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1. Comprovada a existência de elementos indicativos da materialidade e autoria delitivas, 
referentes a crimes puníveis com reclusão, bem como a necessidade da medida para o 
desvelamento dos envolvidos na empreitada criminosa e seu modus operandi, restam 
preenchidos os requisitos necessários à autorização de interceptação das comunicações 
telefônicas, insculpidos no artigo 2º da Lei 9.296/96. 
 
2. As decisões que autorizaram as diligências foram adequadamente fundamentadas, 
apontando, inclusive, motivação específica relativa à necessidade de início ou 
prorrogação das medidas, com base nos elementos colhidos no procedimento 
investigatório. 
 
3. Vigente hoje em nosso ordenamento, no que tange à Organização Judiciária da Justiça 
Federal desta 4ª Região, a Resolução 56 do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, 
de 06/09/2006, que determina a competência da 3ª Vara Federal Criminal de Curitiba para 
processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa, bem como os crimes 
contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro. 
 
4. Não se deve censurar a decisão judicial que autoriza a realização de medida com a 
finalidade de instruir procedimento investigatório quando, à época do deferimento, o 
contexto fático-probatório não permitia concluir pela incompetência do Juízo, devendo ser 
prestigiada a "competência aparente", de forma a não ensejar óbices inviabilizadores à 
investigação criminal. 



 
5. Na hipótese dos autos, contudo, o julgador singular tomou por fundamento de decidir, 
desde sua primeira manifestação, as evidências de ocorrência dos delitos de evasão de 
divisa, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha (com contornos de caracterização de 
organização criminosa) - justificadoras do deslocamento da competência, em razão da 
matéria, conforme disposto na Resolução nº 56/2006, deste TRF4 - não havendo como 
assumir que, à época do deferimento da medida investigativa, o contexto fático-probatório 
não permitia a conclusão de sua incompetência para a apreciação do pleito. 
 
6. Caracterizada ofensa ao princípio constitucional do juiz natural, deve ser declarada a 
nulidade dos atos decisórios proferidos e, por conseguinte, reconhecida a ilicitude das 
provas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 7ª 
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, conceder a ordem, para 
declarar a ilicitude das provas colhidas através das interceptações telefônicas/telemáticas 
e buscas e apreensões autorizadas nos procedimentos nº 2009.70.08.002155-9 e 
0000290-42.2010.404.7008, decretando a nulidade dos atos decisórios proferidos nos 
referidos autos, com fundamento no artigo 564, inciso I, do CPP e artigo 5º, inciso LIII da 
CRFB, vencido parcialmente o Relator, nos termos do relatório, votos e notas 
taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
 
Porto Alegre, 13 de setembro de 2011. 
 
Des. Federal NÉFI CORDEIRO  
Relator para Acórdão 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


