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Ofício nº 103/2019/GDJMEDEI

Brasília, 11 de junho de 2019.

A Sua Excelência a Senhora
Raquel Dodge
Procuradora Geral da República
SAFS QD. 4 conj. C Bl A Sala AC15
70050-900
Brasília/DF

Assunto: Reiteração dos pedidos realizados no Ofício nº 7/2018/GSJMEDEI e
informações acerca do envolvimento do Deputado Jean Wyllys e o vazamento de
mensagens da Operação Lava Jato.

Senhora Procuradora Geral,

Com meus cordiais cumprimentos, venho reiterar os pedidos realizados
no Ofício nº 7/2018/GSJMEDEI que encaminhei a V. Ex.ª quando ainda era Senador da
República no qual demonstrava minha preocupação com a veracidade das ameaças
sofridas pelo então deputado federal Jean Wyllys, e a possibilidade de venda de
mandato para o Deputado David Miranda e transferências de recurso entre seu
companheiro, senhor Glenn Greenwald e o Deputado Jean Wyllys.
A reiteração desses pedidos se mostra extremamente necessária diante da
recente divulgação de mensagens trocadas entre o juiz Sérgio Moro e procuradores da
Operação Lava Jato pelo site “The Intercept”, cujo editor é o senhor Glenn Greenwald,
companheiro do Deputado Federal David Miranda que substituiu o então Deputado Jean
Wyllys após sua desistência de assumir seu mandato de deputado federal.
Tais fatos não me parecem ser mera coincidência do destino. O Deputado
Jean Wyllys se disse ameaçado, não tomou posse em seu mandato de deputado e o
companheiro de seu substituto, senhor Glenn Greenwald, é editor do site “The
Intercept” que publicou mensagens da Operação Lava Jato pretensamente obtidas

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado José Medeiros
Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 335
70160-900 Brasília-DF

através de um hacker. Tais ligações têm sido apontadas em diversas matérias e sites e
causam enorme preocupação e colocam em risco a soberania nacional do nosso país,
que pode estar sendo vítima de espionagem internacional, e ao estado democrático de
direito.
Diante desses fatos, as informações solicitadas no Ofício nº
7/2018/GSJMEDEI se mostram pertinentes e necessárias, razão pela qual as reitero e
acrescento ainda o questionamento quanto a relação do Deputado Jean Wyllys, Glenn
Greenwald e a invasão dos celulares do Ministro Sérgio Moro, de procuradores da Lava
Jato e a divulgação de mensagens pelo site “The Intercept”, havendo possibilidade de tal
invasão cibernética ter sido promovida e patrocinada por estrangeiros no Brasil.

Atenciosamente,

José Medeiros
Deputado Federal – PODEMOS/MT

