
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5078542-56.2014.404.7000/PR

DESPACHO/DECISÃO

1. Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais e processos 
incidentes relacionados à assim denominada Operação Lavajato.

No processo 5073475-13.2014.404.7000, em decisão datada de 10/11/2014 
(evento 10), decretei, a pedido da autoridade policial e do MPF, prisões cautelares de 

dirigentes de empreiteiras, de ex-Diretor da Petróleo Brasileiros S/A - Petrobras e de outras 
pessoas associadas aos crimes.

Especificamente decretei a prisão preventiva de somente seis investigados, 
Eduardo Hermelino Leite, José Ricardo Nogueira Breghirolli, Agenor Franklin Magalhães 
Medeiros, Sergio Cunha Mendes, Gerson de Mello Almada, e Erton Medeiros Fonseca.

Decretei a prisão temporária de outros dezenove acusados.
Na mesma ocasião, autorizada busca e apreensão e outras medidas de cunho 

probatório.
As prisões e buscas foram cumpridas pela Polícia Federal na data de 

14/11/2014. Dois investigados não foram então encontrados.

Na data de 18/11/2014, decretei, a pedido do MPF, a prisão preventiva de mais 
alguns investigados, especificamente Dalton dos Santos Avancini, João Ricardo Auler, José 
Aldemário Pinheiro Filho, Mateus Coutinho de Sá Oliveira, Ricardo Ribeiro Pessoa e Renato 
de Souza Duque (evento 173 daquele processo).

Indeferi a prisão preventiva de cinco outros investigados e autorizei a 

colocação em liberdade dos demais.
Nesse contexto, entre as prisões, a temporária do investigado Fernando 

Antônio Falcão Soares, vulgo Fernando Baiano. Não foi ele encontrado em 14/11/2014, 
apresentando-se, porém, à Polícia Federal em 18/11/2014, vencendo a prisão temporária na 
data de amanhã.

Requer o MPF, neste feito apartado, a prisão preventiva de Fernando Antônio 
Falcão Soares.

Decido.

2. Oportuno deixar claro que não estão em questão aqui as prisões preventivas 
já decretadas.

Quanto a elas, aliás, oportuno destacar que o Egrégio Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, por decisões dos eminentes Desembargadores Federal Maria de Fátima 

Freitas Labarrère e João Pedro Gebran Neto, manteve as prisões preventivas decretadas e 
que foram impugnadas por diversos habeas corpus (5028732-63.2014.404.0000, 5028735-
18.2014.404.0000, 5028872-97.2014.404.0000, 5028736-03.2014.404.0000).

Também o eminente Ministro Newton Trisotto, Desembargador Estadual 
convocado no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar pretendida no HC 309856 

impetrado por um dos investigados.
Essas decisões, embora não sejam definitivas, ilustram, prima facie, o acerto 

das medidas decretadas.

REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO : FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES
: ADARICO NEGROMONTE FILHO
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Na referida decisão datada de 10/11/2014 (evento 10), examinei, para 

decretação da prisão cautelar, longamente, embora em cognição sumária, as questões 
jurídicas, as questões de fato, as provas existentes, inclusive a competência deste Juízo. 
Desnecessário transcrever aqui os argumentos então utilizados.

Reportando-me aquela decisão reputei presentes, em cognição sumária, provas 
dos crimes do art. 90 da Lei n.º 8.666/1993, do art. 1.º da Lei nº 9.613/1998, do do art. 333 

do CP, do art. 317 do CP, do art. 304 c/c art. 299 do CP, além do crime de associação 
criminosa.

Reavaliando os fatos, possível também cogitar do crime do art. 4º, I, da Lei nº
8.137/1990, do art. 96, I, da Lei n.º 8.666/1993, e até mesmo do peculato, já que o preço 
ajustado em frustração às licitações da Petrobrás eram inflados para pagamento de propina a 

Diretores e agentes daquela empresa estatal.
Mais uma vez, reitero que não faz parte do objeto deste feito crimes de 

corrupção de agentes políticos com foro privilegiado, o que cabe exclusivamente ao 
Supremo Tribunal Federal.

Aproveitando o ensejo, diante dos questionamentos diversos da competência 

deste Juízo, remeto ao já fundamentado naquela primeira decisão:

'A competência para o processo e julgamento desses crimes, com algumas ressalvas, é desta 
13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.

Em primeiro lugar, pela óbvia conexão com as já mencionadas ações penais e investigações 
da assim denominada Operação Lavajato.
Em especial, destaquem-se as ações penais 5025699-17.2014.404.7000 e 5026212-
82.2014.404.7000, e inquéritos e processos investigatórios sobre os quais elas se basearam 

(especialmente o inquérito 5049557-14.2013.404.7000), nos quais foram colhidas as provas 
aqui reiteradamente citadas.
Em segundo lugar, cumpre observar que os fatos delitivos se espalharam pelo território 
nacional. O esquema criminoso teria sido empregado em todo contrato do cartel com a 

Petrobras, envolvendo, por exemplo, as obras da Refinaria Abreu e Lima/RNEST, em 
Pernambuco, do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro/COMPERJ, no Rio de Janeiro, e 
da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária/PR.
Como já adiantado, tramita, aliás, por este Juízo inquérito, de n.º 5001969-
79.2011.404.7000, para apurar superfaturamento nas obras da Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas - REPAR, em Araucária/PR, região metropolitana de Curitiba, ou seja relativamente 
a crimes antecedentes à lavagem de dinheiro ocorridos no âmbito territorial de jurisdição 
desta Vara.
Agregue-se ainda que, como adiantado, foi oportunizado, a pedido da autoridade policial, às 

empreiteiras, em inquéritos específicos instaurados perante este Juízo, esclarecer os fatos, ou 
seja, os depósitos efetuadas nas contas controladas por Alberto Youssef. Para surpresa deste 
Juízo, parte das empreiteiras omitiu-se, mas o que é mais grave, parte delas simplesmente 
apresentou os contratos e notas fraudulentas nos inquéritos, conduta esta que caracteriza, em 

tese, novos crimes de uso de documento falso (art. 304 cc art. 299 do CP), fatos estes também 
submetidos à competência territorial deste Juízo.
A competência é também da Justiça Federal, pois, nas ações penais conexas, há crimes 
federais, como crimes financeiros de evasão fraudulenta de divisas (art. 22 da Lei º

7.492/1986), inclusive tendo por objeto o envio ao exterior dos recursos lavados da Petrobrás 
S/A, como lavagem de produto de crimes contra a Administração Pública Federal (ação 
penal 5047229-77.2014.404.7000) e lavagem de produto de tráfico internacional de drogas 
(ação penal 5025687-03.2013.2014.404.7000).

Mesmo na lavagem envolvendo as empreiteiras, diante dos registros de que parte do dinheiro 
repassado à Alberto Youssef teria sido ulteriormente destinado ao exterior, mediante 
transferências da MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GDF Investimentos 
às empresas Bosred Serviços de Informática Ltda. - ME, HMAR Consultoria em Informátcia 

Ltda. - ME, Labogen S/A Química Fina e Biotecnologia, Indústria e Comércio de 
Medicamentos Labogen S/A, Piroquímica Comercial Ltda. - EPP e RMV & CVV Consultoria 
em Informática Ltda. - ME, controladas por Leonardo Meirelles. Segundo consta na já 
referida ação penal 5025699-17.2014.404.7000, USD 444.659.188,75, foram enviados ao 
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exterior fraudulentamente por essas empresas. A MO Consultoria, por exemplo, transferiu 
cerca de R$ 10.419.911,00 à Labogen, R$ 6.785.200,00 à Indústria Labogen e R$ 

4.256.350,00 à Piroquímica (conforme Laudo 190/2014, reproduzido parcialmente na fl. 39 
da representação), havendo fundada suspeita de que parte desses valores foi também enviado 
ao exterior.
Também há registro de operações de lavagem envolvendo depósitos diretos no exterior, como 

os aludidos depósitos de USD 4.800.000,00 efetuados na conta da Santa Thereza Services, 
controlada por Alberto Youssef e mantida no PKB Bank na Suíça, pela OAS Investments 
Limited, subsidiária da matriz brasileira.
Merece também especial referência a admissão pelo criminoso colaborador Paulo Roberto 
Costa de que recebeu depósitos das empreiteiras em contas off-shore no exterior, 

especialmente na Suíça, fazendo parte do acordo de colaboração a perda desses valores:
'Juiz Federal: - O senhor celebrou esse acordo com o Ministério Público, já foi juntado 
aos autos, o senhor faz referência a algum patrimônio. Primeiro esses 23 milhões de 
dólares que o senhor teria em contas na Suíça, o senhor admitiu aexistência desses 

valores. 
Paulo Roberto Costa: -Perfeitamente. Como já assinei também um documento junto ao 
Ministério Público para devolução integral desses valores. 
Juiz Federal: - O senhor também admitiu a existência de uma conta no Royal Bank of 

Canada em Cayman, isso? 
Paulo Roberto Costa: -Perfeito. Também já assinado o documento de devolução total 
do valor. 
Juiz Federal: - Esses valores que o senhor tinha nessas contas eram provenientes de, 

vamos dizer, vantagens indevidas que o senhor recebeu? 
Paulo Roberto Costa: -Perfeito. 
Juiz Federal: - Por seu trabalho, em decorrência do seu trabalho como diretor na 
Petrobras? 

Paulo Roberto Costa: -Certo.' (evento 1.101 da ação penal ...)
Pela transnacionalidade, a lavagem de recursos desviados da Petrobrás S/A, submete-se à 
competência da Justiça Federal.
Embora a Petrobrás seja sociedade de economia mista, a lavagem, com parte dos recursos 

sendo enviados ao exterior, tem caráter transnacional, ou seja iniciou-se no Brasil e 
consumou-se no exterior. Por outro lado, o Brasil assumiu o compromisso de prevenir ou 
reprimir crime de lavagem transnacional, tendo por antecedentes crimes praticados contra a 
Administração Pública, entre eles corrupção e peculato, conforme art. 23 da Convenção das 

Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no Brasil pelo Decreto 
5.687/2006. Havendo previsão em tratado e sendo o crime de lavagem transnacional, incide o 
art. 109, V, da Constituição Federal, que estabelece o foro federal como competente.
Cumpre também destacar que todas as ações penais e investigações que compõem a assim 

denominada Operação Lavajato já foram, por força de liminar concedida pelo eminente 
Ministro Teori Zavascki na Reclamação 17.623/PR, remetidas em 20/05/2014, ao Egrégio 
Supremo Tribunal Federal.
Posteriormente, a 2ª Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, apreciando, em 
10/06/2014, Questão de Ordem suscitada na Ação Penal 871, decidiu, por unanimidade, 

seguindo voto do próprio Ministro Teori Zavascki, que a competência para processo e 
julgamento das ações penais e para o processo das investigações era da primeira instância, 
não havendo no pólo passivo ou como investigados autoridades com foro privilegiado.
Esclareça-se que, muito embora Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef tenham declarado, 

em seus depoimentos judiciais, que teria havido desvio de valores de obras da Petrobras para 
pagamento de propina a agentes públicos, esses fatos não compõem o objeto da presente 
representação e das investigações em curso perante este Juízo.
A representação e as investigações abrangem somente os crimes de lavagem e os seus 

antecedentes, os licitatórios, portanto, fatos anteriores aos crimes de corrução ativa.
Também abrange os crimes de corrupção, mas, quanto a estes, somente o pagamento de 
vantagem indevida a Paulo Roberto Costa.
Quanto ao suposto pagamento de vantagem indevida pelas empreiteiras a agentes públicos, 

alguns eventualmente com foro privilegiado, a competência é do Supremo Tribunal Federal, 
que já se encontra com o material probatório pertinente, especialmente os depoimentos 
prestados por Paulo Roberto Costa no procedimento de colaboração premiada, aqui, aliás, 
não utilizados de qualquer forma. Caberá à Suprema Corte decidir acerca do 
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desmembramento ou não das investigações e de eventual ação penal em relação aos crimes 
com envolvimento de agentes públicos com foro privilegiado, como a corrupção ativa e 

passiva na relação empreiteiras/agentes públicos.
Já em relação aos crimes licitatórios antecedentes, aos crimes de lavagem, este também 
anteriores à própria corrupção, e ao crime de corrupção do ex-Diretor da Petrobrás, nos 
quais não há indícios de participação de autoridades com foro privilegiado, a competência é 

da Justiça Federal de primeiro grau de jurisdição, na linha da decisão já exarada pela 2ª
Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem suscitada na Ação Penal 
871.
Na linha, aliás, da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aquela Egrégia 
Corte tem mantido sua competência criminal apenas sobre autoridades com foro 

privilegiado, desmembrando o processo em relação a coautores e partícipes sem foro, com a 
remessa destes aos Juízos de primeira instância. Nesse sentido, por exemplo, Inquérito 3515 
AgR/SP, Pleno, Relator Min. Marco Aurélio, un., j. 13/02/2014, DJe de 14/03/2014, e Ação 
Penal 853, Ministra Rosa Weber, decisão monocrática de 19/05/2013, DJe 22/05/2014.

No caso presente, no qual os crimes que constituem objeto da representação, licitatórios, 
lavagem e corrupção ativa, esta somente de Paulo Roberto Costa, sequer contam com a 
participação de parlamentares federais, há menos ainda causa para a competência do 
Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Definida a competência deste Juízo e examinadas as provas presentes, passa-se a examinar 
os requerimentos da autoridade policial, iniciando pelas prisões preventivas requeridas.'

Agrego, a título argumentativo, já que olvidei este dado na decisão anterior, o 
que já havia consignado nas diversos exceções de incompetência formuladas na ação penal 

conexa 5026212-82.2014.404.7000.
A presença destes feitos perante este Juízo não é fruto de arbitrariedade na 

postulação da autoridade policial ou do Ministério Público.
A investigação iniciou-se, de fato, com a apuração de crime de lavagem de 

produto de crimes contra a Administração Pública e que teriam se consumado com a 

realização de investimentos industriais, com recursos criminosos pertencentes ao ex-
Deputado Federal José Janene, na cidade de Londrina/PR. Este crime de lavagem, 
consumado em Londrina/PR, se submete à competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, já 
que ela se expande para todo o território paranaense, devido à abrangência da competência 
das varas de lavagens. O fato deu origem à ação penal 5047229-77.2014.404.7000 acima já 

referida, na qual figuram como acusados Carlos Habib Chater, Alberto Youssef e 
subordinados.

Nos feitos alusivos à assim denominada Operação Lavajato, já que têm por 
objeto, entre outros crimes, outros atos de lavagem praticados através do escritório de 
Alberto Youssef, possível o reconhecimento da prevenção deste Juízo nos termos expressos 

do art. 71 do CPP.
Em outras palavras, o ato de lavagem que é objeto da ação penal 5047229-

77.2014.404.7000 e cuja investigação tornou o Juízo prevento, insere-se nos demais atos de 
lavagem praticados através do escritório de Alberto Youssef, aqui incluídos os realizados em 
conjunto com as empreiteiras e agentes públicos da Petrobrás.

De todo modo, quanto ao ponto, tratando-se de competência terrritorial, 
eventual impugnação deve ser, na forma da lei processual, questionada mediante exceção 
perante este Juízo e não, por salto, nas instâncias recursais e superiores mediante habeas 
corpus.

Melhor definida esta questão, observo que, em decorrência dos requerimentos 

da autoridade policial e do MPF de diferentes medidas em relação aos investigados, 
preventiva para uns, temporária para outros, houve um tratamento distinto em relação a eles.

Não obstante, difícil o tratamento distinto, pois os crimes narrados nas peças 
retratam uma empreitada delituosa comum, com a formação do cartel das empreiteiras, as 
frustrações das licitações, a lavagem de dinheiro, o pagamento de propina a agentes da 
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Petrobrás e as fraudes documentais, todo o conjunto a merecer idênticas 
consequências.

Não obstante, há diferenças pontuais no que se refere ao conjunto probatório 
colhido em relação a cada grupo empresarial.

É certo que o depoimentos dos criminosos colaboradores a todos implicam.
Também é certo o que já consignei na decisão anterior:

'Importante inicialmente destacar que, em um esquema criminoso da magnitude como o 
examinado, seria bastante improvável que os dirigentes maiores das empreiteiras dele não 
tivessem conhecimento, já que envolveriam não só valores milionários, mas as licitações de 

várias das principais obras das empresas. Na esteira do decidido pelo STF em situação 
similar envolvendo crime financeiro, 'não se trata de pura e simples presunção, mas de 
compreender os fatos consoante a realidade das coisas' (HC n.º 77.444-1, Rel. Min. Néri da 
Silveira, 2.ª Turma, un., DJ de 23/04/99, p. 2.)'

Mas quanto às provas documentais já colacionadas, especialmente em relação 
às transações comprovadas documentalmente com o escritório de lavagem de Alberto 
Youssef, há prova mais significativa em relação a certos grupos de empresas do que em 
relação a outros.

A prisão preventiva é um remédio amargo no processo penal. A regra é a 
punição apenas após o julgamento. Embora a preventiva não tenha por função punir, mas 
prevenir riscos à sociedade, a outros indivíduos e ao próprio processo até o julgamento, tem 
efeitos deletérios sobre a liberdade, motivo pelo qual deve ser imposta a título excepcional.

Nesse contexto e embora entenda, na esteira do já argumentado na decisão 
anterior, que se encontram presentes, para todos, os riscos que justificam a imposição da 
preventiva, resolvi limitar esta modalidade de prisão cautelar ao conjunto de investigados em 
relação aos quais a prova me parece, nesse momento e prima facie, mais robusta.

Este também é o caso de Fernando Antônio Falcão Soares, vulgo Fernando 
Baiano.

Não é ele dirigente de empreiteira, mas atuaria, pelas provas colacionadas, em 
função similar a de Alberto Youssef, recebendo valores provenientes dos crimes anteriores 
das empreiteiras, lavando-os e distribuindo-os a agentes públicos, inclusive a Diretores da 
Petróleo Brasileiros S/A - Petrobrás.

A diferença seria que atuaria na Diretoria Internacional da Petrobrás e não na 
Diretoria de Abastecimento.

A respeito dele, transcrevo novamente o que já consignei na decisão anterior:

'Como visto acima, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef declararam que o mesmo esquema 
criminoso que desviou e lavou 2% ou 3% de todo contrato da área da Diretoria de 

Abastecimento da Petrobras também existia em outras Diretorias, especialmente na Diretoria 
de Serviços, ocupada por Renato de Souza Duque, e na Diretoria Internacional, ocupada por 
Nestor Cerveró. Nestes desvios, atuavam outros operadores que não Alberto Youssef. 
Fernando Antônio Falcão Soares, vulgo Fernando Baiano, estava, segundo eles, encarregado 

da lavagem e distribuição de recursos para agentes públicos relacionados ao PMDB. Na 
própria Diretoria de Abastecimento, 1% era lavado e distribuído por Alberto Youssef, 
enquanto o remanescente era lavado e distribuído por outros operadores, como Fernando 
Soares, vulgo Fernando Baiano.

Transcrevo algumas das declarações a esse respeito de ambos (evento 1.101):
'Paulo Roberto Costa: -Olha, em relação à Diretoria de Serviços, era, todos, todos 
sabiam, que tinham um percentual desses contratos da área de Abastecimento, dos 3%, 
2% eram para atender ao PT. Através da Diretoria de Serviços. Outras diretorias 

como gás e energia, e como exploração e produção, também eram PT, então você tinha 
PT na Diretoria de Exploração e Produção, PT na Diretoria de Gás e Energia e PT na 
área de serviço. Então, o comentário que pautava lá dentro da companhia é que, nesse 
caso, os 3% ficavam diretamente para, diretamente para o PT. Não era, não tinha 
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participação do PP porque eram diretorias indicadas, tanto para execução do serviço, 
quanto para o negócio, PT com PT. Então, o que rezava dentro da companhia é que 
esse valor seria integral para o PT. A Diretoria Internacional, tinha indicação do 
PMDB. Então, tinha também recursos que eram repassados para o PMDB, na 
Diretoria Internacional.
(...)
Juiz Federal: - E para as outras agremiações políticas, o senhor sabe quem eram os 
distribuidores?
Paulo Roberto Costa: -Dentro do PT, a ligação que o diretor do PT tinha, de serviço 
tinha, era com o tesoureiro na época do PT, senhor João Vaccari. A ligação era 
diretamente com ele. Do PMDB, da Diretoria Internacional, o nome que fazia essa 
articulação toda chama-se Fernando Soares.
Juiz Federal: - É o conhecido também como Fernando Baiano, é isso?
Paulo Roberto Costa: -Perfeito.
(...)
Juiz Federal: - Esse, vamos dizer, essa cartelização e esse pagamento desses 3%, 
também era algo que existia nas outras diretorias?
Paulo Roberto Costa: -Sim. Perfeito.
Juiz Federal: - O senhor tem conhecimento se outros diretores, como o senhor, também 
recebiam valores?
Paulo Roberto Costa: -É, dentro da área de serviço tinha o diretor Duque, que foi 
indicado na época pelo Ministro da Casa Civil, José Dirceu, não é? E ele tinha essa 
ligação com o João Vaccari dentro desse processo do PT. Dentro da Diretoria 
Internacional, era o Nestor Cerveró, que foi indicado por um político e tinha uma 
ligação muito forte com o PMDB.
Juiz Federal: - Mas e o senhor sabe se, por exemplo, o senhor Nestor Cerveró e o 
senhor Renato Duque eles pessoalmente também recebiam valores?
Paulo Roberto Costa: -Bom, era conversado dentro da companhia e isso era claro que 
sim. Sim, a resposta é sim.
Juiz Federal: - Então esses 3% existiam em toda, nessas três diretorias, pelo menos?
Paulo Roberto Costa: -Correto.' 

'Juiz Federal: - O senhor pode me esclarecer como é que funcionava essa... vamos 
dizer, desvios de valores da Petrobrás ou de contratos celebrados por essas 
empreiteiras com a Petrobrás? Como que isso funcionava? O que é que o senhor tem 
conhecimento dessa...?
Alberto Youssef: -Bom, o conhecimento que eu tenho é que toda empresa que tinha 
uma obra na Petrobrás algumas delas realmente pagavam, algumas não pagavam, mas 
é que todas elas tinham que pagar 1% pra área de Abastecimento e 1% pra área de 
Serviço.
Juiz Federal: - E esses valores eram destinados pra distribuição pra agentes públicos?
Alberto Youssef: -Sim, pra agentes públicos e também pra Paulo Roberto Costa, que 
era Diretor do Abastecimento.
Juiz Federal: - Mas para área de Serviços também?
Alberto Youssef: -Área de Serviços também, mais não era eu que operava área de 
Serviços.Tinha uma outra pessoa que operava a área de Serviços que, se eu não em 
engano, era o senhor João Vaccari.
Juiz Federal: - Mas esse 1% da área de Diretoria de Serviços também ia alguma coisa 
pro Paulo Roberto Costa?
Alberto Youssef: -Não, não senhor. Isso era pra outro partido.
Juiz Federal: - E desses 1% da Diretoria de Abastecimento, era o senhor que fazia a 
distribuição?
Alberto Youssef: -Sim, senhor. Grande parte disso era eu que operava, mais a frente 
também tinha outros operadores.
Juiz Federal: - Quais seriam os outros operadores?
Alberto Youssef: -Tinha Fernando Soares, que operava com Paulo Roberto Costa, para 
o PMDB, e tinha quem operava a área de navios, que era o seu genro. E tinha um 
outro que se chamava Henri, que também operava quando o Partido Progressista 
perdeu a liderança, aqueles líderes antigos, da turma do senhor José, perdeu a 
liderança e veio a mudar a liderança, aí entrou esta pessoa de Henri pra que pudesse 
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fazer operações pra eles.
(...)
Defesa de Alberto Youssef:- Esses outros operadores, João Vaccari e Fernando Soares 
que o senhor se referiu, também operavam perante a diretoria de Abastecimento ou...?
Alberto Youssef: -Operava também.
Defesa de Alberto Youssef:- Também?
Alberto Youssef: -Operava também.
(...)
Defesa de Alberto Youssef:- Está certo. Estou satisfeito, Excelência.
Alberto Youssef: -Mas, pra deixar claro, as outras diretorias, o senhor me perguntou o 
nome, a de Serviços era o Renato Duque, na área Internacional passou acho que dois 
diretores lá, se eu não me engano, um foi o Zelada, o outro foi, eu acho, que o Nestor, 
o Nestor Correa.'

Mais recentemente, como informa o MPF, um dirigente de empresa do cartel e, 
aparentemente, outro operador dessas transações escusas, fizeram acordos de colaboração 
premiada com o MPF. Com efeito, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, da empresa Toyo 
Setal Empreendimentos, e Julio Gerin de Almeida Camargo confirmaram, em síntese, a 
existência do cartel, da fraude às licitações da Petrobrás, da lavagem de dinheiro através das 
contas de Alberto Youssef e de outros operadores, e o pagamento de propinas a agente 
públicos, entre eles Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef (processo 5073441-
38.2014.404.7000).
Conforme depoimentos citados nas fls. 73-85 do parecer ministerial, narraram eles todo o 
esquema de cartelização, lavagem e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, 
confirmando não só a participação de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, mas das 
demais empreiteiras e ainda o envolvimento de Renato Duque, Diretor de Serviços da 
Petrobras, e Fernando Soares, vulgo Fernando Baiano, outro operador encarregado de 
lavagem e distribuição de valores a agentes públicos. Os depoimentos, como afirma o MPF, 
são bastante detalhados:

'Observa-se que Julio Camargo e Augusto não apenas narram os fatos, mas indicam 
contas bancárias utilizadas nas transações, datam as transações, especificam locais de 
encontros, descrevem os meios utilizados, os telefones de contatos e indicam demais 
documentos, alguns fictícios, empregados para acobertar os crimes perpetrados. Em 
outras palavras, materializam, provam, demonstram todos os fatos descritos em seus 
depoimentos, confessando, inclusive, as suas respectivas participações.'

Com efeito, os depoimentos transcritos são bastante detalhados, revelando pagamentos de 
propinas em diversas obras da Petrobras, como na REPAV, Cabiúnas, COMPERJ, REPAR, 
Gasoduto Urucu Manaus, Refinaria Paulínea, a Renato Duque e ainda a gerente da 
Petrobrás de nome Pedro Barusco, com detalhes quanto ao modus operandi e as contas no 
exterior creditadas.
Júlio Camargo ainda relata, em detalhes, episódio de pagamento de propinas por intermédio 
de Fernando Soares à Diretoria Internacional da Petrobrás, na aquisição de sondas de 
perfuração pela Petrobrás, inclusive revelando a forma de pagamento e a utilização por 
Fernando Soares, para recebimento de saldo de oito milhões de dólares em propina, das 
contas das empresas Techinis Engenharia e Consultoria S/C Ltda. e Hawk Eyes 
Administração de Bens Ltda., CNPJ 08.294.314/0001-56.
Relativamente a Fernando Baiano, merece ainda referência o fato de que, nos papéis 
apreendidos nas buscas e apreensões, foram encontradas planilhas com menções de valores 
devidos ou pagos a Fernando Soares, vulgo Fernando Baiano (FB), como por exemplo, no 
inquérito 5049557-14.2013.404.7000, evento 205, arquivo ap-inqpol5, p. 3, 'FB=> R$ 
600.000,00 (24?07) + R$ 450.000,00 (31/07) + R$ 600.000,00 (09/08) + R$ 500.000,00 
(09/09)'.'

Relativamente à Fernando Soares, transcrevo parcialmente trecho de um dos 
depoimentos detalhados do criminoso colaborador Júlio Gerin de Almeida Camargo, que 
atuava pela Toyo Setal e outras empresas, e que estão transcritos no parecer do MPF 
constante no evento 165:
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'(..) que no ano de 2005, o declarante agiu como um agente, um broker da Samsung, empresa 
coreana junto à Petrobrás, sendo que a Piemonte Empreendimentos, empresa do declarante, 
foi a nomeada pela Samsung como agente; Que o objetivo do trabalho do declarante era que 
a Petrobrás, que no momento precisava de duas sondas de perfuração para águas profundas 
para serem usadas na Africa e no Golfo do México, era o de ofertar essas duas sondas que 
seria produzidas pela Sansung; (...) que considerando o sabido bom relacionamento de 
Fernando Soares, conhecido por Fernando Baiano, junto à área internacional da Petrobrás, 
o declarante o procurou e propôs ao mesmo uma parceria para o desenvolvimento deste 
projeto, cujo papel de Baiano seria a análise sobre a viabilidade técnica e econômica da 
contratação pela Petrobrás; que nunca havia feito até então nenhum trabalho com Fernando 
Soares, mas o mesmo já era uma figura bastante conhecida na Petrobrás, por ter um 'bom 
relacionamento', um 'bom trânsito' dentro da estatal, nas áreas de Abastecimento, à época 
dirigida por Paulo Roberto Costa, e na Internacional, cujo diretor era Nestor Cerveró; (...) 
que a reunião ocorreu de fato e foi realizada no gabinete do Diretor da Área Internacional, 
Nestor Cerveró, na sede da Petrobrás, no Rio de Janeiro/RJ, estando presentes aquele diretor 
e Luiz Carlos Moreira, gerente executivo da área internacional, o declarante, o vice-
presidente da Samsung, Harrys Lee, residente em SEul, o diretor regional da Mitsui no Rio de 
Janeiro/RJ, Ishiro Inaguage, que reside atualmente em Tóquio; (...) que antes de ser 
finalizada a negociação comercial, Fernando Soares reuniu-se com o declarante e disse que 
'precisaria estabelecer os valores', reunião esta realizada no escritório do declarante no Rio 
de Janeiro/RJ, na rua da Assembléia, 10, conj. 3410; que Fernando Soares disse que 
precisaria ser paga a quantia de USD 15 milhões de dólares para que ele 'pudesse concluir a 
negociação em bom êxito' junto à Diretoria Internacional; que isso revelava que Fernando 
Soares mantinha um 'compromisso de confiança' com o Diretor Internacional Nestor 
Cerveró'; (...) que acabou concordando em pagar os USD 15 milhões de dólares, pois era o 
único jeito de fechar o negócio; que o declarante fez um acordo com Fernando Soares, 
através de uma empresa off-shore dele; (...) que desse valor, o declarante repassou a título de 
propina a quantia da USD 12,5 ou 15 milhões de dólares a Fernando Soares; que esse 
montante de aproximadamente USD 15 milhões de dólares forma pagos mediante 
transferências bancárias da conta do declarante mantida no banco Winterbothan, no 
Uruguai, em nome de uma off-shore, para inúmeras contas indicadas por Fernando Soares 
no exterior, não se recordando neste momento, mas se compromete a apresentá-las em breve; 
(...) que após dois meses aproximadamente de fechado o negócio acerca da primeira sonda, 
Fernando Soares procurou o declarante e disse que a área internacional precisava de outra 
sonda, agora para o Golfo do México; (....) que Fernando Soares disse, todavia, que neste 
caso ele precisaria de uma comissão de USD 25 milhões de dólares; (...) que o declarante, 
por meio de sua empresa Piemonte, formalizou um contrato de consultoria com uma empresa 
de Fernando Soares que não se recorda o nome neste momento pois Soares queria ter uma 
garantia acerca dos pagamentos; (...) que pela empresa Piemonte transferiu R$ 8.730.918,57, 
pela Treviso R$ 1.850.000,00 e pela Auguri R$ 1.150.000,00, tudo para a conta da GFD, 
totalizando R$ 11.730.918,57; que não sabe dizer como Alberto Youssef, na sequência, pagou 
estes valores a Fernando Soares, se no Brasil ou no exterior, mas Soares não reclamou ao 
declarante, de maneira que certamente o afeito foi feito; (...) que para completar o 
pagamento de seu saldo com Fernando Soares, que era na época de aproximadamente USD 8 
milhões de dólares, efetuou pagamentos a empresas indicadas por Fernando Soares no 
Brasil, isto é, a Techinis Engenharia e Consultoria S/C Ltda., no valor de R$ 7.000.000,00, a 
Hawk Eyes Administração de Bens Ltda., no valor de R$ 2.600.000,00, que os valores saíram 
da conta da empresa Treviso; que os valores foram transferidos após a formalização de 
contratos simulados de prestação de serviços com as empresas do declarante e emissão de 
notas fiscais pelas contratadas, que o Fernando Soares é um dos sócios da Technicis e a 
outra empresa, Hawk Eyes, acredita que seja de seu cunhado, mas não tem certeza; que 
apresenta neste ato documentação; que também fez dois pagamentos no exterior, cada um no 
valor de USD 500 mil dólares, os quais saíram da conta mantida pelo declarante no Banco 
Cramer, em setembro de 2011 e outubro de 2011, e foram para uma conta na Suíça 
titularizada pela off shore de Fernando Soares de nome Harley; (...) que somando 
pagamentos feitos a Fernando Soares no exterior e no território nacional, assim como por 
meio de Alberto Youssef também destinados àquele, o declarante efetivou o pagamento total 
do montante exigido de USD 40 milhões de dólares, e apresentará documentos para 
detalhar.' 
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Agregue-se que o sequestro ordenado por este Juízo dos saldos das contas das 
empresas vinculadas a Fernando Soares gerou resultados de R$ 2.001.344,84 e R$ 
6.561.074,74 para as empresas Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda. e Hawk 
Eyes Administração de Bens Ltda. (evento 311 do processo 5073475-13.2014.404.7000), 
indicando de que tais contas eram utilizadas para recebimento de valores, possivelmente 
indevidos. Evidentemente, caso esses valores tenham procedência lícita, em consultorias de 
serviços reais e lícitos, terá o investigado condições de, com facilidade, demonstrar 
documentalmente o fato a este Juízo.

Embora o depoimento de criminosos colaboradores deva ser visto com 
reservas, cumpre destacar que o esquema criminoso, em linhas gerais, encontra confirmação 
na prova documental, especialmente, como visto, na prova documental das transferências 
sem causa efetuadas em favor de contas controladas por Alberto Youssef por parte das 
diversas empreiteiras, conforme longamente explanado na decisão de 10/11/2014 do 
processo 5073475-13.2014.404.7000 (evento 10).

Os depoimentos também encontram aparente corroboração nas, já descobertas, 
contas secretas com saldos milionários mantidas no exterior por Paulo Roberto Costa (23 
milhões de dólares) e por Pedro José Barusco Filho (cerca de 100 milhões de dólares), cuja 
existência já foi confirmada por bloqueios administrativos, pelo menos parciais, no exterior. 
A concordância na devolução desse dinheiro, o mesmo ocorrendo em graus diferenciados 
com outros colaboradores, confere igualmente elevada credibilidade aos depoimentos dos 
colaboradores.

Também alguns dos empreiteiros investigados já admitiram o pagamento de 
propinas milionárias, pelo menos a Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, alegando, é 
certo, que teriam sido extorquidos. Tal álibi, se é ou não consistente com os fatos e provas, 
deve, porém, ser apreciado oportunamente, quando do julgamento de eventual ação penal. 
Em primeira análise, prima facie, parece questionável pelas circunstâncias envolvidas. De 
qualquer modo, não se aplicaria aos intermediadores, como Alberto Youssef e o próprio 
Fernando Soares.

Considerando a corroboração, em geral, do esquema criminoso detalhado pelos 
colaboradores, a riqueza de detalhes e a convergência dos depoimentos, os documentos 
apreendidos com referência aparente a proprina para 'Fernando Baiano' e o próprio resultado 
do sequestro judicial, com bloqueio de valores milionários em contas de empresas 
controladas por Fernando Soares, reputo presente, nessa fase, prova suficiente de 
materialidade e de autoria, autorizando a decretação da prisão preventiva de Fernando 
Soares.

No que se refere aos fundamentos da prisão, risco à ordem pública, à instrução 
e investigação criminal e à aplicação da lei penal, reporto-me ao já fundamentado nas 
decisões judiciais de 10/11/2014 a 18/11/2014 do processo 5073475-13.2014.404.7000 
(eventos 10 e 173).

As provas dos autos apontam, em cognição sumária, para existência de um 
quadro de corrupção e de lavagem de dinheiro sistêmico e que se estende por anos, destinado 
a lesar licitações da Administração Pública e a inflar preços de contratos públicos, com 
posterior lavagem e pagamento de propinas a agentes públicos.

Quer efetuadas através de cartel de empresas, quer produto de iniciativa 
individual de cada empresa, o quadro afigura-se extremamente grave em concreto.

Esclareça-se que aqui não se faz crítica partidária, pois se desconhece ainda o 
alcance e a duração da prática criminosa.

Com efeito, grande parte do esquema criminoso permanece ainda encoberto, 
sem que se tenha certeza de que todos os responsáveis serão identificados e todo o dinheiro 
desviado recuperado.
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O que interessa juridicamente é a constatação da magnitude e duração do 

esquema criminoso, bem como a sua atualidade, a reclamar, lamentavelmente, o remédio 
amargo da prisão cautelar, a fim de proteger a ordem pública e a sociedade, da reiteração e 
continuidade desses crimes.

Do contrário, ter-se-á o prosseguimento de tudo, sem reação do Poder Público.
O fechar de olhos, com a aceitação do quadro criminoso, como se o crime fosse 

algo natural e inevitável, não constitui uma escolha aceitável. O álibi 'todos nós roubamos', 
lembrando o mesmo empregado no contexto da Operações Mãos Limpas italiana pelo então 
'criminoso zero', Mário Chiesa ('tutti rubiano cosi'), não é jurídica ou moralmente aceitável e, 
ademais, sequer é verdadeiro. Por mais que prática criminosa da espécie tenha se espalhado 
pela falta de resposta institucional adequada, é evidente que não abrange a todos, quer 

agentes públicos, empresas ou demais indivíduos, e não representa o que pensa a sociedade 
brasileira.

Portanto, mais do que nunca, a prisão preventiva se impõe a bem da ordem 
pública, para interromper e prevenir a continuidade da prática de crimes graves contra a 
Administração Pública e de lavagem de dinheiro.

Tratando-se ainda de um esquema criminoso praticado em conjunto, aplicáveis 
também a Fernando Soares os demais fundamentos, risco à investigação e à instrução, bem 
como o risco à aplicação da lei penal, pelo já constatado de que vários dos envolvidos 
dispõem de verdadeiras fortunas no exterior, havendo prova, em cognição sumária, de que 
Fernando Soares também recebeu valores milionários em contas no exterior, ainda mantidas 

em segredo em relação a este Juízo e as demais autoridades públicas, com o que o risco à 
aplicação da lei penal é claro e imediato, podendo o investigado furtar-se à Justiça e ainda 
com o produto de sua atividade. Não sendo este o caso, poderá o investigado juntar os 
extratos de suas contas no exterior, cuja existência, ademais, já reconheceu parcialmente.

Remeto igualmente, no mais e principalmente quanto à exposição das demais 

questões de fato, de direito e sobre as provas, ao já fundamentado nas referidas decisões dos 
eventos 10 e 173 do processo 5073475-13.2014.404.7000.

3. Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF e decreto a prisão preventiva 
de Fernando Antônio Falcão Soares pelos crimes dos arts. 288 e 333 do CP, do art. 90 da Lei 
n.º 8.666/1993, e do crime do art. 1º da Lei n.º 9.613/1998.

Expeça-se o mandado, encaminhando-o para cumprimento imediato pela 
autoridade policial.

No que se refere ao pedido de prisão preventiva de Adarico Negromonte, 
considerando que sequer foi cumprida a prisão temporária, decidirei posteriormente.

Tendo em vista o já fundamentado no final da decisão do evento 10 do 
processo 5073475-13.2014.404.7000 e por não vislumbrar necessidade do segredo, levando 
o sigilo sobre estes autos. Junte-se cópia da decisão no processo 5073475-13.2014.404.7000.

As considerações ora realizadas sobre as provas tiveram presente a necessidade 
de apreciar o cabimento das prisões cautelares requeridas, tendo sido efetuadas em cognição 
sumária. Por óbvio, dado o caráter das medidas, algum aprofundamento na valoração e 
descrição das provas é inevitável, mas a cognição é prima facie e não representa juízo 
definitivo sobre os fatos, as provas e as questões de direito envolvidas, algo só viável após o 

fim das investigações e especialmente após o contraditório
Ciência ao MPF e à autoridade policial. Cadastre-se nestes autos a Defesa de 

Fernando Soares, cientificando-a da decisão.

Curitiba/PR, 21 de novembro de 2014.
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Sergio Fernando Moro 
Juiz Federal

Documento eletrônico assinado por Sergio Fernando Moro, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, 
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de 
março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço 
eletrônico http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do código 
verificador 8859040v4 e, se solicitado, do código CRC 2CD3FE72. 
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Signatário (a): Sergio Fernando Moro 
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