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FORÇA-TAREFA

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA 13ª  VARA  FEDERAL  DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA – PARANÁ

Autos nº 5025699-17.2014.404.7000

Classificação no EPROC: Sem sigilo

Classificação no ÚNICO: Normal

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos acima identificados, vem 

à presença de V. Exa., em atenção à decisão proferida no evento 591, manifestar-se conforme 

segue.

Em 29 de agosto de 2014, foi realizado o interrogatório do acusado ALBERTO 

YOUSSEF, ocasião em que este manteve-se em silêncio (evento 451). Posteriormente, mesmo 

realizado  o  acordo  em  24/09/2014,  as  partes  não  requereram  novo  interrogatório  de 

YOUSSEF para  não  revelar  o  acordo ainda  não homologado,  deixando escoar  os  prazos 

instrutórios. Em 3 de outubro de 2014, foi de fato encerrada a instrução e aberto o prazo para 

o MPF apresentar alegações finais (evento 483).

No decorrer do interregno para apresentação das alegações finais pelas defesas, 

Vossa Excelência suspendeu o feito no aguardo da homologação do acordo de colaboração 

premiada celebrado entre o MPF e o acusado ALBERTO YOUSSEF pelo Supremo Tribunal 

Federal (evento 553).

A homologação sobreveio (evento 578), sendo o MPF instado a complementar 

as alegações finais no que toca o referido acordo de colaboração (evento 591).

É o relatório.
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O acusado ALBERTO YOUSSEF não colaborou com a apuração dos crimes 

denunciados nesta ação penal em virtude do interesse (investigativo) em manter em sigilo, na 

época, o acordo formulado, mesmo porque não homologado judicialmente os seus termos. De 

outro lado, contribuiu para a apuração de diversos outros crimes, conforme é do conhecimento 

deste Juízo Federal, que teve acesso aos respectivos termos de declaração.

Logo, YOUSSEF faz jus à diminuição da pena em virtude de sua colaboração 

para o esclarecimento de diversos outros fatos, cujas declarações foram prestadas perante à 

Polícia Federal, bem como em vista do conteúdo de seu interrogatório judicial colhido nos 

autos da ação penal nº 502621282-2014/13ªVF, em que esclareceu diversos fatos relevantes 

para o entendimento e apuração dos fatos.

Embora  seja  conveniente,  não  há  óbice  de  que  a  colaboração  ocorra  em 

investigação ou processo diverso daquele que em que o colaborador receberá o benefício. 

Com base neste entendimento e considerando que houve a colaboração efetiva de YOUSSEF 

na investigação de diversos outros fatos, deve ele ser beneficiado com a diminuição da pena, 

que o MPF sugere em metade (½), respeitando-se os demais termos do acordo.

Curitiba, 9 de fevereiro de 2015.

ORLANDO MARTELLO         DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL

Procurador Regional da República                               Procurador da República

(VHS)
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