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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (distribuição por dependência à 

Reclamação nº 17.623) 

 

 

GERSON DE MELLO ALMADA, brasileiro, 

divorciado, engenheiro, registrado no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da 

Fazenda - CPF/MF sob o nº 673.907.068-72, com endereço residencial na Rua 

Desembargador Amorim Lima, nº 250, ap. 81, Jardim Guedala, São Paulo-SP, 

CEP. 05.613-030, atualmente recolhido no Departamento de Polícia Federal de 

Curitiba/PR, vem, por seus advogados (doc. 01), respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência ajuizar a presente 

 

 

RECLAMAÇÃO 

 

 

com pedido liminar contra ato do MM. Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Curitiba, o qual, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão nº 5073475-

13.2014.404.7000, decretou a prisão preventiva do reclamante e a realização de 

busca em sua residência, em procedimento cuja tramitação em primeira instância 

caracteriza manifesta usurpação da competência privativa desse e. Tribunal, 

disposta no artigo 102, I, b, da Constituição Federal. 
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O reclamante arrima-se nos preceitos inscritos 

no artigo 13, caput, da Lei 8.038/90 e no artigo 156 e seguintes do Regimento 

Interno deste egrégio Tribunal, bem como nos relevantes motivos de fato e de 

direito que, em anexo, passa a expor. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 18 de novembro de 2014. 

 

Fábio Tofic Simantob 

OAB/SP – 220.540 

 

Débora Gonçalves Perez 

OAB/SP – 273.795 

 

Maria Jamile José 

OAB/SP – 257.047 
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EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

COLENDA SEGUNDA TURMA 

PRECLARO MINISTRO RELATOR 

DOUTA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – SÍNTESE DOS FATOS. 

 

 

1. O ora reclamante, na condição de Vice-

Presidente da Engevix Engenharia S/A, encontra-se preso preventivamente 

desde o último dia 14 deste mês, em virtude de decisão prolatada pelo MM. Juízo 

da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba (PR) nos autos do Pedido 

de Busca e Apreensão nº 5073475-13.2014.404.7000 (doc. 02).  

 

1.1. Tal procedimento, iniciado com 

representação policial (doc. 03) secundada por manifestação ministerial (doc. 04) 

é mais um dos diversos que compõem a denominada “Operação Lava Jato”, caso 

já de amplo conhecimento de Vossa Excelência. Mais especificamente, ele deriva 

do Inquérito nº 1.041/13, que corporifica o braço da operação chamado de 

“Bidone” e, a partir de determinado momento – não obstante a cristalina 

ausência de competência territorial daquele MM. Juízo –, passou a apurar 

alegado esquema de desvio de recursos em obras da Petrobras. 

 

1.2. Na dicção da r. decisão que decretou a 

prisão do ora reclamante: 

 

“Em breve síntese, na Operação Lavajato, foram 

identificados quatro grupos criminosos dedicados 
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principalmente à prática de lavagem de dinheiro e de 

crimes financeiros no âmbito do mercado negro de 

câmbio. Os quatro grupos seriam liderados pelos 

supostos doleiros Carlos Habib Chater, Alberto 

Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama e Raul 

Henrique Srour. 

A investigação, com origem nos inquéritos 

2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8, tinha por 

objeto inicial supostas operações de lavagem de 

produto de crimes contra a Administração Pública e 

que teriam se consumado com a realização de 

investimentos industriais, com recursos criminosos, na 

cidade de Londrina/PR. Este crime de lavagem, 

consumado em Londrina/PR, se submete à 

competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, tendo 

dado origem à ação penal 5047229-77.2014.404.7000 

acima já referida, na qual figuram como acusados 

Carlos Habib Chater, Alberto Youssef e subordinados. 

A partir de interceptação telefônica autorizada em 

11/07/2013 no processo 5026387-13.2013.404.7000, 

passou-se a investigar o grupo criminoso dirigido por 

Carlos Habib Chater e, a partir dele, foram 

identificados os outros grupos criminosos, em 

decorrência de transações comuns. 

Entre os grupos criminosos, merece destaque o 

dirigido por Alberto Youssef. 

Incidentalmente, foram descobertas relações dele com 

Paulo Roberto Costa, ex-Diretor de Abastecimento da 

Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras. 

Em decorrência, foram ambos acusados no âmbito da 

acima referida ação penal 5026212-82.2014.404.7000, 

que tem por objeto crimes de lavagem de dinheiro 

desviado de obras da Petrobras, especificamente da 

Refinaria Abreu e Lima” (doc. 02, fls. 01). 
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1.3. Foi exatamente porque acusado na 

mencionada ação penal nº 5026212-82.2014.404.7000, e por estar à época preso 

preventivamente em razão dela, que Paulo Roberto Costa ajuizou perante esse 

Pretório Excelso a Reclamação nº 17.623. Nela, argumentou que aquele douto 

Juízo singular havia deliberado, por conta própria, cindir as investigações 

quando se deparou com indícios de cometimento de crime por autoridades com 

prerrogativa de foro – notadamente o Deputado Federal André Vargas –, sem 

submeter a questão a esse e. Tribunal. 

 

1.4. Ante a nitidez da afronta do ato do 

eminente Magistrado Federal à competência constitucional dessa e. Corte 

Suprema, Vossa Excelência deferiu a medida liminar então postulada, para 

revogar a custódia do ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras e determinar a 

imediata remessa de todas as ações penais em curso na primeira instância.  

 

1.5. Antes mesmo de julgado o mérito daquela 

reclamação, o comportamento adotado pelo Juízo singular restou apreciado por 

essa c. Segunda Turma no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 

871/PR (doc. 05) – uma das ações penais remetidas para essa c. Corte por força da 

referida liminar.  

 

1.6. Na ocasião, ao mesmo tempo em que 

reiterou a sólida jurisprudência dessa Casa segundo a qual “é de ser tido por 

afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada que desmembrou o 

inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos demais”1, 

a c. Turma entendeu por acolher “a promoção do Procurador-Geral da República, para 

determinar o desmembramento dos procedimentos em que constam indícios de 

envolvimento de parlamentar federal, com a remessa dos demais à primeira instância, aí 

incluídas as ações penais em andamento” (doc. 05, p. 01/02). 

 

1.7. Vale dizer: de um lado, Vossas Excelências 

sublinharam que o MM. Juízo Federal de Curitiba nunca poderia ter, sponte 
                                                 
1 Rcl 1.121, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgado em 04.05.00. 



 
 
 
 

Rua Haddock Lobo, nº 1.307 cjs. 22/23 Cerqueira César  São Paulo  SP  CEP: 01414-003 – tel/fax: (55 11) 3101-0680 
 

propria, definido o que era e o que não era de competência dessa Suprema 

Corte; de outro, entenderam que, frente ao cenário então exposto, seria viável a 

cisão entre a investigação da conduta imputada a autoridade com foro especial e 

todas as demais atribuídas a suspeitos não detentores da mesma prerrogativa. 

 

1.8. Como a discussão resumia-se aos 

indícios relacionados ao Deputado Federal André Vargas, o v. acórdão 

encampou a afirmação da d. autoridade reclamada de que “durante a investigação, 

especificamente a intercepção telemática de Alberto Youssef, foram colacionadas, em 

encontro fortuito de provas, mensagens trocadas com pessoa que se identificava como 

‘Vargas’. Somente mais recentemente, após as buscas e apreensões, a Polícia 

Federal concluiu que referida pessoa seria André Vargas, Deputado Federal, e 

depreendeu do conteúdo das mensagens possível caráter criminoso” (doc. 05, p. 

05). 

 

1.9. Dessa maneira, o r. voto condutor 

prolatado por Vossa Excelência afirmou, na esteira da manifestação do eminente 

Procurador-Geral, que:  

 

“(a) a identidade do Deputado Federal André Vargas 

somente ficou apurada nas investigações a partir de 

17.04.2014, e que (b) o mais dos elementos dos autos 

aponta no sentido de que a participação de 

parlamentares federais se deu sem conexão necessária 

com os demais fatos apurados. Partindo desse 

pressuposto, cuja procedência não se tem elementos 

para contestar, é possível afirmar, no atual estágio da 

investigação, que os atos instrutórios levados a cabo 

pelo Juízo reclamado em data anterior àquela, o foram 

no exercício de sua competência própria” (doc. 05, p. 

14). 

 



 
 
 
 

Rua Haddock Lobo, nº 1.307 cjs. 22/23 Cerqueira César  São Paulo  SP  CEP: 01414-003 – tel/fax: (55 11) 3101-0680 
 

1.10. Em decorrência, Vossa Excelência 

assinalou que “sob esse estrito aspecto competencial, não se pode desde logo 

infirmar a validade daqueles atos, o que certamente não inibe o exame de sua higidez 

à luz de outros fundamentos, se for o caso, pelas vias ordinárias próprias” (doc. 05, p. 

15). 

 

1.11. Sucede que, decorrido quase meio ano 

desde aquele julgamento, o “atual estágio da investigação” que desaguou no 

encarceramento provisório do ora reclamante revela panorama inteiramente 

diverso.  

 

1.12. Se àquele tempo o debate sobre a 

usurpação da competência centrou-se um único congressista, hoje já se noticia 

pesarem sobre dezenas de Deputados Federais e Senadores suspeitas de 

participação nos eventos relacionados à Petrobras perscrutados na “Operação 

Lava Jato”. 

 

1.13. Se àquela época, como consignado no v. 

acórdão, a Procuradoria Geral da República entendia ausente a apontada 

conexão porque “não há até o momento qualquer indício de participação de 

qualquer parlamentar no suposto desvio de dinheiro da PETROBRÁS”, hoje 

obviamente não se pode dizer o mesmo. 

 

1.14. E, finalmente, se não havia então 

“elementos para contestar” a assertiva do preclaro Juiz Federal de que somente 

depois da eclosão da operação é que foi descoberta a identidade do Deputado 

Federal André Vargas, atualmente é impossível endossar essa conclusão. Ao 

reverso, hoje não pairam dúvidas de que as suspeitas pertinentes àquele 

parlamentar, e mais ainda ao Deputado Federal Luiz Argôlo, pululavam antes 

de 17 de março deste ano, quando a fase ostensiva da operação foi deflagrada.  

 

1.15. Só o que não mudou nesse interregno, 

infelizmente, foi a forma de condução do caso pelo douto Magistrado Federal. 
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Mais uma vez, diante do surgimento de suspeitas contra parlamentares que 

denomina eufemisticamente de “agentes políticos” ou “agentes públicos”, Sua 

Excelência insiste em subtrair desse Pretório Excelso a prerrogativa de 

deliberar sobre a possibilidade de desmembramento dos fatos conexos.  

 

1.16. Pior ainda, impede a fórceps que tais 

autoridades sejam identificadas nos procedimentos que lá tramitam, como se a 

ocultação de seus nomes apagasse sua existência e liberasse Sua Excelência do 

mister de remeter os respectivos autos para essa c. Corte Constitucional. 

 

1.17. Enfim, porque constitui o resultado mais 

drástico de metódica, continuada e escancarada usurpação da competência 

inscrita no artigo 102, I, b, da Carta Magna, a segregação infligida a GERSON 

ALMADA não pode subsistir. 

 

É o que se passa a expor.  

 

 

 

II – INACEITÁVEL CISÃO, EM PRIMEIRA 

INSTÂNCIA, DA INVESTIGAÇÃO DE 

SUPOSTO ESQUEMA QUE TERIA COMO 

RAZÃO DE SER O LOCUPLETAMENTO 

DE “AGENTES POLÍTICOS” COM FORO 

NESSE E. TRIBUNAL  

 

 

2. Com o desenrolar das apurações da 

“Operação Lava Jato”, chegou-se à suspeita de que haveria um “esquema” de 

lavagem de dinheiro proveniente das obras de construção da Refinaria Abreu e 

Lima, contratadas pela Petrobras junto a construtoras nacionais – entre elas a 

Engevix, da qual o reclamante é Vice-Presidente. 
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2.1. Tal suposto “esquema” foi objeto da ação 

penal nº 5026212-82.2014.404.7000, na qual figuram como réus, entre outros, 

Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. 

 

2.2. Depois de meses presos preventivamente 

por ordem da douta autoridade reclamada, ambos resolveram celebrar acordo de 

delação premiada, e passaram a prestar múltiplos depoimentos à Polícia Federal 

e ao Ministério Público Federal em Curitiba. Conquanto sigilosos, o teor de tais 

depoimentos foi diuturnamente vazado à imprensa.  

 

2.3. A partir de então, o teor das sucessivas 

reportagens dava conta da participação de dezenas de parlamentares no 

pretenso desvio de recursos da Petrobras. Reportagem da Folha de São Paulo de 

06 de setembro, por exemplo, informou que Paulo Roberto Costa haveria 

mencionado o nome de 49 Deputados Federais e 12 Senadores em tese 

envolvidos nos hipotéticos fatos (doc. 06). 

 

2.4. Posteriormente, na rumorosa audiência 

em que Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef foram interrogados naquela ação 

penal (doc. 07) – ambos já na condição de réus colaboradores –, a estória por eles 

apresentada foi explícita no sentido de que os pretensos desvios de dinheiro 

de obras da Petrobras teriam por finalidade abastecer cofres de partidos 

políticos e pagar propinas a parlamentares.  

 

2.5. Mais ainda, os delatores assinalaram que o 

imaginado esquema nasceria com a indicação de diretores da Petrobras pelos 

mesmos partidos políticos que, ao final, seriam os beneficiários dos desvios. 

Esses executivos da estatal, ao garantirem a implementação do pretenso arranjo 

criminoso, ficariam com um percentual dos recursos destinados aos “agentes 

políticos” – ou seja, a remuneração ilícita alegadamente auferida por tais 

diretores da Petrobras estava atrelada aos pretensos repasses às agremiações 

políticas. 
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2.6. Os seguintes trechos do interrogatório de 

Paulo Roberto Costa deixam clara a sua versão dos fatos: 

 

“Interrogado: (...) O que acontecia especificamente 

nas obras da Petrobras? Por hipótese, o BDI era 15%? 

Então se colocava, normalmente, em média, em 

média, 3% a mais. E esses 3% eram alocados a 

agentes políticos” (doc. 07, p. 04). 

 

“Juiz Federal: - Mas esses 3% então, em cima desse 

preço iam para distribuição para agentes públicos, é 

isso? 

Interrogado: -Perfeito” (doc. 07, p. 04). 

 

“Juiz Federal: - E os diretores também da Petrobras 

também recebiam parcela desses valores? 

Interrogado: -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. (...) 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 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: - Certo, mas a pergunta que eu fiz 

especificamente é se os diretores, por exemplo, o 

senhor recebia parte desses valores? 
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Interrogado: -Sim. Então o que, normalmente, em 

valores médios, acontecia? Do 1%, que era para o PP, 

em média, obviamente que dependendo do contrato 

podia ser um pouco mais, um pouco menos, 60% ia 

para o partido… 20% era para despesas, às vezes nota 

fiscal, despesa para envio, etc, etc (...). E 20% restante 

era repassado 70% pra mim e 30% para o Janene ou o 

Alberto Youssef” (doc. 07, p. 06). 

 

“Juiz Federal: - Pelo que o senhor falou, o senhor não 

conhecia detalhes desse procedimento de 

distribuição? 

Interrogado: -Não conhecia. Não conhecia. Não tinha 

esse detalhamento, eu tinha, o que eu sabia é que ia 

parte para os políticos, o grupo político, parte tinha 

de despesas e depois outra parte, uma parte era para 

mim e uma parte para eles, mas o detalhamento 

dessa, dessas operações eu nunca tive acesso e nunca 

perguntei para ele esse detalhamento” (doc. 07, p. 10). 

 

2.7. No mesmo sentido caminhou a versão de 

Alberto Youssef, que erigiu os “agentes políticos” a protagonistas do alegado 

esquema: 

 

“Juiz Federal: - O senhor pode me esclarecer então, 

para nós tentarmos ser direto ao ponto, o senhor 

participou de algo dessa espécie, o que o senhor tem 

conhecimento sobre isso? 

Interrogado: -Bom, em primeiro lugar eu quero deixar 

claro pra Vossa Excelência e pro Ministério Público 

que eu não sou o mentor e nem o chefe desse 

esquema, como vem se mencionando na mídia e na 

própria acusação aí, diz que eu sou o mentor e o chefe 
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da organização criminosa, bom, eu não sou. Eu sou 

apenas uma engrenagem desse assunto que ocorria 

na Petrobrás. Tinha gente muito mais elevada acima 

disso, inclusive acima de Paulo Roberto Costa, no 

caso, agentes públicos” (doc. 07, p. 28).  

 

“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...? 

Interrogado: -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? 

Interrogado: -Sim, pra agentes públicos e também 

pra Paulo Roberto Costa, que era Diretor do 

Abastecimento” (doc. 07, p. 29). 

 

“Juiz Federal: - Outros diretores da Petrobrás também 

recebiam valores pagos dentro desse 1%? 

Interrogado: -Dentro deste 1% só Paulo Roberto 

Costa e a parte dos agentes públicos, dos agentes 

políticos” (doc. 07, p. 33). 

 

“Interrogado: - É, com certeza. Na verdade, eu só, eu 

só tinha esses valores porque existia a operação com 

as empresas, a Petrobrás e os agentes políticos. 
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Defesa de Waldomiro: - Então é possível afirmar que 

os agentes políticos aguardavam essas 

movimentações todas para poder receber a propina 

que lhes era devida? 

Interrogado: - Com certeza.” (doc. 07, p. 48). 

 

“Defesa de Alberto Youssef: - É possível então, dentro 

dessa engrenagem, que quem comandava toda essa 

sistemática dentro da Petrobrás, não era nem o 

senhor Paulo, nem você, mas sim havia agentes 

políticos que sabiam de tudo isso e que, de uma forma 

ativa ou omissiva, compactuava com esse sistema? 

Interrogado: - Com certeza e recebia por isso” (doc. 

07, p. 49). 

 

2.8. Diante da eloquente conexão entre os 

supostos fatos relatados pelos delatores e os “agentes políticos”, o MM. Juízo de 

piso lançou mão de expediente verdadeiramente inacreditável: proibiu os 

interrogados de nominar os parlamentares, e impediu os advogados dos réus 

de perguntar quem eram aquelas autoridades a todo tempo referidas: 

 

“Juiz Federal: - Certo. Esse processo aqui em 

particular, diz respeito a supostos desvios ocorridos, 

valores da Petrobras, através de empresas contratadas 

pela Petrobras. Antes só de lhe indagar a esse respeito, 

eu vou fazer o seguinte alerta: esse processo nós não 

estamos tratando de autoridades com foro 

privilegiado, porque essas autoridades estão sujeitas à 

competência do Supremo Tribunal Federal. Então, nas 

suas respostas, eu vou pedir ao senhor que o senhor 

não decline nome de autoridades sujeitas ao foro do 

Supremo Tribunal Federal, está certo? 

Interrogado: - Perfeito. 
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Juiz Federal: - O senhor pode se referir a agentes 

políticos, agentes públicos, mas não vamos nominá-

los por uma questão aí de respeito ao Supremo 

Tribunal Federal, evidentemente isso vai vir a público 

no momento adequado, segundo as decisões do 

Supremo Tribunal Federal” (doc. 07, p. 03). 

 

“Juiz Federal: (...) A mesma advertência que eu fiz ao 

senhor Paulo Roberto Costa aqui também é válida, 

existem... se eventualmente existirem aqui 

autoridades sujeitas ao foro privilegiado, junto ao 

Supremo Tribunal Federal, isso é competência do 

Supremo Tribunal Federal. Então, até em respeito à 

Corte, nós não vamos identificar essas pessoas nesse 

presente depoimento. Então, se o senhor for se 

reportar a alguma coisa dessa espécie, peço que o 

senhor diga ‘agentes políticos’, ‘agentes públicos’ ou 

coisa da espécie” (doc. 07, p. 28).  

 

2.9. No afã de se manter a qualquer custo à 

frente do processo – que àquela altura já arrebatara os holofotes do embate 

político nacional –, o douto Magistrado tentou transformar as autoridades em 

sujeitos indeterminados, como se isso, num passe de mágica, fizessem-nos sumir 

do processo! E ainda justificou essa manobra como um suposto tributo de 

respeito a esse Pretório Excelso! 

 

2.10. Pois, com base nessa mesma suspeita de 

desvio de recursos de obras da Petrobras, nesses mesmos interrogatórios dos 

delatores e mediante esse mesmo expediente de jogar para debaixo do tapete 

os parlamentares que em tese capitaneavam o alegado esquema, a douta 

autoridade reclamada encampou a representação policial que inaugura o 

Pedido de Busca n. 5073475-13.2014.404.7000, e mandou GERSON ALMADA 

para o cárcere. 
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2.11. Nos termos do r. decreto prisional,  

 

“Diante da prova significativa da natureza criminosa 

dos depósitos efetuados pelas diversas empreiteiras e 

pela Sanko nas contas controladas por Alberto 

Youssef, tanto este como Paulo Roberto Costa, como 

adiantado, ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras, 

resolveram, no curso da ação penal 5026212-

82.2014.404.7000, confessar os fatos e esclarecê-los, 

buscando colaborar com a Justiça e obter benefícios de 

redução de pena (evento 1101). 

Em síntese, declararam que as maiores empreiteiras 

do país formariam uma espécie de cartel, definindo 

previamente as vencedoras das licitações da 

Petrobras, o que lhes permitia cobrar o preço 

máximo da empresa estatal, e que pagavam um 

percentual, de 3% ou 2%, sobre o valor dos contratos 

a agentes públicos. 

No âmbito dos contratos relacionados à Diretoria de 

Abastecimento, ocupada por Paulo Roberto Costa, 1% 

de todo o contrato seria repassado pelas empreiteiras 

a Alberto Youssef, que ficava encarregado de 

remunerar os agentes públicos, entre eles Paulo 

Roberto Costa. O restante, 2% ou 1% de cada contrato, 

seria pago a outros operadores do esquema 

fraudulento. 

O esquema criminoso seria reproduzido em contratos 

relacionados a outras Diretorias, como a Diretoria de 

Serviços, ocupada por Renato Duque. Os repasses 

seriam feitos por outros operadores e teriam por 

beneficiários outros agentes públicos” (doc. 02, fls. 

11/12). 
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2.12. Em seguida, o douto Magistrado 

transcreveu longos trechos dos interrogatórios dos dois delatores, e ao final 

assim resumiu o quanto por eles declarado: 

 

“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” (doc. 02, fls. 19). 

 

2.13. Em conclusão, asseverou Sua Excelência 

que:  

 

“As provas, em cognição sumária, revelam que os 

depósitos efetuados nas contas controladas por 

Alberto Youssef tem origem, natureza e propósitos 

criminosos. 

Trata-se de dinheiro sujo, obtido pelas empreiteiras 

através de fraudes às licitações de obras Petrobras, 

com manipulação do preço, que foram, 
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sucessivamente, repassados à contas em nome de 

empresas de fachada e com simulação de negócios 

para a justificação das transferências, com o intuito de 

ocultar e dissimular sua origem, natureza e propósito 

criminoso. Das contas controladas por Alberto 

Youssef, os valores lavados foram distribuídos a 

agentes públicos, entre eles o ex-Diretor da Petrobrás 

Paulo Roberto Costa. 

Há, portanto, provas, em cognição sumária, da 

materialidade dos crimes do art. 90 da Lei n.º 

8.666/1993 e do art. 1.º da Lei nº 9.613/1998. 

O produto do crime decorrente do ajuste dos 

procedimentos licitatórios e do preço foi, 

sucessivamente, lavado pelas empreiteiras mediante o 

serviço prestado, este sim verdadeiro, por Alberto 

Youssef. 

(...) 

O dinheiro sujo, embora lavado, foi então utilizado 

para pagamento de vantagens indevidas a agentes 

públicos, configurando, na perspectiva dos 

pagadores, o crime de corrupção ativa do art. 333 do 

CP e, na perspectiva dos beneficiários, o crime de 

corrupção passiva do art. 317 do CP” (doc. 02, fls. 27). 

 

2.14. Ora, a própria narrativa dos pretensos 

fatos pela r. decisão segregatória escancara que, na visão do eminente Juiz 

Federal, existiria “um mesmo esquema criminoso”, pelo qual “dinheiro sujo, obtido 

pelas empreiteiras através de fraudes às licitações de obras Petrobras” seria distribuído 

a “agentes públicos” – tanto Paulo Roberto Costa e outros diretores da estatal, 

quando as autoridade com prerrogativa de foro perante essa c. Corte, cuja 

identidade Sua Excelência artificialmente impediu que fosse revelada.  
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2.15. Ainda assim, ao invés de imediatamente 

remeter para esse Supremo Tribunal Federal os autos da representação policial 

que inaugurou o Pedido de Busca, a douta autoridade mais uma vez outorgou-

se inexistente competência para desmembrar a investigação entre particulares e 

autoridades com foro especial. Dessa feita, porém, fez ainda pior: nem sequer 

submeteu a esse Pretório Excelso a parte relativa estes últimos. 

 

2.16. De um lado, impôs aos investigados 

sem prerrogativa de foro as mais diversas medidas coercitivas. De outro, 

entendeu que essa Suprema Corte deveria se dar por satisfeita com os 

depoimentos sigilosos de Paulo Roberto Costa que já consta estarem em seu 

poder, e portanto permitiu-se sonegar de Vossas Excelências o conhecimento 

sobre os interrogatórios judiciais prestados tanto por aquele delator quanto 

por Alberto Youssef. Para tanto, assim argumentou:  

 

“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, 
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especialmente os depoimentos prestados por Paulo 

Roberto Costa no procedimento de colaboração 

premiada, aqui, aliás, não utilizados de qualquer 

forma” (doc. 02, p. 37). 

 

2.17. Eis então, em todas as cores, a desabrida 

usurpação da competência dessa c. Corte: o MM. Juízo singular, a um só 

tempo, i) decidiu que o suposto “pagamento de vantagem indevida a Paulo 

Roberto Costa” não guardaria conexão com o hipotético pagamento de 

vantagens a parlamentares – embora Sua Excelência mesmo afirme que se 

trataria de um único hipotético esquema; ii) realizou um abrupto corte na 

investigação sobre tal hipotético esquema, permitindo-se deliberar acerca dos 

pagamentos supostamente destinados a Paulo Roberto Costa; e iii) arvorou-se 

na prerrogativa de manter oculta a identidade dos “agentes políticos” e, mais 

além, de omitir dessa c. Corte os interrogatórios que a eles fizeram múltiplas 

alusões.  

 

2.18. Tão disparatado se afigura esse 

comportamento que, no interrogatório realizado no dia seguinte à prisão do 

reclamante, a Polícia Federal não hesitou em lhes dirigir as seguintes indagações: 

 

“PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF 

mencionaram a existência de pagamento de comissões 

pelas empreiteiras que mantinham contratos com a 

PETROBRAS, tendo como beneficiários além deles 

próprios, os diretores DUQUE, CERVERÓ e 

COSENZA, bem como alguns agentes políticos. Tem 

conhecimento destes pagamentos e de quem eram 

seus beneficiários?” (doc. 08, fls. 04). 

 

“A empresa ENGEVIX ou outras integrantes do grupo 

pagaram comissões para diretores da Petrobrás ou 

agentes políticos com a finalidade de garantir 
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contratos com a PETROBRÁS ou outra empresa 

estatal? (...) Em caso positivo, para quem?” (doc. 08, 

fls. 06) 

 

2.19. Sim, Excelências: para prender-se o 

reclamante, oculta-se a identidade dos “agentes políticos” e com isso pretende-

se legitimar a competência do juízo singular; mas, depois de realizada a prisão, 

aí então lhe é perguntado quem afinal são esses mesmos “agentes”! 

 

2.20. Enfim, ao assim proceder, a autoridade 

reclamada evidentemente substitui-se a esse e. Tribunal, deliberando sponte 

propria acerca do cabimento e dos contornos de desmembramento que somente 

poderia ser apreciado e determinado por Vossas Excelências. 

 

2.21. Em consequência, é insofismável a 

nulidade da r. decisão de ordenou a prisão do reclamante e o varejamento em 

sua residência, em procedimento judicial que, ao menos até eventual deliberação 

em contrário de Vossas Excelências, nem mesmo poderia estar tramitando 

naquele MM. Juízo.  

 

 

 

III – A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

DESSE PRETÓRIO EXCELSO, MEDIANTE 

DELIBERADA OCULTAÇÃO DA 

DESCOBERTA DE INDÍCIOS DE CRIME 

RELACIONADOS AOS DEPUTADOS 

FEDERAIS ANDRÉ VARGAS E LUIZ 

ARGÔLO 

 

 

3. A ocultação forçada dos nomes dos 

“agentes políticos” não foi o primeiro artifício utilizado na Operação Lava Jato 
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com a finalidade de subtrair desse e. Tribunal sua competência privativa, 

decorrente do artigo 102, I, b da Carta Política, para decidir sobre a cisão de 

investigações em que surgem indícios de envolvimento de autoridades com 

prerrogativa de foro nesse Pretório Excelso. 

 

3.1. Com efeito, apesar de despontarem com 

clareza solar, já a partir do ano passado, indícios da prática de crime por ao 

menos dois Deputados Federais, essa descoberta foi escamoteada até a eclosão da 

operação, em 17 de março deste ano. Somente depois de realizadas as buscas, 

prisões e conduções coercitivas naquela data é que o MM. Juízo de piso revelou 

tais indícios a essa c. Corte, possibilitando então que todos os autos que davam 

corpo à operação fossem avocados por Vossa Excelência.  

 

3.2. É certo que, no julgamento da Questão de 

Ordem na AP 871, foi bem sucedida a indução desse e. Tribunal a erro, tendo 

então essa c. Turma considerado que não tinha “elementos para contestar” a 

informação da d. autoridade reclamada de que não havia como se saber da 

existência de tais indícios antes do dia 17 de março. 

 

3.3. No entanto, da vastidão dos autos que 

compõem a “Lava Jato” sobressaem abundantes elementos a permitir – ou 

mesmo demandar – que Vossas Excelências lancem novo olhar sobre o tema. 

Ainda mais porque, se no julgamento anterior tratou-se somente das suspeitas 

relacionadas ao Deputado Federal André Vargas, o encobrimento dos indícios 

pertinentes ao Deputado Luiz Argôlo é tão ou mais acintoso.  

 

Vejamos. 

 

4. Ainda na fase secreta da operação, foram 

interceptadas mensagens de aparelho celular BlackBerry (os chamados “BBMs”) 

trocadas entre o então investigado Alberto Youssef e aqueles dois Deputados 

Federais. 
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4.1. Ao mesmo tempo em que admitiu a 

ocorrência desse fato, bem como a possibilidade de tais mensagens indicarem a 

prática de crime, o MM. Juízo singular optou por remeter a esse egrégio Supremo 

Tribunal Federal somente os relatórios policiais pertinentes ao relacionamento de 

Alberto Youssef com as duas autoridades.  

 

4.2. O Relatório de Monitoramento Telemático 

no 07-2014 (doc. 09), que transcreveu todas as mensagens trocadas entre Alberto 

Youssef e o Deputado André Vargas e qualificou diversas delas de suspeitas, foi 

elaborado em 17 de abril deste ano. Já o Relatório de Monitoramento Telemático 

no 09-2014 (doc. 10), o qual adotou o mesmo procedimento em relação à 

comunicação de dados entre aquele acusado e o Deputado Luiz Argôlo, data de 

15 de maio.  

 

4.3. Nos dois casos, o d. Juízo singular 

afiançou que a descoberta dos indícios e identidade dos parlamentares somente 

ocorreu depois de deflagrada a operação.   

 

4.4. Em relação ao Deputado André Vargas, 

conforme relatado na sempre citada Questão de Ordem na AP 871, a autoridade 

reclamada informou a esse c. Tribunal que “durante a investigação, especificamente a 

interceptação telemática de Alberto Youssef, foram colacionadas, em encontro fortuito de 

provas, mensagens trocadas com pessoa que se identificava como 'Vargas'. Somente 

mais recentemente, após as buscas e apreensões, a Polícia Federal concluiu que a 

referida pessoa seria André Vargas, deputado federal, e depreendeu do conteúdo 

das mensagens possível caráter criminoso” (doc. 05, p. 02). 

 

4.5. Afirmação semelhante, por sinal, já havia 

sido feita pelo d. Magistrado quando determinou à Polícia Federal que 

confeccionasse os mencionados relatórios, que condensavam as suspeitas 

atinentes aos dois Deputados: 

 



 
 
 
 

Rua Haddock Lobo, nº 1.307 cjs. 22/23 Cerqueira César  São Paulo  SP  CEP: 01414-003 – tel/fax: (55 11) 3101-0680 
 

“Revendo os autos, constato que, entre os diversos 

fatos investigados, foram colhidos, em verdadeiro 

encontro fortuito de provas, elementos probatórios 

que apontam para relação entre Alberto Youssef e 

André Vargas, Deputado Federal” (doc. 11). 

 

“Divulgada na imprensa a suposta existência de troca 

de mensagens de Alberto Youssef com o Deputado 

Federal João Luiz Correia Argôlo dos Santos. Se isto 

de fato ocorreu durante a interceptação telemática de 

Alberto Youssef, tratou-se de autêntico encontro 

fortuito de provas” (doc. 12). 

 

4.6. No entanto, é fragorosamente infirmada 

pelo conteúdo dos autos a pretensão de Sua Excelência de fazer crer que, em uma 

incrível coincidência, as suspeitas atinentes a ambos os Deputados Federais 

somente surgiram depois de realizadas as buscas, prisões e conduções coercitivas 

que marcaram a deflagração da “Operação Lava Jato”. 

 

4.7. Ao reverso, por tudo que se passará a 

expor, é possível afirmar com total segurança que: 

 

 ▪ Do início ao fim da interceptação telemática que teve por alvo 

Alberto Youssef – vale dizer, de setembro de 2013 a março de 2014 –, as 

pessoas de apelido “André Vargas” (e não simplesmente “Vargas”, como 

o Magistrado curiosamente informou a essa Suprema Corte) e “LA” 

eram seus interlocutores frequentes; como registram os Relatórios de 

Monitoramento Telemático nº 07-2014 e 09-2014, foram ao todo 270 

mensagens trocadas entre Alberto Youssef e “André Vargas” e 1411 

entre o primeiro e “LA”; 

 

 ▪ Diversas mensagens trocadas entre Alberto Youssef e os dois 

Deputados foram expressamente selecionadas como suspeitas em 
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relatórios periódicos da Polícia Federal no curso da interceptação dos 

BBMs;  

 

 ▪ O conteúdo de várias mensagens tornava induvidoso que “André 

Vargas” e, principalmente, “LA” não eram simples clientes de Youssef, 

mas membros do Congresso Nacional que, aparentemente, utilizavam 

seus cargos em prol de interesses escusos daquele réu; e  

 

 ▪ Desde o início das interceptações de BBMs, a Polícia Federal tinha 

autorização judicial – e a utilizou rotineiramente – para obter diretamente 

junto à empresa canadense “Research in Motion” (RIM)2, via e-mail, os 

dados cadastrais dos interlocutores de Alberto Youssef; conforme 

registrado pela própria autoridade policial, a obtenção desses dados 

demorava em média meros cinco dias a partir do envio do pedido à 

empresa canadense.  

 

4.8. Daí porque é inevitável concluir que, 

quando da deflagração da fase ostensiva da “Lava Jato”, as autoridades que 

participaram da investigação já tinham plena ciência de que “LA” e “André 

Vargas” eram parlamentares, e mantinham com Alberto Youssef relação 

deveras suspeita. 

 

4.9. O alvo “Primo”, que mais tarde descobriu-

se ser Alberto Youssef, foi descoberto por meio da interceptação de BBMs do 

também investigado Carlos Habib Chater (doc. 13). 

  

4.10. O pedido de monitoramento das 

mensagens trocadas por “Primo” serve de exemplo da sistemática que a Polícia 

Federal adotou nas interceptações de BBMs na Operação Lava Jato: constatadas 

mensagens suspeitas entre ele e Carlos Chater, procedeu-se desde logo – com 

base em autorização prévia do Juízo Federal de Curitiba (doc. 14) – à 

                                                 
2 Antigo nome da empresa fabricante dos aparelhos BlackBerry. 
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identificação, junto à empresa RIM, dos dados cadastrais do usuário do aparelho 

com o PIN 278c6a3e e o apelido “Primo”.  

 

4.11. A informação era obtida sem qualquer 

dificuldade: o Delegado da Polícia Federal enviava uma mensagem eletrônica à 

empresa canadense, que em poucos dias respondia, também por e-mail, com os 

dados solicitados (doc. 15). Consoante assinalou a própria autoridade policial, 

transcorriam em média cinco dias entre o pedido à RIM e o recebimento da 

resposta com os dados solicitados. 

 

4.12. Os dados cadastrais permitiam descobrir, 

invariavelmente, a linha telefônica da operadora brasileira correspondente ao 

aparelho BlackBerry que enviava e recebia os BBMs. A partir daí, bastava 

solicitar à operadora nacional os dados cadastrais do titular da linha (providência 

que já contava, igualmente, com prévia autorização judicial) para descobrir-se de 

quem se tratava – ou, pelo menos, em nome de quem ela estava registrada. 

 

4.13. No caso de “Primo”, por exemplo, foi a 

quebra dos dados cadastrais do titular do aparelho BlackBerry que revelou o 

número da linha e possibilitou a consequente interceptação telefônica. 

 

4.14. Houvesse sido realizado, durante a 

investigação, o mesmo singelo procedimento de quebra de sigilo de dados 

cadastrais em relação a “André Vargas” e “LA”, e a Polícia Federal chegaria a 

números de celulares de Brasília – o que reforçaria a suspeita de que se estava 

diante de congressistas. Indo só um pouco além, solicitando-se à operadora 

brasileira os dados do assinante, descobrir-se-ia que o aparelho de “LA” estava 

registrado em nome da Câmara dos Deputados! 

 

4.15. Com o desenrolar da interceptação dos 

BBMs, a Polícia Federal aprofundou os indícios relacionados a “Primo”. Em 8 de 

novembro de 2013, já sabia que ele era Alberto Youssef. Em 21 de novembro, já 

enunciava que Youssef ocupava “uma posição de controle na” Labogen (doc. 16), 
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empresa farmacêutica que celebrou contrato suspeito com o Ministério da Saúde, 

e que supostamente serviria à lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E, em 13 

de janeiro de 2014, já destacava “possível articulação política de ALBERTO 

YOUSSEF” (doc. 17). 

 

4.16. Durante todo esse período, Youssef 

mantinha quase ininterrupta troca de mensagens com “André Vargas” e “LA”.  

 

4.17. Se o simples fato de se comunicarem 

intensamente por essa via já chamaria a atenção de qualquer investigador – 

especialmente quando a própria Polícia Federal já havia registrado que “alguns 

investigados (...) mantém freqüentes contatos via troca de mensagens no sistema BBM, 

evitando assim falar sobre assuntos mais sensíveis nas ligações telefônicas” (doc. 18) –, o 

conteúdo das mensagens escancara que é absolutamente impossível a 

autoridade policial não ter percebido que estava diante de dois parlamentares, 

que mantinham com Alberto Youssef conversas quase diárias e nada 

ortodoxas.    

 

4.18. Além de várias dessas mensagens terem 

sido destacadas como suspeitas pela Polícia Federal ao longo da interceptação, 

basta a leitura de uma pequena amostra delas para se constatar que, muito antes 

de o MM. Juízo subitamente anunciar a descoberta da identidade dos 

Deputados e dos indícios a eles relacionados, essa realidade certamente era 

conhecida pelas autoridades que participaram da investigação. 

 

4.19. Comecemos pelo Deputado Federal Luiz 

Argôlo. 

 

4.20. O endereço de “LA” – prédio de 

moradias funcionais da Câmara dos Deputados – e a linha do celular por ele 

utilizado – cadastrada em nome da Câmara dos Deputados – já estavam 

disponíveis em setembro e outubro de 2013: 
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4.21. Já nessa época, muitos meses antes da 

deflagração da operação, sobejavam mensagens a escancarar ser “LA” um 

parlamentar:  
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4.22. Já a respeito da natureza da relação 

mantida entre um reconhecido operador do mercado paralelo de câmbio e o 

Deputado Luiz Argôlo, o próprio Relatório de Monitoramento nº 09-2014 elencou 

as muitas mensagens reveladoras de suspeita colhidas ao longo da 

interceptação telemática. Entre elas, destacam-se as seguintes: 
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4.23. Já o Deputado André Vargas, antes 

mesmo do início do monitoramento telemático dos BBMs de Alberto Youssef, já 

estava no radar da “Operação Lava Jato”: nos idos de fevereiro de 2009, em 

depoimento prestado no Inquérito 714/2009 – aquele que deu origem a toda a 

operação –, a testemunha Hermes Magnus afirmou que “já ouviu falar de Andre 

Vargas, mas não viu contato dele com Janene” (doc. 19, fls. 189). 

 

4.24. De mais a mais, cotejando-se o conteúdo 

dos BBMs com o apelido “André Vargas” por ele utilizado em seu aparelho 

BlackBerry, não poderia subsistir qualquer dúvida de que se tratava do então 

Vice-Presidente da Câmara.  

 

4.25. E é também a partir das mesmas 

mensagens que se extraem as suspeitas de crime que, conforme reportado no 

Relatório de Monitoramento Telemático n. 07/2014, povoam a relação de Youssef 

com o Deputado. 

 

4.26. Nesse sentido, vejam-se a título de 

exemplo os seguintes BBMs, captados desde o início da interceptação telemática: 
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4.27. Se tudo isso não bastasse, já nos 

estertores da interceptação dos BBMs – mas ainda antes da eclosão da operação 

–, a Polícia Federal encaminhou ao Magistrado Federal o Relatório de 

Monitoramento Telemático nº 01-2014 (doc. 20), que espanca qualquer dúvida 

que ainda pudesse subsistir quanto à identidade do Deputado André Vargas e 

a natureza da sua relação com Alberto Youssef. 

 

4.28. O Relatório principia narrando que “a 

LABOGEN S.A. QUÍMICA FINA”, da qual “ALBERTO YOUSSEF foi apontado 

como um dos donos”, “assinou um contrato de PDP – Parceria para o Desenvolvimento 

Produtivo – juntamente com o Ministério da Saúde, através da SCTIE/MS – Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde” (doc. 20, p. 4). 

 

4.29. Sucede que, nas palavras da própria 

autoridade policial, “a troca de informações entre os Alvos” – Alberto Youssef e 

“André Vargas” – revelou “indícios de um possível favorecimento da LABOGEN 

dentro do processo de seleção da proposta vencedora” (doc. 20, p. 4). 

 

4.30. Ainda tratando, sem qualquer 

constrangimento, o Deputado como “Interlocutor não identificado que utiliza o 

Nick ‘ANDRÉ VARGAS’ (PIN 2831dd51)” (doc. 20, p. 8), o Relatório assevera com 

todas as letras que “os indícios presentes nesta conversa apontam que o interlocutor 

Não Identificado” – “André Vargas” – “faz parte do Projeto da LABOGEN junto ao 

Ministério da Saúde, e possivelmente atua exercendo influência junto aos 

responsáveis pela contratação do Governo” (doc. 20, p. 6). 

 

4.31. Pior ainda: mais adiante, depois de 

destacar a mensagem em que “André Vargas” informou “Tenho reunião com 

deputados”, a Polícia Federal concluiu serem “contundentes os indícios de que o 

Interlocutor possui contatos no Congresso, pois tem marcada uma reunião com 

deputados”!  
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4.32. Mesmo assim, a autoridade policial teve 

o desplante de pretender que ainda não sabia quem era o “André Vargas” – 

então Vice-Presidente da Câmara! – que se reunia com Deputados e 

influenciava junto ao Governo na contratação da mais que suspeita Labogen! 

Ainda assim, o Juiz da causa não corou ao informar a Vossa Excelência que 

“somente mais recentemente, após as buscas e apreensões, a Polícia Federal 

concluiu que a referida pessoa seria André Vargas, deputado federal, e 

depreendeu do conteúdo das mensagens possível caráter criminoso” (doc. 05, p. 

05). 

 

4.33. Esse o panorama, salta aos olhos a 

manobra que perpetuou, artificiosamente, a competência do Juízo Federal de 

primeira instância ao longo da “Operação Lava-Jato”. 

 

4.34. Apesar de todas as suspeitas sobre a 

relação de Alberto Youssef com os dois Deputados terem origem em 

interceptações telemáticas anteriores à deflagração da “Operação Lava Jato”, as 

autoridades encarregadas de executar e dirigir as investigações 

propositadamente fecharam os olhos para tão clamorosos indícios, trazendo-os à 

tona somente depois de cumpridas as buscas e prisões de 17 de março. 

 

4.35. Tão acintoso foi esse expediente que, no 

relatório de monitoramento telemático (BBM) (doc. 16, p. 02) de 22 de novembro 

de 2013, dos cinco interlocutores que trocaram com Alberto Youssef mensagens 

tidas pela própria Polícia Federal como suspeitas, somente dois não foram 

interceptados ou tiveram seus dados cadastrais perquiridos – precisamente os 

Deputados André Vargas e Luiz Argôlo!    

 

4.36. Essa deliberada cegueira, por evidente, 

teve o inequívoco intuito de postergar para o fim das apurações o risco que 

acabou se concretizando com o deferimento da liminar na Reclamação no 

17.623, quando Vossa Excelência determinou a vinda de todos os procedimentos 
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investigatórios para deliberar sobre a reunião ou desmembramento da parte 

referente à autoridade com prerrogativa de foro. 

 

4.37. Vale dizer: escondendo os indícios de 

crime que transbordavam dos BBMs de Alberto Youssef com os dois 

parlamentares, as autoridades curitibanas lograram, por meses a fio, impedir que 

esse Pretório Excelso exercesse sua competência privativa prevista no artigo 102, 

I, b, da Constituição Federal.  

 

4.38. Impossível, nesse contexto, deixar de 

recordar a percuciente observação do ínclito Ministro Gilmar Mendes no 

julgamento da Questão de Ordem na AP 871: 

 

“É verdade que, às vezes, o encontro fortuito é apenas 

uma menção; a referência é um nome, o que, por si só, 

não justificaria a remessa do processo. Mas também 

nós já detectamos situações outras em que as 

investigações avançam. 

Acho que é bom deixar isso muito claro, até para 

caracterização de eventual ilicitude das investigações 

por parte do Ministério Público, por parte da Polícia 

Federal, por parte do próprio juiz” (doc. 05 p. 24). 

 

4.39. No caso em tela, como se viu, a 

caracterização de ilicitude das investigações é manifesta. Enquanto a apuração 

tramitava em primeira instância, acumulavam-se os veementes indícios da 

relação suspeita entre Alberto Youssef e os Deputados Vargas e Argôlo, bem 

como a caracterização de ambos como parlamentares. Ainda assim, somente 

depois de deflagrada a operação o d. Juiz Federal dignou-se a compilar tais 

indícios e informar esse c. Tribunal sobre sua existência. 
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4.40. Por derradeiro, nem se alegue que a 

posterior decisão de desmembramento da parte relacionada ao Deputado André 

Vargas obsta o reconhecimento do vício ora arguido. 

 

4.41. Consoante já proclamou o Tribunal Pleno 

desse c. Sodalício, “ainda que (...) se tenha concluído pela desnecessidade de 

prosseguimento de investigação conjunta perante o Supremo Tribunal Federal, 

com o acolhimento do pleito de desmembramento (que, repita-se, era decisão 

privativa desta Suprema Corte), essa circunstância não é capaz de revigorar as 

decisões emanadas de autoridade hierarquicamente incompetente para tanto”3. 

 

4.42. Dessa maneira, a posterior deliberação 

dessa c. Suprema Corte pelo desmembramento da investigação do Deputado 

André Vargas é incapaz de legitimar, retroativamente, as buscas e demais 

medidas coercitivas realizadas quando já presentes evidentes indícios da 

prática de crime por autoridades com prerrogativa de foro nesse e. Tribunal.     

 

4.43. Em consequência, a gravidade do vício e 

o acintoso desafio à autoridade desse Tribunal Constitucional deverá se refletir 

na intensidade de sua reparação: Vossas Excelências haverão de anular tudo 

quanto realizado na “Operação Lava Jato” desde a sua deflagração, em 17 de 

março deste ano, quando já eram insofismáveis as veementes suspeitas de 

ilicitude penal no relacionamento do acusado Alberto Youssef com membros do 

Congresso Nacional. 

 

 

 

IV – PEDIDO. 

 

 

5. Ante todo o exposto, aguarda o reclamante, 

em sede liminar, seja sobrestado o curso do Pedido de Busca e Apreensão no 
                                                 
3 AgR na Rcl 7.913, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 12.05.11. 
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5073475-13.2014.404.7000 e, especialmente, sejam suspensos os efeitos do 

decreto de sua custódia preventiva lá proferido.  

 

5.1. No mérito, confia que, uma vez 

reconhecida a sucessiva usurpação da competência dessa e. Suprema Corte na 

forma acima relatada, será declarada a nulidade das diligências realizadas no dia 

17 de março deste ano, bem como avocados os autos do Pedido de Busca e 

Apreensão no 5073475-13.2014.404.7000, para que essa c. Turma avalie se e em 

que extensão ele deve tramitar perante esse e. Tribunal. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 18 de novembro de 2014. 

 

Fábio Tofic Simantob 

OAB/SP – 220.540 

 

Débora Gonçalves Perez 

OAB/SP – 273.795 

 

Maria Jamile José 

OAB/SP – 257.047 


