fundo de sua área externa, 01 (um) cofre enterrado (bunker), contendo
grande quantidade de dinheiro e 03 (três) HD’s (Hard Disks), ambos, embalados à vácuo.

13 Onde na primeira linha da última página deste auto está escrito: “Também foi indagado ao
casal  se  haveria  algum  compartimento  destinado  à  ocultação  de  bens,  objetos,  valores,
documentos, tendo ambos respondido negativamente.” (negritos nossos)
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Em  nova busca  e  apreensão  realizada  posteriormente  na

residência  do  CASAL  GUERNER,  também  foi  encontrado  um  novo  cofre

alojado em um outro compartimento oculto, conforme se observa no Auto de

Apreensão  acostado  às  fls.  65/70  dos  autos  do  PBAC  nº  0054168-

35.2010.4.01.0000/DF (itens  de  número  36  até  63),  ratificando  o  irrefutável

caráter do CASAL GUERNER.

Posteriormente e de forma ousada, a combativa defesa do

CASAL  GUERNER  trouxe  para  os  autos do  Apenso  ao  IP  nº  0001374-

37.2010.4.01.0000/DF (mais precisamente às fls. 399/405 do volume 2 daquele

Apenso)  a informação de que além de todos os cofres já mencionados,  ainda

havia mais um compartimento oculto/cofre que não fora descoberto pela

Polícia  Federal  e  que  também  não  fora  informado  quando  foi  feita  a

indagação específica sobre a existência de outros cofres.

Ainda  é  possível  conferir  nos  autos  a  imagem  do  réu

JORGE GUERNER  ostentando poder quando exibe 02 (dois) pacotes e 01

(um) envelope contendo grande quantidade de dinheiro –  vide fls.  42 dos

presentes autos.

Também  nos  chamou  à  atenção  a  forma  cautelosa  e

maliciosa  de  como foi  encoberto  todo  o  numerário  apreendido  e  oriundo  das

atividades ilícitas praticadas, eis que não bastou esconder e enterrar o numerário,

mas também embalar à vácuo, conforme se vê das fotos contidas às fls. 34/35 e

43/45 dos presentes autos.

Estes  comportamentos  somados  as  suas  individuais

condutas dolosas, revelam a periculosidade que o CASAL GUERNER impõe a

sociedade.

8 – DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU DURVAL BARBOSA

para a prática, em coautoria, do crime de extorsão
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Especificamente  no  que  diz  respeito  ao  réu  DURVAL

BARBOSA RODRIGUES, é de conhecimento geral de que foi ele quem adotou a

conduta de gravar em som e imagem as entregas de dinheiro obtidos de forma

ilícita para diversas autoridades do Governo do Distrito Federal, incluída aqui

o então Governador do Distrito Federal JOSÉ ROBERTO ARRUDA.

O  fato  de  o  réu  DURVAL  BARBOSA  sair  distribuindo

dinheiro obtido ilicitamente, por si só, já é reprovável.

Aumenta o  grau de  reprovação quando  o  réu  DURVAL

BARBOSA resta ainda por filmar tal comportamento sem o conhecimento de seus

comparsas,  restando óbvio que este intuito era para conseguir futuramente

alguma vantagem de caráter pessoal, sob a ameaça de divulgar tais imagens –

como efetivamente aconteceu.

Some-se ainda que é noticiado em outra  Ação Penal  em

trâmite  nesse  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região  (APN  nº  0068496-

67.2010.4.01.0000/DF que o réu DURVAL BARBOSA teve particular interesse

de se aproximar do CASAL GUERNER e do réu LEONARDO BANDARRA.

Verificou-se  desde  logo  que  o  início  de  tal

amizade/relacionamento  entre  o  réu  DURVAL BARBOSA (então  Secretário  de

Relações  Institucionais  no  Governo  do  Distrito  Federal)  com  LEONARDO

BANDARRA (então Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito

Federal  e  Territórios)  e  DÉBORAH  GUERNER  (Promotora  de  Justiça  do

Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios)  poderia  ser  bastante

proveitosa,  eis  que  ali  se  vislumbrou  a  possibilidade  futura  de  auferir

vantagens pessoais e individuais em face do status social e dos relevantes

cargos então ocupados por cada um deles.

Ocorre  que  ao  prestar  declarações,  o  réu  DURVAL

BARBOSA confirma que gravou o  então Governador do Distrito Federal JOSÉ

ROBERTO ARRUDA recebendo de si determinada quantia de dinheiro obtido

de forma ilícita – negar tal fato seria hilário.
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Por  outro  lado,  a  entrega  espontânea  de  todas  as

gravações para a Polícia Federal,  para o Ministério Público Federal  e para o

Judiciário (Superior Tribunal de Justiça),  somente se deu após o réu DURVAL

BARBOSA ser particularmente beneficiado com o uso ilegítimo e proibido

por lei de todas as imagens que possuía.

Vejamos  ainda  que  o próprio  réu  DURVAL  BARBOSA

afirma que fez chegar até as mãos do CASAL GUERNER a gravação por si

efetuada que continha o então Governador do Distrito Federal JOSÉ ROBERTO

ARRUDA recebendo   deste réu a considerável quantia de dinheiro obtido de forma  

ilícita.

Assim  sendo,  restou  comprovado  de  que  foi  o  réu

DURVAL BARBOSA quem inicialmente instrumentalizou e proporcionou a

iniciativa da ré DÉBORAH GUERNER,  ocasião em que viabilizou a extorsão

aqui descrita e então consumada.

É evidente que a obtenção de tais gravações pelo CASAL

GUERNER não só atendia aos propósitos do próprio casal, como também atendia

os  interesses  do  réu  LEONARDO  BANDARRA  e  do  próprio  réu  DURVAL

BARBOSA, o que de fato ocorreu.

Tornar  o  então  Governador  ARRUDA  refém  dos  réus

DURVAL BARBOSA, LEONARDO BANDARRA e CASAL GUERNER, iria de fato

ampliar a área de influência de todos estes meliantes,  permitindo ainda que

estes mesmos pudessem a vir atuar em vários campos – o que de fato ocorreu.

Destacamos,  por  necessário,  que  o  próprio  JOSÉ

ROBERTO ARRUDA (aqui vítima do crime de extorsão),  textualmente afirmou

que  o réu DURVAL BARBOSA  chegou a pedir  de forma insistente que o

mesmo viesse a recebesse a ré DÉBORAH GUERNER na  Residência Oficial

do Governador do Distrito Federal situada em Águas Claras/DF – vide fls. 111/112

dos presentes autos.
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Podemos  aqui  ainda  somar  outras  tantas  condutas  já

perpetradas  pelo  próprio  réu  DURVAL  BARBOSA  e  já  categoricamente

identificadas  nessa  empreitada  criminosa,  demonstrando  assim  a  sua

essencial participação, senão vejamos:

a)  permitir  a  utilização,  bem  como  também  fazer  o  uso  de  codinomes,

apelidos  e  códigos  para  se  comunicar  com  seus  comparsas (CASAL

GUERNER e o  réu LEONARDO BANDARRA) –  conforme se verifica  das fls.

10/14 dos presentes autos; e

b)  presentear a ré DÉBORAH GUERNER com um aparelho bloqueador de

ligações/sinais  de  celular14 a  fim  de  fosse  possível  efetivar  reuniões  com

terceiros para atuar em prol de seus interesses de maneira delituosa – conforme

se verifica das fls. 92/93 e 110/111 dos presentes autos.

Acrescentamos aqui que o réu DURVAL BARBOSA exercia

na  época  do  cometimento  do  crime  de  extorsão  o  cargo  de  Secretário  de

Relações Institucionais no Governo do Distrito Federal, sendo que além tal cargo

ser uma elevadíssima função no âmbito do executivo do Distrito Federal,

também  possuía  um  notório  caráter  de  extrema  confiança  que  fora

depositada neste réu (DURVAL BARBOSA) pela própria vítima (Governador

ARRUDA), intensificando negativamente o caráter de sua conduta.

Além disso,  é  de conhecimento geral  que o réu DURVAL

BARBOSA é  Delegado  de  Polícia  Civil  aposentado,  fato  este  que  também

compromete  o  seu  comportamento,  eis  que  desse  réu  era  esperado  um

comportamento  diverso  das  condutas  praticadas e  aqui  descritas  e  já

comprovadas.

Por fim e, quanto ao termo de colaboração prestado entre o

réu  DURVAL BARBOSA e  a  Procuradoria-Geral  da  República,  temos  que  tal

14 Aparelho bloqueador de celular citado nos depoimentos prestados por DURVAL BARBOSA
RODRIGUES  e  CLÁUDIA ALVES  MARQUES  nesta  Procuradoria  Regional  e  devidamente
apreendido em outra medida cautelar de busca e apreensão realizada na residência do CASAL
GUERNER no dia 15 de setembro de 2010 (PBAC nº 0054168-35.2010.4.01.000/DF).
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acordo merece ser repeitado exclusivamente na medida em que esse réu

contribuiu para a elucidação dos fatos aqui investigados.

Ocorre que no âmbito de toda a investigação  realizada no

âmbito  do  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região  e  inerente a  OPERAÇÃO

CAIXA DE  PANDORA,  verifica-se  que  o  réu  DURVAL  BARBOSA somente

contribuiu com os seus depoimentos prestados, não trazendo a feito demais

imagens gravadas pelo mesmo, comprovantes da origem ilícita do dinheiro, entre

outros.

Por  este  motivo  e  tendo  em vista  que  não foi  entregue

qualquer  outro  elemento  de  prova,  todas  as  informações  contidas  nos

depoimentos prestados pelo réu DURVAL BARBOSA tinham que ser previamente

e minuciosamente verificadas através de inúmeras diligências com a finalidade de

comprovar  a  sua veracidade,  sendo verificado que em alguns trechos das

declarações prestadas pelo réu DURVAL BARBOSA continham informações

cuja finalidade era a de levar a delação na forma de que o próprio DURVAL

BARBOSA tivesse o controle de cada passo da investigação efetuada.

Para tanto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL atento a tal

manobra,  teve  por  diversas  vezes  que  sanear  as  informações  com  a

finalidade  exclusiva  de  manter  a  investigação  no  propósito  inicialmente

indicado e  nos  moldes  da  competência  a  da  atribuição  pertinente  ao

segundo grau de jurisdição da justiça federal da primeira região.

Assim  sendo,  o  dolo  específico,  a  culpabilidade  e  a

reprimenda criminal devem ser valoradas na medida do que aqui explicitado e

comprovado.

Sendo esse o quadro, dúvidas não há de que o réu DURVAL

BARBOSA somou esforços e viabilizou a extorsão ocorrida no mês de julho

de 2009 contra o então Governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA, na residência

Oficial  do Governador do Distrito  Federal  em Águas Claras, motivo pelo qual,

também é coautor dos fatos e atos delituosos aqui versados.
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9 – DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU MARCELO CARVALHO

para a prática, em coautoria, do crime de extorsão

Quanto  ao  réu  MARCELO  CARVALHO  DE  OLIVEIRA,

restou comprovado que o  mesmo também frequentava a residência do CASAL

GUERNER.

Contudo, a alegação do réu MARCELO CARVALHO era no

sentido de que se dirigia até a residência do CASAL GUERNER com a finalidade

exclusiva de se reunir somente com o réu JORGE GUERNER e para tratar de

assuntos comerciais.

Ainda  afirmou  textualmente o  réu  MARCELO CARVALHO

que  em nenhuma hipótese a  ré  DÉBORAH GUERNER participava  de  tais

reuniões – vide fls. 132/133 dos presentes autos.

Por outro lado,  a tentativa de se burlar a verdade veio por

água abaixo quando  logrou-se identificar através das imagens captadas no

interior da residência do CASAL GUERNER (adquiridas através da busca e

apreensão realizada naquele local e deferida nos autos do PBAC nº 0032470-

70.2010.4.01.0000/DF)  que o réu MARCELO CARVALHO também se reunia

com  a  ré  DÉBORAH  GUERNER,  bem  como  trocava  documentos  e

conversavam bem próximos um do outro a fim de dificultar a capitação do

áudio  instalado naquele  local –  vide  fls.  126/131  e  170/176  dos  presentes

autos.

A fim  de  comprometer  ainda  mais  a  participação  do  réu

MARCELO  CARVALHO  na  empreitada  criminosa,  vejamos  que  o  mesmo

também foi flagrado na data de  07 de julho de 2009 (dias antes da reunião

ocorrida  na  Residência  Oficial  do  Governador  do  Distrito  Federal  em  Águas

Claras onde consumou-se o crime de extorsão)  reunindo-se simultaneamente

com os réus DÉBORAH GUERNER e JORGE GUERNER no interior daquela

residência – vide fls. 125/126 dos presentes autos.
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Tal  situação é agravada quando  restou por identificar um

diálogo travado entre a ré DÉBORAH GUERNER e o réu MARCELO CARVALHO,

oportunidade em que logrou-se detectar inúmeras referências aos nomes

“GABRIEL” e “RICARDO”.

Vejamos ainda que no decorrer dessa conversa/reunião,  o

réu JORGE GUERNER afirma o réu MARCELO CARVALHO que  “GABRIEL”

teria cumprido com sua parte.

Pode-se verificar ainda que a ré DÉBORAH GUERNER cita

para MARCELO CARVALHO o nome de ARRUDA e ainda faz referência a uma

pessoa de nome “FERNANDO”.

Conforme  aqui  exaustivamente  explicitado  e  comprovado,

sabemos que  o codinome “GABRIEL”  está relacionado a pessoa de DURVAL

BARBOSA,  bem  com  o  codinome  “RICARDO”  está  relacionado  ao  então

Governador  do  Distrito  Federal  JOSÉ ROBERTO ARRUDA,  da  mesma forma

ainda que o codinome “FERNANDO” está relacionado a pessoa de LEONARDO

BANDARRA (que à época exercia o cargo de Procurador-Geral de Justiça do

Ministério Público do Distrito Federal).

Ainda  nessa mesma reunião devidamente omitida pelo

réu MARCELO CARVALHO,  observa-se  que  a ré  DÉBORAH GUERNER cita

mais uma vez o  nome de ARRUDA (JOSÉ ROBERTO ARRUDA),  bem como

também menciona o nome de LÉO (LEONARDO BANDARRA), ocasião em que é

explicado parte da trama inerente  ao crime de extorsão que logo iria  se

concretizar.

Também consta dos autos  vários registros de telefonemas

entre  o réu JORGE GUERNER com o réu MARCELO CARVALHO,  nos dias

anteriores  ao  encontro  com  o  Governador  ARRUDA em  sua  Residência

Oficial – vide fls. 137 dos presentes autos.
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A comprovação  da  cumplicidade  na  trama  criminosa  por

parte  do réu MARCELO CARVALHO não é somente comprovada através dos

arquivos de áudio e vídeo contido nos autos, ao contrário, vejamos que diversos

depoimentos  prestados  por  terceiros  reconhecem  a  efetiva  participação

deste réu no feito criminoso que, diga-se desde já, restringe-se a uma atuação

modéstia e de menor relevância, contudo,  essencial para a efetiva prática de

tal crime (extorsão).

Colhe-se do depoimento revelador prestado por RODRIGO

DINIZ ARANTES (então assessor de JOSÉ ROBERTO ARRUDA enquanto este

era Governador), que o réu MARCELO CARVALHO foi a pessoa que viabilizou

a entrada da ré DÉBORAH GUERNER na residência Oficial do Governador do

Distrito Federal em Águas Claras, para que as placas dos veículos usados não

fossem registradas/anotadas no ponto de segurança e acesso, bem como foi

este  réu  que  também  providenciou  a  não  identificação  dos  indivíduos

ocupantes de tal veículo por si conduzido –  vide fls. 134/136 dos presentes

autos.

O depoimento prestado por GENIVAL SOUZA, motorista do

CASAL GUERNER, também é esclarecedor neste sentido – vide fls. 133/134 dos

presentes autos.

Contudo,  importante  aqui  deixar  registrado  que  o  réu

MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA era pessoa diretamente ligada ao,  à

época,  Vice-Governador  do  Distrito  Federal  PAULO  OCTÁVIO  ALVES

PEREIRA – fato este de notório conhecimento local.

Ocorre  que  por  ocasião  de  PAULO  OCTÁVIO  ALVES

PEREIRA lograr-se  eleger  ao  cargo  de  Vice-Governador  do  Distrito  Federal

acompanhado  do  seu  colega  de  chapa  (e  aqui  vítima)  JOSÉ  ROBERTO

ARRUDA, o réu MARCELO CARVALHO passou a exercer/acupar a maior e a

mais importante função/cargo das empresas do Grupo Paulo Octávio.

Da  mesma  forma  em  que  ocorreu  com  o  réu  DURVAL

BARBOSA, destacamos aqui,  por necessário, que  o próprio JOSÉ ROBERTO
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ARRUDA (aqui vítima do crime de extorsão), também afirma textualmente que

o réu PAULO OCTÁVIO  também chegou a pedir de forma insistente que o

mesmo viesse a recebesse a ré DÉBORAH GUERNER na  Residência Oficial

do Governador do Distrito Federal situada em Águas Claras/DF.

Vejamos ainda que  o próprio JOSÉ ROBERTO ARRUDA,

em  seu  depoimento  prestado  em  juízo (vide  fls.  1745),  afirma

categoricamente que o réu MARCELO CARVALHO era visto sob um olhar

político  como  sendo  a  pessoa  do  próprio  Vice-Governador  PAULO

OCTÁVIO, tudo, em face do elevadíssimo cargo assumido pelo réu MARCELO

CARVALHO inerentes as empresas do “Grupo Octávio”.

Eis  a  transcrição  de  parte  do  depoimento  de  JOSÉ

ROBERTO ARRUDA em sede judicial, oportunidade em que o mesmo foi ouvido

nos presentes autos na qualidade de vítima (vide fls. 1745):

“(...)

O  SR.  BRUNO  CALABRICH  (REPRESENTANTE  DO

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL): O  senhor  se  recorda,  o

senhor já disse, e é perfeitamente normal, Dr. Arruda, que como

governador, o senhor não se recorda dos detalhes das audiências

que eram marcadas com o senhor. Já foram ouvidos aqui o seu

chefe  de  gabinete  e  de  outros,  então,  que  deram  os

esclarecimentos devidos. Mas a pergunta é só a seguinte: como

foi  o  Sr.  Marcelo  que  acompanhou  a  Dra.  Déborah,  se  a

audiência  teria  algum tipo  de  interferência  do  Vice-Governador

Paulo  Octávio,  ou  se  Dr.  Marcelo  tinha  liberdade  para

conseguir marcar audiências com o senho de modo próprio?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (DEPOENTE): Não, eu diria o

seguinte:  quando, naquela época, se via o Marcelo, era como

ver  o  Paulo  Octávio,  ele  era  o  diretor-geral  das  organizações

Paulo Octávio, já que Paulo Octávio tinha se licenciado do cargo

para ser vice-governador. Então, normalmente eu o recebia, nas

vezes em que recebia, ou junto com o Paulo, ou tratando de algum

assunto que o Paulo, por ser vice-governador, não queria tratar,

porque era de interesse do grupo privado dele.  Então, a minha
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leitura, pelo menos no inconsciente que a gente guarda era

que, recebendo o Marcelo, eu estava recebendo, por alguma

razão, pelo Paulo. (...)”

(destaques nossos)

Sendo assim,  resta patente, induvidosa e importante, bem

como peculiar, a participação do réu MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA neste

evento criminoso, somando para que a prática de tal crime viesse a ocorrer.

10 – DO COMPORTAMENTO E DAS CONSIDERAÇÕES A

RESPEITO DA RÉ CLÁUDIA ALVES MARQUES

Especificamente quanto a ré CLÁUDIA MARQUES, sabe-se

que esta detinha amizade de longa data com a ré DÉBORAH GUERNER.

Além  disso,  esta  ré  também  trabalhava  diretamente  com

pessoas importantes, influentes e ligadas diretamente com o à época Governador

do Distrito Federal JOSÉ ROBERTO ARRUDA.

Especificamente  quanto  aos  crimes  apresentados  na

denúncia, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL acusou a ré CLÁUDIA MARQUES

pela suposta prática do crime de extorsão em coautoria (artigo 158, parágrafo

primeiro c/c 29 do Código Penal).

Contudo, apesar de correta a apresentação de denúncia em

desfavor  de  CLÁUDIA MARQUES por  restar  patente  os  indícios  de  autoria  e

materialidade que eram inicialmente suficientes para a abertura da ação penal

(como assim efetivamente  ocorreu),  temos,  por  outro  lado,  que  no curso da

instrução criminal não se comprovou que a ré CLÁUDIA ALVES MARQUES

contribuiu para os fins ilícitos desejados por todos os outros réus.

Verifica-se dos autos que  a única acusação que pese em

desfavor da ré CLÁUDIA MARQUES é o depoimento prestado pelo réu DURVAL
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BARBOSA dizendo que a mesma possuía conhecimento do inteiro teor da mídia

que fora  entregue ao CASAL GUERNER,  sendo que este fato específico o

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  não  conseguiu  efetivamente  provar

durante todo o curso da instrução criminal.

Além disso, o fato de CLÁUDIA MARQUES possuir amizade

de longa data com a ré DÉBORAH GUERNER, bem como trabalhar no mesmo

prédio que o réu DURVAL BARBOSA, por si só, não é considerado crime.

O  mais  importante  é  que  ao  analisar  todo  o  conjunto

probatório que envolve uma eventual participação desta ré no evento criminoso,

estamos convictos e chegamos a conclusão que CLÁUDIA MARQUES pode

efetivamente não ter participado para o cometimento do crime de extorsão ,

eis que:

1) diferentemente dos demais réus desta ação penal e, conforme se observa no

“Item  2”  da  denúncia  apresentada,  NÃO  consta  nenhum  indicativo  de

codinome ou apelido vinculado a CLÁUDIA MARQUES;

2) diferentemente dos demais réus desta ação penal e, conforme se observa do

inteiro teor dos autos e de todos os áudios e vídeos apreendidos em todas as

buscas e apreensões realizadas, NÃO existe sequer qualquer imagem, citação

ou indicação de participação da pessoa de CLÁUDIA MARQUES;

3) diferentemente dos demais réus desta ação penal e, conforme se observa do

inteiro  teor  dos  depoimentos  prestados  por  todos  os  Membros  do  Ministério

Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios,  NÃO  existe  qualquer  citação  ou

indicação de participação criminosa da pessoa de CLÁUDIA MARQUES;

4) diferentemente dos demais réus desta ação penal e, conforme se observa do

inteiro  teor  dos  depoimentos  prestados  pelas  inúmeras  testemunhas  que

prestaram declarações  na  Procuradoria  Regional  da  República  da  1ª  Região,

NÃO  existe  qualquer  citação  ou  indicação  de  participação  criminosa  da

pessoa de CLÁUDIA MARQUES, especialmente quanto ao dolo;
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5)  diferentemente  dos  demais  réus  desta  ação  penal  e,  NÃO  se  tem

conhecimento da existência de qualquer tipo de infração fiscal praticada por

CLÁUDIA MARQUES no âmbito da investigação procedida;

6)  diferentemente  das  demais  medidas  cautelares  de  busca  e  apreensão

realizadas e por ocasião do efetivo cumprimento de medida cautelar de busca e

apreensão  realizada  na  residência  de  CLÁUDIA MARQUES,  NÃO se  logrou

encontrar  qualquer  meio  de  prova  que  pudesse  vir  a  incriminar  ou

comprovar o relacionamento de CLÁUDIA MARQUES com os demais réus

desta ação penal;

7)  de todas as medidas de busca e apreensão realizadas em face de todos os

investigados  alcançados  pela  OPERAÇÃO  CAIXA DE  PANDORA no  Tribunal

Regional Federal da 1ª Região,  CLÁUDIA MARQUES foi a única investigada

no qual o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu ex officio a devolução

de todo o acervo apreendido por verdadeiramente inexistir  comprovação

com qualquer ato ilícito praticado;

8)  no curso da instrução criminal não restou comprovado a propriedade da

enorme quantidade de dinheiro encontrada e apreendida na residência de

ROBERTO  CORTOPASSI  JÚNIOR,  restando  pertinente  que  tal  numerário

pertencia ao legítimo e inconteste proprietário/possuidor daquele imóvel;

9) apesar de não haver comprovação da origem da enorme quantia em dinheiro

encontrada e apreendida na residência de ROBERTO CORTOPASSI JÚNIOR, tal

numerário  não  tem  ligação  e  nem  conexão  com  os  fatos  criminosos

apurados na presente ação penal e não pode ser objeto de acusação em

desfavor de CLÁUDIA MARQUES;

10)  diferentemente  dos  demais  réus  desta  ação  penal,  CLÁUDIA MARQUES

sempre colaborou com a investigação e com a busca da verdade real dos

fatos investigados; e
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11) observou-se que o comportamento de CLÁUDIA MARQUES no interrogatório

judicial é idêntico desde o início das investigações encetadas, oportunidade

em que apenas limitou a defender-se dos fatos.

Por tais motivos, temos que a medida mais justa e correta é

a absolvição da ré CLÁUDIA ALVES MARQUES, eis que no  entendimento do

parquet   federal é que resta visivelmente aplicável o disposto contido no artigo  

386, incisos V e VII do Código de Processo Penal.

11 – DO DOLO INTENSO DAS CONDUTAS PERPETRADAS

PELOS RÉUS DÉBORAH GUERNER, JORGE GUERNER,

LEONARDO BANDARRA, DURVAL BARBOSA e

MARCELO CARVALHO

Especificamente quanto aos réus DÉBORAH GIOVANNETTI

MACEDO  GUERNER,  JORGE  GOMES  GUERNER  CARDOSO,  LEONARDO

AZEREDO  BANDARRA,  DURVAL  BABOSA  RODRIGUES e  MARCELO

CARVALHO DE OLIVEIRA, temos que induvidosamente restou comprovado a

autoria  e  a  materialidade  penal,  bem como  o dolo,  a  união e  a  soma de

esforços com a finalidade de agir (conscientemente, premeditadamente e com

uma tenacidade incomum) para alcançar os crimes aqui imputados.

Frise-se que o comportamento excessivamente doloso, a

ousadia,  a  ganância e  o  desrespeito às instituições do Estado, marcaram

todo o iter criminis percorrido.

Aqui também merece registrar que, todos estes réus (sem

exceção)  detém  grau  de  instrução  elevado,  sendo  ainda  que  LEONARDO

AZEREDO BANDARRA e DÉBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER, na

qualidade  de  membros  do  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios,

exercem ou exerceram altos e importantes cargos da administração pública.
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Da mesma forma, confere-se ainda do “Item 5” da denúncia

apresentada  (vide  fls.  138  dos  presentes  autos)  que  as  provas  colhidas  e

carreadas para os presentes autos são fortes e indicam claramente que os

réus DÉBORAH  GUERNER,  JORGE  GUERNER,  LEONARDO  BANDARRA,

DURVAL  BABOSA  e  MARCELO  CARVALHO  dolosamente  planejaram  e

executaram os crimes a eles imputados, consumando-se o tipo penal objetivo

indicado na presente denúncia.

A gravidade dos atos criminosos e as suas consequências

nefastas recomendam punição desses agentes  delituosos na medida de suas

respectivas  culpabilidades,  levando-se  em  conta,  por  necessário,  as

circunstâncias em que praticado cada ato criminoso.

Por  esses  motivos  é  que  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL,  devidamente  ciente  de  tudo  o  que  consta  dos  autos,  ratifica

parcialmente a denúncia ofertada e requer a condenação dos réus DÉBORAH

GIOVANNETTI MACEDO GUERNER, JORGE GOMES GUERNER CARDOSO e

LEONARDO AZEREDO BANDARRA,  em reprimenda bem acima do mínimo

legal.

No que diz respeito ao réu DURVAL BABOSA RODRIGUES,

temos  que  a  sua  reprimenda  deve  ser  analisada  na  medida  de  sua

culpabilidade e nos moldes do que contido no “Item 8” da presente petição.

Quanto  ao  réu  MARCELO  CARVALHO  DE  OLIVEIRA,

entendemos  que  a  sua  reprimenda  deverá  ser  nos  moldes  do  artigo  29,

parágrafo  único  do  Código  Penal,  eis  que  a  sua  participação  no  evento

criminoso foi de menos importância.

12 – DA CAPITULAÇÃO PENAL INERENTE AOS CRIMES

PRATICADOS PELA RÉ DÉBORAH GIOVANNETTI M.

GUERNER
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No  que  diz  respeito  a  ré  DÉBORAH  GIOVANNETTI

MACEDO GUERNER, resta patente que esta também agiu com ousadia, dolo

intenso e premeditado, alcançando para tanto o resultado ilícito almejado.

Acrescente-se  ainda  que  foi a  ré  DÉBORAH  GUERNER

quem  diretamente  constrangeu  o  então  Governador  ARRUDA  mediante

grave ameaça.

Ao  assim  agir,  a  ré  DÉBORAH  GIOVANNETTI  MACEDO

GUERNER praticou dolosamente  o crime de  extorsão majorado  previsto no

artigo 158 parágrafo primeiro do Código Penal,  devidamente agravado pelas

circunstâncias previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e “g” do Código

Penal;

Por se tratar de servidor público lato sensu (Promotora de

Justiça do quadro do Ministério Público da União), deve também ser aplicado a

perda do cargo público vitalício exercido pela ré DÉBORAH GIOVANNETTI

MACEDO GUERNER, nos moldes do que contido no artigo 92, inciso I do Código

Penal.

13 – DA CAPITULAÇÃO PENAL INERENTE AO CRIME

PRATICADO PELO RÉU JORGE GOMES GUERNER MACEDO

No  que  diz  respeito  ao  lobista  e  réu  JORGE  GOMES

GUERNER CARDOSO,  restou  óbvio  que  este,  na  condição  de  marido  da  ré

DÉBORAH GUERNER e se aproveitando do cargo por ela exercido (Promotora

de  Justiça),  também  agiu  premeditadamente,  de  forma oculta  e  com dolo

intenso,  oportunidade  em  que  também  alcançou  e  usufruiu  do  resultado

criminoso almejado.
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Frise-se que o réu JORGE GUERNER foi quem coordenou

toda a ação criminosa, reunindo-se com os demais denunciados e combinando

como seria a atuação quando da reunião com o então Governador ARRUDA.

Ao  assim  agir,  o  réu  JORGE  GOMES  GUERNER

CARDOSO praticou dolosamente o crime de extorsão majorado em coautoria

previsto  no  artigo  158  parágrafo  primeiro  c/c  artigo  29  do  Código  Penal,

devidamente agravado pelas circunstâncias previstas no artigo 62, incisos I, II e

IV do Código Penal.

14 – DA CAPITULAÇÃO PENAL INERENTE AOS CRIMES

PRATICADOS PELO RÉU LEONARDO AZEREDO BANDARRA

Exclusivamente  quanto  ao  réu  LEONARDO  AZEREDO

BANDARRA, restou patentemente comprovado de que este, enquanto exercia o

cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e

Territórios e, utilizando-se das prerrogativas deste cargo,  agiu de forma oculta,

com dolo intenso e premeditado, contribuindo para alcançar assim o resultado

delituoso efetivado.

Frise-se que o réu LEONARDO BANDARRA, devidamente

ciente de tudo o que estava acontecendo, agia nos bastidores de forma oculta

a fim de não comprometer a sua posição de Procurador-Geral de Justiça, bem

como também coordenou toda a ação criminosa.

O  réu  LEONARDO  BANDARRA,  da  mesma  forma,  foi

detectado em gravações ambientais orientando a ré DÉBORAH GUERNER

na forma de como obter a almejada reunião com o Governador ARRUDA.

Some-se  que  ao  ser  informado pessoalmente  pela  vítima

(Governador ARRUDA) sobre a extorsão sofrida pela ré DÉBORAH GUERNER, o

réu LEONARDO BANDARRA fez “cara de paisagem” e não tomou nenhuma

medida/providência a fim de buscar desvendar os graves acontecimentos

37



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA  REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO

denunciados, sendo que esta sua conduta já estava previamente acertada com

os demais componentes do grupo criminoso.

Ademais, acrescente-se que o réu LEONARDO BANDARRA

já estava usufruindo o resultado dos outros crimes praticados em conjunto

com o CASAL GUERNER, conforme pode-se verificar das gravações ambientais

obtidas  no qual  a  ré DÉBORAH GUERNER pergunta para o réu LEONARDO

BANDARRA se  este  quer  que  a  mesma (DÉBORAH)  leve  dinheiro  para  ele

(BANDARRA) antes que o mesmo viajasse para o Rio de Janeiro na data em que

a extorsão seria efetivamente praticada.

Ao assim agir,  o  réu  LEONARDO AZEREDO BANDARRA

praticou dolosamente o crime de extorsão majorado em coautoria previsto no

artigo  158  parágrafo  primeiro  c/c  artigo  29  do  Código  Penal,  devidamente

agravado pelas circunstâncias previstas no artigo 62, incisos II, III e IV do Código

Penal.

Por se tratar de servidor público lato sensu (Promotor de

Justiça do quadro do Ministério Público da União), deve também ser aplicado a

perda do cargo público vitalício exercido pelo réu LEONARDO AZEREDO

BANDARRA, nos moldes do que contido no artigo 92, inciso I do Código Penal.

15 – DA CAPITULAÇÃO PENAL INERENTE AO CRIME

PRATICADO PELO RÉU DURVAL BARBOSA RODRIGUES

No  que  diz  respeito  ao  réu  DURVAL  BARBOSA

RODRIGUES, restou óbvio que este também agiu premeditadamente, de forma

oculta e com dolo intenso, oportunidade em que também alcançou o resultado

criminoso almejado.

Frise-se  ainda  que  foi o  réu  DURVAL BARBOSA  quem

instrumentalizou  a  iniciativa da  ré  DÉBORAH GUERNER para  viabilizar  a

extorsão aqui descrita, eis que este réu era o detentor/proprietário das imagens
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utilizadas  para  constranger  o  então  Governador  ARRUDA  mediante  grave

ameaça.

Além  disso,  importante  repisar  que  o  réu  DURVAL

BARBOSA por diversas vezes solicitou da vítima JOSÉ ROBERTO ARRUDA que

atendesse a ré DÉBORAH GUERNER na forma pretendida.

Frise-se  ainda  que  o  réu  DURVAL  BARBOSA  exercia,

naquela ocasião,  o   cargo    Secretário de Relações Institucionais no Governo do  

Distrito  Federal,  sendo  uma  importante  função  de  confiança  e  que  estava

diretamente subordinada a vítima JOSÉ ROBERTO ARRUDA, traindo para tanto

a confiança de sua chefia imediata e então Governador do Distrito Federal.

Ao  assim  agir,  o  réu  DURVAL  BARBOSA  RODRIGUES

praticou dolosamente o crime de extorsão majorado em coautoria previsto no

artigo  158  parágrafo  primeiro  c/c  artigo  29  do  Código  Penal,  devidamente

agravado pelas circunstâncias agravantes previstas no artigo 62, incisos III e IV

do Código Penal.

16 – DA CAPITULAÇÃO PENAL INERENTE AO CRIME

PRATICADO PELO RÉU MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA

Especificamente quanto ao réu MARCELO CARVALHO DE

OLIVEIRA,  temos  que  este  participou  da  empreitada  criminosa  de  forma

premeditada  e com  dolo,  unindo forças para que o resultado criminoso fosse

alcançado.

Frise-se ainda que o réu MARCELO CARVALHO, utilizando-

se  de  seu  carro  particular,  foi  quem viabilizou  o  acesso  da  ré  DÉBORAH

GUERNER na Residência Oficial do Governador do Distrito Federal sem que

houvesse o sido registrada a entrada dos mesmos (fazendo burlar a praxe da

segurança  institucional),  viabilizando  o  iniciativa  de  constranger  o  então

Governador ARRUDA mediante grave ameaça.
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Ao assim agir, o réu MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA

praticou dolosamente  o crime de  extorsão majorado, em coautoria e com

participação de menor importância  previsto no artigo 158 parágrafo primeiro

c/c artigo 29 parágrafo primeiro do Código Penal.

17 – DA CONTAGEM PRESCRICIONAL

NA PRESENTE AÇÃO PENAL

Conforme colhe-se das informações contidas nos presentes

autos,  observa-se  que  o  crime  de  extorsão  majorada foram  devidamente

praticados pelos réus DÉBORAH GUERNER, JORGE GUERNER, LEONARDO

BANDARRA, DURVAL BARBOSA e MARCELO CARVALHO exatamente no mês

meses de julho de 2009.

Na  certidão  acostada  às  fls.  764/766  do  presente  autos,

observa-se que a denúncia foi efetivamente recebida contra todos os réus na

data de 21 de julho de 2011.

A pena contida no Código Penal para o  crime    de extorsão  

praticado pelos indigitados réus é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão,

aumentada  de  1/3  (um  terço)  até  1/2  (metade) pela  majorante  contida  no

parágrafo primeiro do mesmo dispositivo penal.

Desta  feita,  observa-se  claramente  que  já  se  passaram

mais de 06 (seis) anos da data em que a denúncia foi regularmente recebida ,

sendo notória a necessidade de se prestar ao presente feito a efetiva celeridade

com a finalidade de se  evitar  a  tão sonhada extinção da punibilidade por

incidência de prescrição.

18 – DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS FINAIS
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PRIMEIRAMENTE,  temos  por  necessário  que  sejam

tomadas todas as providências cabíveis a fim de que seja a presente demanda

criminal julgada em tempo hábil a fim de não ocorrer a extinção da punibilidade

por incidência de prescrição – haja vista a longínqua data do recebimento da

denúncia (aqui já informada).

No que diz respeito a autoria delitiva, dúvidas não restam,

da mesma forma que, quanto a materialidade, dúvidas não há.

Além disso o dolo (intenso e premeditado) foi comprovado

na conduta individualizada de cada um dos réus, bem como o conjunto de

provas e documentos que compõem o presente acervo é robusto e  confirmam

as  práticas  criminosas  perpetradas  em  conjunto pelos  réus  DÉBORAH

GUERNER, JORGE GUERNER, LEONARDO BANDARRA, DURVAL BARBOSA

e MARCELO CARVALHO.

Repise-se  que  todos  os  fatos  narrados  restaram

completamente  comprovados  através  de  documentos,  depoimentos  colhidos,

laudos periciais, entre outros diversos meios de prova.

De  igual  maneira,  tudo  o  que  foi  colhido  durante  a

instrução criminal confirma o que está inserido na denúncia, além de bem

esclarecer toda a situação.

As  combativas  defesas  dos  réus  não  lograram  em

apresentar nenhuma causa que viesse extinguir a responsabilidade criminal

de seus clientes, ao contrário, tentaram de toda forma protelar o feito e evitar a

conclusão da instrução criminal.

Especificamente neste sentido, as testemunhas arroladas

pelas defesas em nada acrescentaram com os fatos tratados na presente

ação penal,  limitando-se apenas a registrar que os réus são pessoas “boas”,

“idôneas”,  “comportadas”  e  “honestas”,  deixando  de  trazer  para  os  autos

elementos que viessem a desfazer a autoria e materialidade delitiva de cada

um deles.
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Registre-se  que  tais  manobras  efetuadas  por  alguns  dos

combativos  advogados são  plenamente  compreensíveis  em  virtude  dos

elementos  de  prova  desde  então  apresentados  no  ato  do  oferecimento

denúncia.

Por outro lado, registramos ainda que  o ato de protelar o

bom  andamento  processual  e  a  instrução  criminal através  de  inúmeras

petições repetitivas,  diversos requerimentos  vagos e  vastas  apresentações de

recursos infundados (que, diga-se de passagem, foram todos, exatamente todos,

improvidos e indeferidos), não contribuem para a busca da verdade real e fere

diretamente o princípio da lealdade processual.

No  MÉRITO,  temos  que  as  imputações  contidas  na

denúncia devem ser acolhidas exatamente nos moldes em que aqui requerido, a

fim de que sejam  condenados os réus DÉBORAH GIOVANNETTI MACEDO

GUERNER,  JORGE GOMES GUERNER CARDOSO,  LEONARDO AZEREDO

BANDARRA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES e MARCELO CARVALHO DE

OLIVEIRA, bem como que seja absolvida a ré CLÁUDIA ALVES MARQUES.

Neste  sentido,  observa-se  que  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL busca repreender somente aquelas pessoas no qual efetivamente se

comprovou a prática de ilícito penal, não agindo de forma pessoal e buscando a

defesa de toda a sociedade.

É de notório conhecimento que todos os réus no qual aqui

se requer a condenação possuem altíssimo grau de instrução,  bem como

elevadíssimo nível  social,  ocasião  em que  destes  mesmos eram esperados

condutas diversas da que aqui praticada.

Registre-se  especialmente  quanto  as  funções  públicas

exercidas pelos réus  LEONARDO BANDARRA e DÉBORAH GUERNER,  fazem

com que estes mesmos réus previamente tenham conhecimento dos alcances

de seus atos na vida funcional e particular.
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Por este motivo, temos que  as diversas condutas ilícitas e

reprováveis  realizadas  pelos  réus  LEONARDO  BANDARRA,  DÉBORAH

GUERNER  e  JORGE  GUERNER, exigem  uma  reprimenda  muito  aquém  do

mínimo  legal,  pois  restou  claro  que  estes  réus  cometeram  uma  grande

quantidade de delitos em um restrito lapso de tempo,  sendo ainda que  os

diversos  delitos  foram  cometidos  de  forma  dolosa,  direta,  reiterada e

continuada,  pela  audácia  perpetrada,  pela  sensação  de  poder,  pela

sensação de impunidade sentida, pela forma covarde com que se deu e pelo

motivo fútil em que se ocorreu.

De  igual  maneira,  acrescente-se  que  com  a  necessária

aplicação das penas na sua dosimetria bem acima do mínimo legal pelos

motivos  aqui  já  considerados,  fundamentalmente  consegue-se  evitar  a  tão

desejada ocorrência de prescrição penal.

Quanto  a  DURVAL BARBOSA,  repise-se  que  apesar  de

entendermos  que  deve  ser  respeitado  o  termo de  colaboração  prestado  com

Procuradoria-Geral da República, temos que tal acordo deve ser analisado na

medida  de  sua  culpabilidade,  bem  como  na  medida  em  que  esse  réu

contribuiu para a elucidação dos fatos aqui tratados.

Assim  sendo  e,  ante  tudo  o  que  aqui  exposto,  o

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  ratifica  parcialmente  o  inteiro  teor  da

denúncia  de fls.  06/152,  ao passo ainda que  requer desse Egrégio Tribunal

Regional Federal:

a) que determine a necessária celeridade no presente feito a fim de se evitar a

tão  almejada extinção da punibilidade por  incidência de prescrição,  eis  que a

denúncia foi efetivamente recedida no dia 21 de julho de 2011;

b) a condenação, bem acima do mínimo legal, da ré DÉBORAH GIOVANNETTI

MACEDO  GUERNER,  nos  termos  em  expostos  na  presente  petição  e  em

conformidade com os “Itens 3, 6, 7, 11 e 12” deste petitório;
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c)  a  condenação,  bem  acima  do  mínimo  legal,  do  réu  JORGE  GOMES

GUERNER  CARSOS,  nos  termos  em  expostos  na  presente  petição  e  em

conformidade com os “Itens 4, 7, 11 e 13” deste petitório; e

d) a  condenação,  bem acima do mínimo legal,  do réu LEONARDO AZEREDO

BANDARRA, nos termos em expostos na presente petição e em conformidade

com os “Itens 5, 6, 11 e 14” deste petitório;

d)  a  condenação do réu  DURVAL BARBOSA RODRIGUES,  nos  termos em

expostos na presente petição e em conformidade com os “Itens 8, 11 e 15” deste

petitório;

d) a condenação do réu MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, nos termos em

expostos na presente petição e em conformidade com os “Itens 9, 11 e 16” deste

petitório;

e) a absolvição da ré CLÁUDIA ALVES MARQUES, nos termos em expostos na

presente petição e em conformidade com o “Item 10” deste petitório.

É o que se requer.

Brasília, 29 de novembro de 2017.

Ronaldo Meira de Vasconcellos Albo
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