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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL DA 13ª  VARA FEDERAL

CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA – PARANÁ

Autos nº 5083258-29.2014.404.7000

Classe: Exceção de incompetência

Trata-se  de  exceção  de  incompetência  interposta  por  EDUARDO

HERMELINO LEITE, alegando incompetência da Justiça Federal e também falta de

competência territorial  da 13ª  Vara Federal  de Curitiba para  o processamento  dos

autos nº 5083258-29.2014.404.7000.

Segundo o requerente, a interpretação da conexão realizada pelo juízo

é contraditória pois não é aplicada em relação às autoridades com prerrogativa de

foro, enquanto para os demais réus se utilizaria uma interpretação extensiva.

Aduz  que  a  conexão,  como  causa  modificativa  da  competência  do

Juízo Natural, somente se aplicaria a situações excepcionais com o intuito de evitar

decisões conflitantes. Com base nesse pressuposto, admite dois cenários.

No primeiro cenário, reconhecida a conexão entre as condutas narradas

na  denúncia,  afirma  não  existir  conexão com as  outras  demandas  processadas  na

denominada Operação Lava Jato. Nesse sentido, argumenta que não há qualquer liame

fático entre a investigação que deu origem à operação Lava Jato (lavagem de dinheiro

de recursos do falecido deputado José Janene na cidade de Londrina) e os fatos pelos

quais se vê processado, não havendo risco de decisões conflitantes, sendo que o único

elo  de  ligação  é  a  participação  de  ALBERTO  YOUSSEF,  não  suficiente  para  a

1 de 42



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

caracterização de conexão.  Argumenta  ainda que a  prevenção somente se  verifica

após o oferecimento da denúncia, e não na fase pré-processual.

Sob  esse  prisma,  afirma  que  nenhuma  das  condutas  imputadas  na

denúncia  é  de  competência  da  Justiça  Federal  e  que  a  existência  de  indícios  e

investigação  de  delitos  conexos  de  competência  federal  não  é  suficiente  para  tal

mister. Ademais, defende que, ainda que houvesse competência da Justiça Federal,

não haveria competência territorial da justiça paranaense, eis que o crime mais grave

dentre os imputados teria se consumado na cidade do Rio de Janeiro, onde consumada

a corrupção passiva de Paulo Roberto Costa com a omissão de seus deveres legais.

Em  um  segundo  cenário,  que  é  o  defendido  como  correto  pelo

excipiente, afirma que sequer há conexão entre os fatos deduzidos na denúncia. Nesse

caso, entende que as acusações deveriam “ser cindidas e remetidas aos respectivos

juízos competentes”, sem risco de decisões conflitantes, eis que “com a modernidade

hodierna, todos os magistrados teriam ampla visualização dos fatos como um todo”.

Postula, ao final, a remessa dos autos aos juízos competentes, segundo

a visão defendida na inicial da exceção.

Vieram os autos para manifestação do Ministério Público Federal.

É o relatório.

Conforme relatório, o excipiente apresenta diversos argumentos para

atacar a competência desse juízo.  Para fins metodológicos,  optou-se por abordar a

questão  em dois  momentos  distintos:  1)  primeiramente  se  demonstrará  a  conexão

intrínseca  entre  os  fatos  denunciados  nos  autos  5083258-29.2014.404.7000  e  a

consequente  competência  federal  e  territorial  sobre  eles;  e  2)  em  um  segundo

momento, será demonstrada a conexão instrumental entre todos os fatos investigados

na operação lava jato e a consequente competência territorial deste juízo.

2 de 42



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

Também esse  segundo  momento  é  subdividido  em  dois  pontos:  a)

primeiro,  demonstra-se  a  conexão  instrumental  que  torna  indissociável  o

processamento  dos  fatos  investigados  pela  Operação  Lava  Jato,  evidenciando  a

necessidade de que sejam julgados por um único magistrado, para, em um segundo

tópico,  b) demonstrar-se a competência territorial do juízo paranaense sobre toda a

operação. 

Fixadas essas premissas, passa-se  à análise da questão levantada pela

defesa.

1) Da conexão e competência federal para os crimes imputados nos

autos 5083258-29.2014.404.7000

1.1.) Da conexão

Para demonstrar a conexão entre os fatos denunciados, impende fazer

breve síntese da acusação.

Primeiramente,  a  peça  acusatória refere  que  grandes  empreiteiras

brasileiras se reuniram em cartel com a finalidade de frustrar o caráter competitivo de

procedimentos  licitatórios  da  Petrobras  e  assim  promover  reserva  de  mercado  e

sobrelevar os preços das respectivas contratações. 

Para assegurar tal intento, os representantes de cada empresa reuniram-

se  em  verdadeira  organização  criminosa,  que  incluía,  em  seus  outros  núcleos,

funcionários da Petrobras e operadores do mercado negro financeiro, para a prática de

delitos contra a estatal.

Os  representantes  das empresas vencedoras de  cada procedimento

licitatório,  previamente  definidas pelo  cartel  (no  presente  feito,  CAMARGO

CORREA e UTC), ofereciam vantagens ilícitas aos diretores da respectiva área de

negócios da Petrobras e seus intermediários, no caso, mais especificamente, o diretor
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da  área  de  abastecimento,  PAULO ROBERTO COSTA e  o  operador  do  mercado

negro ALBERTO YOUSSEF, que as aceitavam, caracterizando assim os crimes de

corrupção ativa e passiva.

O dinheiro ilícito era então entregue a seus destinatários por meio de

diversos esquemas de branqueamento, destacando-se, no caso específico da denúncia

ora  discutida,  dois  mecanismos:  1)  a  contratação  de  serviços  inexistentes  ou

superfaturados da SANKO SIDER e SANKO SERVIÇOS, que então, com a atuação

inclusive de transportadores de dinheiro em espécie, repassava os valores a empresas

de fachada comandadas por ALBERTO YOUSSEF, e 2) a contratação de serviços

simulados  de  consultoria  com  a  empresa  COSTA  GLOBAL  CONSULTORIA,

comandada por PAULO ROBERTO COSTA.

As receber as quantias ilícitas, o denunciado ALBERTO YOUSSEF a

elas dava destino final,  para o que,  operando instituição financeira sem autorização

legal,  promoveu diversas  transações  financeiras  ilegais,  incluindo  operações  de

câmbio não autorizadas e evasão de divisas, sempre ocultando a real propriedade e

movimentação dos valores (incidindo em novas práticas de branqueamento).

Iniciada a investigação dos fatos, com o intuito de ocultar os ilícitos

anteriormente  cometidos  e  assim  obter  a  almejada  impunidade,  os  denunciados

apresentaram o contrato falso de prestação de serviços entre a COSTA GLOBAL e a

CAMARGO CORREIA ao  Ministério  Público  Federal  em Curitiba,  incidindo  no

crime de uso de documento falso.

Da  descrição  realizada,  fica  bastante  evidente  a  íntima  conexão

objetiva entre os fatos denunciados, que integram um mesmo conjunto consoante bem

ilustra esquema visual constante da denúncia que se pede vênia para repetir:
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Não constou do esquema  o crime de uso de documento falso,  mas,

tendo sido ele praticado para ocultar a prática dos ilícitos antecedentes, insere-se na

mesma cadeia de eventos, em evidente conexão objetiva na forma do artigo 76, II do

Código  de  Processo  Penal.  De  maneira  bastante  simplificada1,  pode-se  ilustrar  a

sequência dos fatos criminosos imputados na denúncia com a seguinte linha histórica:

1 Trata-se de representação bastante precária, que tem finalidade meramente ilustrativa da sequência
de  fatos  descritos  na  imputação,  sendo  evidente,  por  exemplo,  que  o  delito  de  organização
criminosa perdura durante toda a cadeia fática.
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Do exposto, observa-se que não há uma, mas três causas de conexão

entre os fatos narrados: 1) conexão subjetiva por concurso (artigo 76, I do Código de

Processo Penal), eis que se trata de crimes diversos, praticados por diversas pessoas

em concurso; 2) conexão objetiva (artigo 76, II do Código de Processo Penal) entre o

crime de uso de documento falso e os demais; e 3) conexão instrumental (artigo 76,

III do Código de Processo Penal), eis que, inserindo-se as infrações em um mesmo

contexto e integrando a mesma cadeia de eventos, a prova de cada uma influi na das

outras e vice-versa. 

A  jurisprudência,  evidentemente,  não  destoa  desse  entendimento,

citando-se, exemplificativamente, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  PECULATO,

CORRUPÇÃO, FRAUDE EM LICITAÇÕES, FALSIDADE IDEOLÓGICA

E  FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA.  INCOMPETÊNCIA  DA  2ª  VARA

FEDERAL  CRIMINAL  DE  CURITIBA/PR.  CONEXÃO  DOS  FATOS

APURADOS NA PRESENTE AÇÃO PENAL COM OS INVESTIGADOS

EM INQUÉRITO EM TRÂMITE PERANTE O MENCIONADO JUÍZO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não havendo dúvidas

de a ação penal em tela e o Inquérito Policial n. 2004.7000037969-0 versam

sobre crimes envolvendo as mesmas pessoas, e que teriam sido praticados em

lapso temporal semelhante, sendo certo que as provas de algumas infrações

influencia  na  das  demais,  tanto  que  o  Ministério  Público  requereu  a

desconsideração  do  pedido  de  arquivamento  formulado  no  referido

procedimento investigatório em razão das evidências reunidas nos autos de

interceptação telefônica realizada no processo criminal em apreço, mister o

reconhecimento da competência da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba para

processar e julgar os acusados. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

PRA PROCESSAR E JULGAR ALGUNS DOS FATOS NARRADOS NA

DENÚNCIA. CONEXÃO COM CRIMES QUE SÃO DA COMPETÊNCIA

DA JUSTIÇA FEDERAL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM

APURAR  O  SUPOSTO  PECULATO  E  LAVAGEM  DE  DINHEIRO

ENVOLVENDO  RECURSOS  DO  SUS  REPASSADOS  À  MUNICÍPIO

PARA A CONSECUÇÃO DE PROGRAMA FEDERAL.  MÁCULA NÃO
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CARACTERIZADA.  DESPROVIMENTO  DO  RECLAMO.  1.  Tendo  os

desvios  de verbas  públicas  e a  lavagem de dinheiro sido praticados pelos

mesmos agentes, em períodos de tempo semelhantes, e com o mesmo modus

operandi,  os  fatos  devem ser  tratados  numa  única  ação  penal,  não  sendo

conveniente que alguns deles sejam processados perante a Justiça Federal, e

outros perante a Justiça Estadual,  o que, além de dificultar  a produção da

prova, que a todos eles aproveita, implicaria o risco de prolação de decisões

conflitantes. 2. A par desse aspecto, é indubitável o interesse da União na

apuração  dos  ilícitos  descritos  na  denúncia,  inclusive  os  referentes  ao

Município de Itaipulândia/PR, uma vez que houve a transferência de verbas

federais, provenientes do SUS, para a execução da parceria realizada entre a

ADESOBRAS  e  o  citado  Município,  sendo  certo  que  o  emprego  dos

mencionados recursos estava sujeito à fiscalização da Controladoria-Geral da

União.  3.  O  só  fato  de  a  transferência  das  verbas  haver  ocorrido  na

modalidade "fundo a fundo" não é suficiente para afastar a competência da

Justiça Federal, pois continuam sujeitas ao controle e à fiscalização de órgãos

federais. Precedentes. 4. Recurso desprovido. 

(STJ – Quinta  Turma – Unânime – Relator:  Min.  Jorge Mussi  –  Recurso

Ordinário  em Habeas  Corpus  42582  –  Autos:  201303793300  –  Decisão:

02/12/14 – DJE: 11/12/14).

A negativa de tão evidente conexão pela defesa demonstra o esforço

hercúleo  que  faz  para  pulverizar  o  conhecimento  dos  fatos,  prejudicando  o

conhecimento do contexto criminoso, conforme se demonstrará em ponto futuro.

1.2. Da competência federal

Ao afirmar que, dentre os crimes denunciados, não se encontra nenhum

delito  de  competência  federal,  aparentemente  a  defesa  se  esquece  de  vários fatos

relevantíssimos que são de competência federal, os quais são descritos na denúncia.

O primeiro  deles  é  a  prática  de  crimes  contra  o  sistema financeiro

nacional.  Isso  foi  descrito  na  denúncia  como  delitos  praticados  no  âmbito  da

organização criminosa, de cunho transnacional, conforme segue:
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Ainda no  contexto  da  prática  dos  crimes de  lavagem  de  capitais,  os
integrantes da organização criminosa ora denunciada, especialmente o núcleo
de seus  operadores capitaneado por ALBERTO YOUSSEF, também fizeram
operar instituições financeiras sem autorização legal, realizaram contratos de
câmbio  fraudulentos  e  promoveram,  mediante  operações  de  câmbio  não
autorizadas, a saída de moedas  ou evasão de divisas do País,  incorrendo na
prática (H) dos delitos previstos nos arts. 16, 21, parágrafo único, e 22, caput
e parágrafo único, da Lei 7.492/19862.
(...)

v) contra o sistema financeiro nacional,  previstos nos arts. 16, 21, parágrafo
único,  e  22,  caput e  parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986,  pois,  uma  vez
recebidos os valores das empreiteiras, os  operadores integrantes do terceiro
núcleo  da  organização  criminosa,  especialmente  ALBERTO  YOUSSEF  e
LEONARDO  MEIRELLES,  fizeram  operar  instituições  financeiras  sem
autorização  legal,  realizaram  contratos  de  câmbio  fraudulentos  e
promoveram,  mediante  operações  de  câmbio  não  autorizadas,  a  saída  de
moedas ou evasão de divisas do País.3

O  segundo  delito  descrito  que  é  de  competência  federal  foi  o  de

lavagem de dinheiro transnacional praticada especificamente a partir da transferência

de  valores  das  empresas  SANKO  para  as  empresas  controladas,  direta  e

indiretamente,  por  ALBERTO YOUSSEF,  as  quais  remeteram valores  ao exterior.

Essa  lavagem  também  envolvia  a  prática  de  crimes  contra  o  sistema  financeiro

nacional, como operação de instituição financeira não autorizada e evasão de divisas.

Uma testemunha,  nesse sentido,  aliás,  descreveu as empresas de YOUSSEF como

“um grande banco de dinheiro sujo”. Esses fatos, que caracterizam sem dúvida crimes

federais gravíssimos, foram objeto de imputação.

Por meio de uma tipologia clássica de lavagem de dinheiro, empresas

controladas indiretamente por YOUSSEF – e diretamente pelo doleiro MEIRELLES –

recebiam recursos desviados da PETROBRAS, que seguiam para o exterior por meio

2 Tais  crimes,  praticados pela organização criminosa contra o sistema financeiro nacional,
conforme adiante será mencionado, já foram detalhadamente narrados, denunciados e estão
sendo  processados nos  processos  criminais nº  5025699-17.2014.404.7000  e  5026212-
82.2014.404.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

3 Tais crimes,  praticados pela organização criminosa contra o sistema financeiro nacional, conforme
adiante será mencionado, já foram detalhadamente narrados, denunciados e estão sendo processados,
em grande parte, nos processos criminais nº 5025699-17.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000,
em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.  Parte dos fatos conexos, inclusive envolvendo
corretora de valores, ainda estão sob investigação.
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de  contratos  de  importação  fraudulentos  –  em  que  saíam  os  recursos  mas  não

entravam  as  mercadorias.  Pois  bem,  parte  dos  recursos  que  ia  para  o  exterior

realmente era dinheiro do esquema criminoso. Outra parte apenas “aparentemente” ia

para o exterior, pois era objeto de compensação realizada pelo doleiro, em operações

do tipo dólar cabo. 

Explica-se. O doleiro MEIRELLES tinha clientes (como comerciantes

da  rua  25  de  março)  que  queriam remeter  dinheiro  para  o  exterior  e  entregavam

dinheiro  em  espécie  para  o  doleiro.  Para  não  precisar  depositar  tais  recursos,

MEIRELLES  remetia  ao  exterior  os  recursos  que  havia  recebido  de  YOUSSEF

mediante transferência para contas de empresas controladas por aquele. Já os recursos

recebidos dos outros clientes (comerciantes da rua 25 de março) em espécie eram

entregues  em espécie,  por MEIRELLES, a YOUSSEF, a fim de que este  pudesse

distribuir parte da propina em dinheiro vivo. Assim, parte da propina administrada por

YOUSSEF efetivamente ia para o exterior, e outra parte era trocada por dinheiro em

espécie por meio de uma operação de lavagem transnacional chamada de dólar cabo.

Em ambos os casos, há crimes financeiros e lavagem transnacional, de competência

federal.

Na parte relativa à imputação dos fatos, a denúncia descreveu como

essa lavagem internacional, de competência federal, era operada (grifos nossos):

O quadro acima não só indica o grande volume de valores movimentados pela
organização criminosa, como também demonstra que no princípio, no ano de
2009, grande parte do dinheiro recebido mediante depósitos em conta pelas
empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software4,  inclusive
das empreiteiras cartelizadas, era simplesmente sacado em espécie ou obtido
mediante  a  emissão  de cheques para  desconto sem identificação  de conta
creditada, ou seja, cheques sacados na boca do caixa. O uso de empresas de
fachada para saque de valores em espécie é uma figura clássica de lavagem
de ativos, quebrando o rastro do dinheiro ("paper trail").

4 Especificamente em relação a GFD Investimentos,  controlada diretamente por ALBERTO
YOUSSEF, verifica-se no citado quadro que ele sempre teve a cautela de evitar saques em
espécie ou depósitos a terceiros não identificados, transações estas que, segundo já sabia
em decorrência de sua vasta experiência como doleiro, poderiam chamar a atenção das
autoridades fiscalizadoras.
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Nos  anos  subsequentes,  contudo,  a  operação  de  lavagem de  dinheiro  por
intermédio  das  referidas  empresas  de  fachada  passou  a  se  refinar,  pois
ALBERTO  YOUSSEF  determinou  que  WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA
repassasse  os  valores  recebidos  das  empreiteiras  para  as  contas  de  outras
empresas  por  ele  indicadas,  dentre  as  quais  as  empresas  de  LEONARDO
MEIRELLES5:  LABOGEN  QUÍMICA,  INDÚSTRIA  LABOGEN  e
PIROQUÍMICA,  para  que  nessas  fossem efetuados  os  saques  em moeda
corrente ou a remessa clandestina dos valores para o exterior em troca de
recebimento  de  valores  em  espécie  no  Brasil  (operação  de  "Dolar
Cabo").
Com efeito, conforme já pormenorizadamente descrito nas ações penais nº
5026212.82.2014.404.7000  e  5025699-17.2014.404.7000,  as  empresas
LABOGEN  QUÍMICA,  INDÚSTRIA  LABOGEN  e  PIROQUÍMICA
serviram entre  os  anos  de  2009  e  2014  para  a  remessa  de  vultuosos
valores para o exterior, mediante contratos de importação inexistentes,
caracterizando o crime de lavagem de dinheiro transnacional e crimes
contra o sistema financeiro nacional.

O  terceiro conjunto  de  fatos  de  competência  federal  são  os  crimes

contra a ordem tributária que também foram colocados como crimes  praticados no

âmbito da organização criminosa, embora eles tenham sido mencionados para fins de

contextualização e não de imputação. Veja-se a seguinte passagem da denúncia:

Além  disso,  e  no  decorrer  das  operações  de  lavagem,  os  denunciados
referidos no último parágrafo também praticaram (G) crimes contra a ordem
tributária,  previstos no art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90,  visto que,  mediante a
prestação de  declarações falsas às  autoridades fazendárias  e  a inserção de
elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei fiscal, fraudando
a  fiscalização  tributária,  suprimiram  e  reduziram tributos e  contribuições
sociais e seus acessórios6 7.

5 Já denunciado na ação penal 5025699-17.2014.404.7000 e 5026212.82.2014.404.7000 pela 
prática de crimes de lavagem de dinheiro transnacional e evasão de divisas.

6 Conforme  adiante  será  narrado,  a  organização  criminosa  ora  denunciada  serviu-se  de
empresas  de  fachada  para  a  celebração  de  contratos  ideologicamente  falsos  com  as
empreiteiras  cartelizadas.  Assim,  a  partir  de  tais  contratos,  foram  emitidas  notas  fiscais
fraudulentas que justificaram transferências e pagamentos sem causa. Tal estratagema, a par
de materializar a lavagem de capitais, também resultou na prática de crimes tributários, pois
mediante tais pagamentos foram suprimidos tributos e contribuições sociais devidos à União,
seja porque (a) sobre eles deveria incidir retenção na fonte de imposto de renda, na alíquota
de 35%, na forma dos arts. 61 e 62 da Lei nº 8.981/95, o que não ocorreu, ou pelo fato de que
(b) eles  foram lançados na contabilidade regular da empreiteiras como custos,  ensejando a
ilegal redução da base de cálculo do Imposto de Renda.
7 Esses crimes contra a ordem tributária,  muito embora também façam parte do esquema
criminoso ora narrado, serão denunciados em ações penais próprias, na forma do art. 80 do
Código de Processo Penal.
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O quarto fato de competência federal  é o crime de uso de documento

falso  perante  órgão  público  federal,  imputado  na  denúncia,  com  o  que

inequivocamente  caracterizado  o  prejuízo  a  serviços  da  União  e,  novamente, a

consequente competência federal na forma do artigo 109, IV da Constituição.

Trata-se de situação assemelhada ao uso de documento falso perante a

polícia rodoviária federal ou mesmo a justiça federal, sendo a competência da justiça

federal  um  posicionamento  jurisprudencial  pacífico,  conforme  ilustra  a  seguinte

decisão recentemente proferida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –  JUSTIÇA FEDERAL E

JUSTIÇA ESTADUAL – USO DE DOCUMENTO FALSO -  CARTEIRA

NACIONAL DE  HABILITAÇÃO  -  APRESENTAÇÃO  À  AGENTE  DA

POLICIA  RODOVIÁRIA  FEDERAL  -  LESÃO  A  BEM  JURÍDICO

TUTELADO  PELA UNIÃO  –  PRECEDENTES  -  COMPETÊNCIA DA

JUSTIÇA FEDERAL. 1.- O uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa

perante  autoridade  da  Polícia  Rodoviária  Federal  lesa  serviço  da  União.

Precedentes.  2.-  É  irrelevante  para  determinar  a  competência  do  Juízo no

crime  de  uso  de  documento  falso  a  qualificação  do  órgão  expedidor  do

documento  público  pois  o  critério  a  ser  utilizado  se  define  em razão  da

entidade ou do órgão ao qual ele foi apresentado, porquanto são estes que

efetivamente sofrem os prejuízos em seus bens e serviços. 3.- Competência

da JustiçaFederal,  nos termos do art.  109, IV, da Constituição Federal.  4.-

Conflito  conhecido  para  declarar  competente  o  Juízo  Federal  da  2ª  Vara

Criminal de Cachoeiro de Itapemirim SJ/ES, o suscitante. 

(STJ – Terceira Seção – por maioria – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze –

Conflito de Competência 115285 – Autos: 201002272625 – decisão: 13/08/14

– DJE: 09/09/14)

Havendo inúmeros crimes de competência federal, o processamento e o

julgamento  de  todos  os  delitos  de  competência  estadual  a  eles conexos  também

competem à Justiça Federal, como sedimentado na Súmula nº 122 do mesmo Superior
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Tribunal  de  Justiça,  a  quem  constitucionalmente  compete  decidir  conflitos  de

competência entre a justiça estadual e a federal:

Súmula: 122

COMPETE  A  JUSTIÇA  FEDERAL  O  PROCESSO  E  JULGAMENTO

UNIFICADO DOS CRIMES CONEXOS DE COMPETENCIA FEDERAL E

ESTADUAL, NÃO SE APLICANDO A REGRA DO ART. 78, II, "A", DO

CODIGO DE PROCESSO PENAL.

Portanto, havendo conexão entre os delitos denunciados, consoante se

demonstrou  no item anterior,  e  havendo dentre  tais  crimes  delito  de  competência

federal, evidente a competência da Justiça Federal para o feito.

Em que pese se trate de decisão envolvendo crimes muito distintos dos

aqui  tratados,  pede-se  vênia  para  citar  a  seguinte  decisão  do  egrégio  Tribunal

Regional Federal da 1ª Região, por se entender que bem sintetiza o raciocínio até aqui

realizado, da conexão entre crimes praticados pelas mesmas pessoas em concurso e

em sequência (portanto, em um mesmo contexto temporal) e da competência federal

no caso de envolvidos delitos de competências federal e estadual:

PROCESSO  PENAL.  DENÚNCIA.  RECEBIMENTO  PARCIAL.

CONEXÃO  INTERSUBJETIVA  POR  CONCURSO.  CONEXÃO

INSTRUMENTAL.  1.  Prática,  em seqüência,  de  vários  crimes  alguns  da

competência da Justiça Federal outros da Estadual. Ultimo crime praticado,

em uma barreira policial (Polícia Militar Estadual), montada para surpreender

os  criminosos,  que  reagiram  à  bala  (tentativa  de  homicídio,  segundo  a

denúncia). Ocorrência de conexão intersubjetiva por concurso (CPP, art. 76, l)

ou mesmo de uma conexão instrumental ou probatória (CPP, art. 76, III). 2.

Armas e munições, em depósito, em casa de dois dos denunciados. Indícios

de que sabiam da existência desse depósito. 3. Porte ilegal de entorpecentes

em poder  de  um dos  denunciados,  sem qualquer  ligação  com a  possível

quadrilha. 
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(TRF  1ª  Região  –  Quarta  Turma  –  Unânime  –  Relatora:  juíza  federal

convocada Rosimayre Gonçalves de Carvalho - Recurso Criminal – Autos:

34538520074013300 – Decisão: 29/04/08 – e-DJF1: 23/05/08)

Diante de todo o exposto,  evidenciada a  conexão e competência da

justiça federal quanto aos delitos denunciados nos autos 5083258-29.2014.404.7000.

 Não  fosse  por  esse  motivo,  a  competência  da  justiça  federal  se

justificaria ante a conexão instrumental com os outros feitos relacionados à operação

Lava Jato, consoante se demonstra no capítulo 2.

1.3.  Da competência  da Justiça  Federal  paranaense para o  caso

específico dos autos

De maneira  subsidiária,  os  defendentes  questionam  que,  ainda  que

reconhecida a conexão entre os fatos denunciados, não haveria competência territorial

deste juízo para o caso, já que o delito mais grave, de corrupção, teria se consumado

na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com o quadro descrito na exordial  acusatória, o delito de

corrupção  imputado  aos  réus  tinha  estrutura  complexa,  sendo  precedido  de  uma

espécie de acordo implícito que posteriormente era concretizado para cada contrato ou

aditivo  celebrado  com a  estatal  mediante  contatos  tanto  com  PAULO ROBERTO

COSTA quanto com ALBERTO YOUSSEF.

Em tal quadro, não é possível precisar com exatidão quantos foram, de

que forma8 e onde se deram cada contato entre os denunciados para a solicitação de

vantagens ilícitas. 

Todavia, a  denúncia  menciona  a  atuação  criminosa  em  diversos

estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e o Paraná, destacando-se,

em relação aos atos de corrupção passiva,  a solicitação de vantagens indevidas em

8 Reuniões presenciais ou por telefone e outras formas de comunicação eletrônica.
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contratos  envolvendo a construção da refinaria  Repar,  na cidade de Araucária/PR,

para os quais ocorreu o maior número de aditivos dentre os mencionados na acusação.

Como  mencionado  na  denúncia,  ALBERTO  YOUSSEF  participava

diretamente das negociações referentes ao pagamento de propina, sendo que, ao que

se sabe, à época atuava na cidade paranaense de Londrina (e na cidade de São Paulo).

Como no Paraná há Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro (VELD) na capital,

a competência para o caso não é da cidade de Londrina, mas da VELD da capital.

Entre Curitiba e São Paulo, fixou-se a competência da primeira por prevenção.

Tendo o crime mais  grave ocorrido em diversos locais,  sem se seja

possível  precisar  em qual  deles  se  deu  a  prática  do  maior  número  de  ilícitos,  a

competência, de fato, firma-se pela prevenção, considerando-se prevento o juízo que

primeiro tiver praticado qualquer ato jurisdicional, ainda que anterior ao oferecimento

da denúncia9. Nesse sentido:

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.

INQUÉRITO POLICIAL. USO INDEVIDO DE EXPRESSÃO E SÍMBOLO

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ART. 296, § 1o, III DO CP.

CONEXÃO  OU  CONTINÊNCIA.  JUÍZOS  DE  IGUAL  CATEGORIA.

DELITOS  DE  IDÊNTICA  GRAVIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DE

DETERMINAR  O  LUGAR  DO  MAIOR  NÚMERO  DE  INFRAÇÕES.

FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO. ART. 78, II, C, C/C

83  DO  CPP.  CONFLITO  CONHECIDO.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO

SUSCITADO.  1.  O  crime  tipificado  no  art.  296,  §  1o,  inciso  III  do  CP

consuma-se  de  imediato,  no momento  em que  ocorre  o  uso  indevido  das

marcas,  logotipos,  siglas  ou  outros  símbolos  identificadores  de  órgãos  ou

entidades  da  Administração  Pública.  2.  Tratando-se  de  hipótese  de

continência ou conexão, com concurso de jurisdição de igual categoria e de

delito de idêntica gravidade,  sem que se possa determinar onde ocorreu o

maior  número  de  infrações,  a  fixação  da  competência  resolve-se  pela

prevenção (art. 78, II, c, c/c 83 do CPP). 3. Parecer do MPF pela competência

9 Como é o caso evidente dos atos praticados com reserva de jurisdição, como quebras de sigilo,
prisões e buscas e apreensões.
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do Juízo suscitado. 4. Conhece-se do conflito para declarar a competência do

Juízo  da  3a.  Vara  Federal  Criminal  e  Juizado Especial  de  Curitiba/PR,  o

suscitado. 

(STJ – Terceira Seção – Unânime – relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho

–  Conflito  de  Competência 85591 –  Autos:  200701080883  –  Decisão:

27/06/07 – DJE: 06/08/07).

Assim, ainda que se considere a denúncia isoladamente, a competência

recai sobre este juízo paranaense, que primeiro teve conhecimento dos fatos e praticou

atos jurisdicionais (como quebras de sigilo, prisões e buscas e apreensões) em relação

ao feito.

Todavia, a alegação quanto à competência do caso penal isolado é feita

de maneira subsidiária e para fins argumentativos, já que, consoante se demonstrará

no capítulo seguinte, todos os feitos envolvidos na denominada Operação Lava Jato

são absolutamente indissociáveis.

2.  Da conexão e competência  territorial  da 13ª  Vara Federal  de

Curitiba para todos os crimes investigados na Operação Lava Jato

2.1. Da Operação Lava-Jato: indissociável conexão entre os casos

A  investigação  batizada  de  operação  Lava  Jato,  iniciada  no  IPL

714/2009, elucidou diversas práticas delitivas envolvendo  vários agentes e núcleos

criminosos que se relacionavam entre si,  de forma que a prova dos delitos de um

conduziu  à prova  dos  crimes  perpetrados  pelos  outros,  e  vice-versa,  em evidente

conexão instrutória.

Sob esse prisma, a reunião dos processos perante o competente juízo de

Curitiba se dá por imperiosa necessidade instrutória, possibilitando ao julgador uma

visão completa dos fatos, conforme objetivado pela regra da conexão instrumental na

visão do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
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EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE QUADRILHA,

ESTELIONATO,  FALSIDADE  IDEOLÓGICA E  CORRUPÇÃO  ATIVA.

ART.  76,  III,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  CONEXÃO

PROBATÓRIA.  DELITOS  PRATICADOS  COM  PARTICIPAÇÃO  DE

SERVIDORES  DA  SUFRAMA.  AUTARQUIA  FEDERAL.

COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  SÚMULA  N.  122  DO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Dispõe

o  art.  76,  III,  do  Código  de  Processo  Penal,  que  a  competência  será

determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de

suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. O objetivo

de tal conexão, chamada de probatória ou instrumental, é evitar que, para uma

mesma situação de fato, sejam expedidas decisões conflitantes,  bem como

para possibilitar  ao juízo processante  uma visão mais  completa  dos  fatos,

viabilizando, assim, um julgamento mais preciso. (…)

(STJ – Quinta Turma – Unânime – relator: Min. Marco Aurélio Bellizze –

Agravo Regimental no Recurso Especial 1112829 – Autos: 200800560251 –

Decisão: 10/06/14 – DJE: 18/06/14).

Um pouco mais  pode ser  dito  sobre a  necessidade de se manterem

todos os processos da chamada Operação Lava Jato sob o crivo do mesmo juízo.

Com efeito, a “parte” só ganha sentido no “todo”. É assim que o

significado em que uma palavra é empregada é compreendido no contexto da

sentença  ou  do  texto,  e  que  o  sentido  em  que  um  tom  ou  nota  musical  é

empregado se extrai do contexto da música ou sinfonia em que inserido. Uma

parte do livro é compreendida no todo e uma parcela pequena de uma figura

ganha  sentido  no  retrato  completo.  No  direito,  de  modo  similar,  fala-se  em

interpretação sistemática ou contextual de normas. 

Do  mesmo modo,  no  quebra-cabeças  probatório,  a  parte  ganha

sentido no todo. Por isso é que autores como Michele Taruffo e Nicolás Guzman

reconhecem a coerência com um sistema de informações ou crenças como um
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critério de verdade.10 Hegel já reconhecia, no mesmo sentido, que “a verdade é o

todo”.  Em  filosofia,  de  fato,  várias  teorias  (teorias  coerentistas  da  verdade)

buscam definir verdade como coerência com um sistema de crenças. As teorias

coerentistas chegam a concorrer em importância com a teoria da verdade como

correspondência, que é adotada, por exemplo, por Ferrajoli no processo penal. 

Se isso tudo é verdade para crimes em geral, é mais verdade ainda para

crimes praticados por doleiros  e organizações criminosas com diversos núcleos. No

caso  dos  operadores  do  mercado  de  câmbio  negro,  sabe-se  que com  frequência

transacionam entre si, operando conjugadamente,  trocando posições no Brasil e no

exterior  para  atender  necessidades  dos  clientes,  ou  mesmo  emprestando uns  aos

outros.  O mesmo se verifica em relação a  diferentes  núcleos  de uma organização

criminosa,  em que  a atividade de um se vincula intrinsecamente à do outro, como

demonstrado nesta peça. 

Evidenciado o conjunto criminoso do modo como se fará, de forma

a demonstrar a forte conexão entre  os fatos praticados por  todos os acusados,

não causa surpresa que as defesas queiram desmembrar o feito em tantos casos

penais  diferentes  quanto possível.  Pedem o desmembramento e  a  remessa  de

cada fato para local distinto: São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Curitiba. Estão

elas desempenhando – e bem – seu papel de fragmentação, de desconstrução da

tese  acusatória,  em  detrimento  do  conteúdo,  pois  seu  objetivo  é  criar  novas

hipóteses  explanatórias  defensivas  (teses  sobre  fatos  que  explicam  as  provas

coletadas)  diferentes  daquela  hipótese  da  acusação,  veiculada  na  denúncia.

Quanto menor o fragmento de realidade tomado, mais hipóteses são possíveis. 

Tome-se, a título de ilustração, um pedaço pequeno de um porta-

retratos  que indica uma orelha de um ser humano. Podem-se criar inúmeras

hipóteses  sobre  a quem pertence  tal  orelha.  Contudo,  conforme se  tomam as

outras partes do retrato,  formando-se a figura de uma pessoa determinada e

conhecida, as demais hipóteses são afastadas. 

10 Paul Thagard, no mesmo sentido, coloca a coerência entre elementos como um critério para definir
a melhor explicação para a prova, ao tratar da moderna inferência para a melhor explicação.
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Analogicamente, o que a defesa faz é buscar transformar um rosto,

que  oferece  rica  compreensão,  em  suas  partes.  Desmembrar  esse  caso  em

inúmeros  subcasos  seria  o  mesmo  que  dividir  o  retrato  de  uma  pessoa  em

inúmeras partes e depois esperar que o julgador, vendo apenas um pedaço da

face de alguém (como uma orelha), diga a quem pertence.

Com a perda de compreensão, ganham os réus e perdem o Judiciário, a

Justiça e a sociedade.

Nesse  ponto,  vale  demonstrar  os  vínculos  que  ligam todos  os  réus

denunciados, constituindo o “todo” a ser analisado pelo juízo.  Para tanto, faremos

análise bastante sintética e precária, embora suficiente para a finalidade que se almeja,

destacando tão somente os pontos constantes das 15 primeiras denúncias oferecidas

no bojo da “operação lava-jato”. Reitera-se, contudo, que há muitos outros elementos

de prova, tanto já analisados e sob investigação, como também a serem analisados e

processados, os quais fortalecem e fortalecerão os vínculos que desde já são visíveis.

De fato, a investigação Lava Jato ainda está em seu início. Há inúmeras

linhas de investigação em desenvolvimento que se inter-relacionarão com os fatos já

apurados.  Apenas  a  apuração  e  processamento  conjuntos  permitirão  reconstruir  a

história dos crimes que devem ser levados a julgamento.

Para fins metodológicos, dividiremos a análise em 2 fases. Inicialmente

serão descritas  as  10 primeiras  denúncias  oferecidas,  demonstrando os respectivos

vínculos indissociáveis entre os denunciados Na segunda fase serão abordadas as  5

denúncias  oferecidas  em relação a empregados de construtoras,  demonstrando sua

ligação  inquebrável  com  os  fatos  investigados  na  “1ª  fase”,  que  já  tiveram  a

competência fixada neste juízo.

A  )     D  enúncias da 1ª fase:  
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Nesta “primeira fase”, iniciaram-se as investigações pela apuração de

crimes praticados na  cidade  de  Londrina/PR,  a  partir  de  cuja  investigação  foram

descobertos todos os outros fatos denunciados.

Denúncia CSA-Dunel

Em relação à  investigação original  desenvolvida  no  IPL 714,  autos

2006.70.00.018662-8  (caso  CSA-DUNEL),  houve  oferecimento  de  denúncia,  que

iniciou  os  autos  5047229-77.2014.404.7000,  na  qual  se  imputou  a  CHATER,

YOUSSEF  (que  tinha  base  em Londrina/PR  e  São  Paulo)  e  outros  a  prática  de

diversos delitos, sendo que os fatos criminosos de maior gravidade foram praticados

em solo paranaense, sujeitos, portanto, à competência desta Vara Especializada. 

A empresa DUNEL, usada para lavar os ativos oriundos do Mensalão

(José Janene, com residência em Londrina/PR), tinha sede em Londrina/PR. Grande

parte dos réus lá denunciados, aliás, têm domicílio em Londrina/PR. Já na abordagem

desses fatos iniciais, aponta-se a utilização de contas bancárias em nome do Posto da

Torre, controlado pelo denunciado CHATER. Dessa investigação, que foi a primeira,

decorreu  a  elucidação  de  todos  os  demais  fatos  denunciados,  os  quais  foram

desmembrados dos primeiros por questão de conveniência, com base no art. 80 do

CPP.  A importância  para  compreensão  recíproca,  contudo,  continua  a  existir.  Tal

denúncia elucida a atuação de  CHATER e de  YOUSSEF, que são objeto de várias

denúncias indicadas a seguir, as quais, por sua vez, interconectam-se com as várias

outras.

Denúncia Chater

Assim, nos autos 5026663-10.2014.404.7000, CHATER, em conjunto

com  outros,  é  novamente  denunciado,  desta  feita  por  crimes  contra  o  sistema

financeiro nacional praticados por organização criminosa. Na exordial acusatória são

demonstrados diversos contatos (conversas telefônicas, mensagens BBM e e-mails) de

CHATER com ALBERTO YOUSSEF (que tinha base em Londrina/PR e São Paulo),
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CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA (CEARÁ),  MARIA DE FÁTIMA

STOCKER (EVI) e NELMA MITSUE PENASSO KODAMA.

Mais  importante  que  isso,  são  demonstradas  diversas  operações

financeiras ilícitas entre o denunciado CHATER e os mesmos YOUSSEF, CEARÁ,

EVI e NELMA. A título ilustrativo, vale destacar as muitas operações realizadas com

EVI e  1  das  transações  efetivadas  com NELMA,  que  totalizou  a  evasão  de  US$

1.000.000,00, na qual foi utilizada conta bancária em nome da empresa AQUILES E

MOURA LTDA, à qual se fará nova menção à frente.

Demonstrando o forte liame entre os envolvidos na “Operação Lava-

Jato”,  são narradas  ainda  operações  ilícitas realizadas  em conjunto por  CHATER,

YOUSSEF e CEARÁ, uma delas com intermediação do também denunciado ANDRÉ

LUIS,  que  integra  a  organização  criminosa  comandada  pelo  primeiro.  O  mesmo

ANDRÉ intermediou também operação de dólar cabo entre CHATER e SLEIMAN

NASSIM EL KOBROSSY (SLEIMAN ou SALOMÃO), o qual, por sua vez, em um

diálogo,  menciona  dívida  que  YOUSSEF  tinha  com  ANDRÉ,  sendo  este  último

também um operador do mercado paralelo de câmbio.

Por  fim,  consta  da  denúncia  a  observação  de  que  a  empresa

VALORTUR,  comandada  por  CHATER,  é  conveniada  para  venda  de  moeda

estrangeira  pela  TOV CÂMBIO, que será mencionada novamente adiante,  por  ter

relação também com a denunciada NELMA (e, segundo notícias, com YOUSSEF).

Denúncias Ceará e lavagem de crimes financeiros de Youssef

O intenso  vínculo  entre  os  denunciados  CHATER,  YOUSSEF (que

tinha base em Londrina/PR e São Paulo), e CEARÁ na prática de crimes contra o

sistema financeiro constou também das denúncias oferecidas contra os dois últimos

nos  autos  5025699-17.2014.404.7000  (YOUSSEF)  e  5025695-77.2014.404.7000

(CEARÁ).
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Da peça acusatória oferecida contra CEARÁ, vale destacar, além da

narração de comunicações e operações ilícitas com YOUSSEF e CHATER, menção a

uma conversa em que SLEIMAN pergunta a ANDRÉ LUIS por que não fez operação

de dólar  cabo com CEARÁ. O mesmo ANDRÉ conversa ainda por  telefone com

YOUSSEF sobre empréstimo a juros que este último tomou de CEARÁ. Por fim,

destaca-se um e-mail de NELMA afirmando que CEARÁ ia com frequência à Europa

para recolher dinheiro de traficantes.

Também na mencionada denúncia ofertada contra YOUSSEF e outros,

além da habitual comunicação e realização de operações com CEARÁ e CHATER, há

menção a conversas telefônicas e mensagens sms sobre a dívida entre o YOUSSEF e

CEARÁ, ambos operadores do mercado paralelo de câmbio. Há ainda referência a

mensagens (BBM e e-mail)  de  NELMA, sendo que  em uma delas  conversa  com

IARA (integrante  da  organização  por  ela  chefiada)  sobre  a  utilização  da  TOV e

EQMED por YOUSSEF.

Ainda nesses autos destaca-se um diálogo em que YOUSSEF afirma

que recebeu nove milhões bruto, pagou 20% - provavelmente de propina – e repassou

o restante, dentre outros, para PAULO ROBERTO COSTA.

Denúncias Youssef e Paulo Roberto Costa – lavagem de corrupção

e embaraço 

PAULO ROBERTO COSTA, por sua vez, foi denunciado juntamente

com YOUSSEF (que  tinha  base  em Londrina/PR e  São Paulo),  WALDOMIRO e

outros nos autos 5026212-82.2014.404.7000 por complexo esquema de lavagem de

dinheiro  referente  ao superfaturamento  de  obras  da  refinaria  Abreu  e  Lima  da

Petrobras.  Naquela  denúncia,  são  mencionados  diversos  elementos  de  prova,

incluindo conversas  telefônicas,  e-mail  e  documentos,  do indissociável  vínculo de

coautoria entre YOUSSEF e PAULO ROBERTO.
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Com a finalidade de esconder tais fatos, PAULO ROBERTO e outros

comprovadamente  ocultaram  documentos  e  outros  elementos  de  interesse  da

investigação  conduzida  em  Curitiba/PR,  pelo  que  foram  denunciados  nos  autos

5025676-71.2014.404.7000.

Tramita  ainda  perante  a  13ª  Vara  Federal  o  IPL  5001969-

79.2011.404.7000, referente à lavagem de recursos desviados por PAULO ROBERTO

COSTA e ALBERTO YOUSSEF da refinaria  REPAR, situada no Paraná.  Embora

inicialmente instaurado para investigar o superfaturamento na reforma e ampliação da

refinaria, o IPL passou a apurar tais desvios a partir de documentos apreendidos na

Operação Lava Jato.

Denúncia Youssef e Chater – lavagem do tráfico

Novo  vínculo  entre  os  denunciados  CHATER,  YOUSSEF,  EVI,

SLEIMAN, além de RENE LUIZ PEREIRA e ANDRE CATÃO DE MIRANDA, é

evidenciado  nos  autos  5025687-03.2014.404.70000  (de  cujo  desmembramento

surgiram os autos 5043130-64.2014.404.7000). 

Trata-se de denúncia por operação de evasão de divisas e lavagem de

dinheiro  relacionada ao  tráfico  de drogas,  nos  quais  houve intensa  negociação de

HABIB  com  RENE,  SLEIMAN  e  EVI,  sendo  parte  dos  valores  entregues  no

escritório de YOUSSEF (que tinha base em Londrina/PR e São Paulo), com expressa

anuência dele (YOUSSEF). Outra parte dos valores foi depositada pelo POSTO DA

TORRE em conta bancária em nome de GILSON M FERREIRA. Há notícia de conta

desse laranja situada em Curitiba, no Paraná, que teria sido usada, ao que tudo indica,

para lavagem de dinheiro do tráfico transnacional de drogas.

Denúncia João Procópio,  Youssef  e Nelma – evasão de divisas  e

lavagem
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O vínculo entre YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA é reforçado

ainda  na  denúncia  que  iniciou  os  autos  5049897-06.2014.404.7000,  no  qual  é

destacada a atuação de funcionários de YOUSSEF (sobretudo MATHEUS OLIVEIRA

DOS  SANTOS  e  JOÃO  PROCÓPIO  JUNQUEIRA PACHECO  DE  ALMEIDA

PRADO) na estruturação de empresas e  offshores em nome de parentes de PAULO

ROBERTO COSTA, bem como na gestão do patrimônio dele.

A  mesma  denúncia  repete  ainda  a  existência  de  comunicações  e

operações entre YOUSSEF, CEARÁ e CHATER, bem como entre os três e ANDRÉ

LUIS.

Além  disso,  a  peça  refere-se  a  comunicações  entre  YOUSSEF  e

NELMA MITSUE PENASSO KODAMA, valendo destacar sobretudo a existência de

e-mail em que ela pede para que o denunciado “coloque 200” nas contas das empresas

Crysmax Trading Import Export Co. Limited; Greenworld Trading Import Export Co.

Ltd; Ultra Trading Import Export Co. Limited., todas elas utilizadas por NELMA para

a realização de importações fraudulentas e evasão de divisas, conforme objeto dos

autos 5026243-05.2014.404.7000.

Ainda,  a  peça  acusatória  imputa  a  YOUSSEF  (que  tinha  base  em

Londrina/PR  e  São  Paulo),  JOÃO  PROCÓPIO  e  NELMA MITSUE  PENASSO

KODAMA prática de lavagem de ativos no montante de EU 100.000,00 (cem mil

euros). Tal lavagem se deu mediante a simulação de contratos de mútuo e evolveu as

contas bancárias das empresas ELBA SERVICES LTD. na Suíça (a qual foi utilizada

em outras oportunidades pelo grupo comandado por YOUSSEF, sob responsabilidade

direta de JOÃO PROCÓPIO) e da FIRST TRANSPORT LOGISTIC, em Hong Kong

(a qual era comandada pela denunciada NELMA, como destacado nos autos 5026243-

05.2014.404.7000). As tratativas da operação envolveram NELMA, seu funcionário

usuário  do  endereço  inception.br@gmail.com  e  o  próprio  YOUSSEF

(paulogoia58@hotmail.com).
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Destaca-se ainda que na mesa de JOÃO PROCÓPIO foi apreendido

passaporte  de  JOÃO  HUANG,  que,  como  destacado  nos  autos  5026243-

05.2014.404.7000,  integrava  a  organização  comandada  por  NELMA,  atuando  na

abertura de empresas offshore no exterior para aquela denunciada.

Denúncia Nelma

Também CHATER atuava em conjunto com a denunciada NELMA,

conforme já referido alhures e reforçado pela acusação deduzida nos autos 5026243-

05.2014.404.7000.

Naquela  denúncia,  além  da  já  mencionada  operação  do  CHATER

envolvendo a conta da empresa AQUILES E MOURA, comandada por  NELMA,

evidencia-se que a acusada e seu grupo utilizavam com frequência a Corretora TOV e

a pessoa jurídica EQMED para suas operações ilícitas, sendo que em mensagem BBM

ela chega a demonstrar preocupação com o fato de que YOUSSEF estava levando

muitos clientes para a corretora, o que poderia causar problemas.

Ainda em relação a YOUSSEF (que tinha base em Londrina/PR e São

Paulo), que no passado teve relacionamento amoroso com a denunciada, há e-mail em

que NELMA afirma que, junto com ele, a cada 15 dias buscava dinheiro em Madrid e

nos EUA.

Além de CHATER e YOUSSEF, a denúncia evidencia que NELMA

mantinha frequente contato e realizava operações ilícitas com os doleiros CARLOS

ARTURO MALLORQUIN JUNIOR (ARTURITO) e RAUL HENRIQUE SROUR.

Denúncia Raul

O  vínculo  entre  NELMA e  RAUL  é  bastante  forte,  conforme  se

observa  em  conjunto  com  a  peça  acusatória  que  iniciou  os  autos  5025692-

25.2014.404.7000,  contra  este  último  denunciado.  Em  ambos  os  processos  é
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mencionada a venda de dinheiro (“papel”) de RAUL para NELMA, sendo que no

processo contra ele destaca-se que RAUL afirma que realizava operações de câmbio

com atribuição de falsa identidade a terceiros a fim de fornecer dinheiro a NELMA,

como pagamento de dívida que tinha para com ela.

Além disso,  há  fortes  indícios  nos  autos  de  que  RAUL e  NELMA

efetuavam evasão de divisas em conjunto, havendo a apreensão de diversos e-mails

trocados entre eles e também com o usuário da conta inception.br@gmail.com (que

trabalhava  para  NELMA)  com  dados  bancários  e  comprovantes  de  operações

aparentemente ilícitas. Além disso, assim como NELMA, RAUL também efetuava

operações  ilegais  com  ARTURITO  e  utilizava  a  TOV  para  suas  finalidades

criminosas.

C  onexão com Caso Curaçao  

Folheando  alguns  dos  documentos  dentre  os  mais  de  80  mil

apreendidos, encontra-se um e-mail enviado por NELMA, em que ela indica que uma

conta mantida no exterior e usada para crimes, por cuja movimentação foi processado

criminalmente RAFAEL, funcionário de YOUSSEF (trata-se de RAFAEL ÂNGULO

LOPES), é na verdade de YOUSSEF (que tinha base em Londrina/PR e São Paulo). 

Essa prova serve para instruir a Ação Penal do Caso Curaçao (Ação

Penal 5017770-69.2010.404.7000) e Inquéritos conexos, que estão vinculados à 13ª

Vara Federal de Curitiba, existindo, novamente aqui, conexão com caso paranaense.

Isto é, uma prova encontrada vinculada a NELMA serve para denunciar YOUSSEF

por um crime pelo qual um funcionário seu estava sendo processado em Curitiba.

Some-se que RAFAEL ÂNGULO LOPES era um mensageiro enviado

por YOUSSEF para distribuir pagamentos das propinas desviadas da Petrobras. O fato

de RAFAEL ser processado no Caso Curaçao é, ao que se vê, mais um vínculo com a

13ª Vara Federal Criminal.
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Esse o panorama das 10 primeiras denúncias oferecidas, evidenciando

a  absoluta  indissociabilidade  dos  casos,  conforme  já  reconhecido  em  diversas

decisões,  proferidas  tanto  por  este  juízo  quanto  pelos  diversos  tribunais  que

analisaram os questionamentos de competência até então formulados.

B) Denúncias da 2ª fase

Contudo,  como  é  de  conhecimento  público,  a  continuidade  das

investigações  e a instrução processual dos processos penais instaurados  elucidou e

continua a elucidar a prática de diversos outros delitos, melhor esclarecendo os fatos

narrados e os documentos apreendidos na “1ª fase”.

Assim  é  que  a  interceptação  telefônica  de  ALBERTO  YOUSSEF,

determinada com a finalidade de investigar os delitos consumados em Londrina/PR

imputados a ele e a CHATER nos autos 5047229-77.2014.404.7000, revelou diversos

diálogos com funcionários de empreiteiras, dos quais, em princípio, nada era possível

extrair naquele momento inicial.

Da mesma forma, as apreensões realizadas nos escritórios e residências

de YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, abarcaram diversos documentos com

menção a empreiteiras, dentre os quais se destacam registros em planilhas, anotações

em agendas  e  contratos  celebrados  por  grandes  empreiteiras  com as  empresas  de

fachada  comandadas  por  YOUSSEF  e  com  a  COSTA  GLOBAL  de  PAULO

ROBERTO COSTA.

Em  que  pese  já  se  pudesse  antever  a  falsidade  dos  documentos

celebrados com as empresas de YOUSSEF, naquele momento ainda não estava clara a

origem dos recursos e os delitos efetivamente praticados, bem como os respectivos

autores.  Lembre-se,  aqui  novamente,  que  quando  se  vê  a  parte,  e  não  se  tem o

conhecimento do todo em que está inserida, a parte perde muito significado.
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Tanto é assim que, em que pese nos autos 5026212-82.2014.404.7000

tenha-se denunciado PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF e outros

pela prática de crimes de lavagem de dinheiro em contrato superfaturado para a obra

da Refinaria Abreu e Lima, não  foi possível,  naquele momento, oferecer denúncia

contra  nenhum  empregado  de  construtora,  eis  que  não  se  tinha  conhecimento

suficiente  sobre a  forma como se dava o ajuste  da propina (se  por  oferecimento,

solicitação,  exigência,  etc.),  por  intermédio  de  quem  era  paga,  se  ocorriam  os

pagamentos  ilícitos em outros  contratos  e  em relação  a  outras  obras  e  empresas,

quantos crimes foram praticados e em que lugares, por qual valor, etc. Ou seja, faltava

o mencionado conhecimento do todo, indispensável ao oferecimento de denúncia por

corrupção e outros crimes.

O conhecimento desse todo, que é um “todo” em permanente evolução

e  desdobramento,  somente  começou  a  ser  desvelado com  os  interrogatórios  de

YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA nos mesmos autos de processo criminal nº

5026212-82.2014.404.7000. Naquela oportunidade, eles afirmaram, em uníssono, que

havia um cartel  de empreiteiras para contratações com a Petrobras, sendo que  era

oferecido pelas empreiteiras um percentual entre 1% a 5% sobre o valor dos contratos

para a atuação ilícita do diretor,  o qual as favoreceria  em todas as obras da estatal.

Foram indicadas  as empresas participantes e funcionários que serviam de contato,

dentre outros detalhes indispensáveis ao conhecimento dos fatos.

Ainda,  foi  realizado  acordo  de  colaboração  premiada  com  o

representante  da  empresa  SOG  ÓLEO  E  GÁS,  AUGUSTO  RIBEIRO  DE

MENDONÇA NETO,  e com o responsável pelas empresas TREVISO, AUGURI E

PIEMONTE,  JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO.  Em razão do acordo de

colaboração, celebrado sem que houvessem sido presos em qualquer momento, ambos

os  colaboradores  prestaram  depoimentos  confirmando  o  funcionamento  do  cartel

descrito  por  YOUSSEF  e  PAULO  ROBERTO,  informando  detalhes  adicionais  e

fornecendo  documentos  que  corroboravam  suas  afirmações.  Sem  essas  provas,

colhidas  em investigações  perante  o  Juízo  da  13ª  Vara,  seria  inviável  oferecer  as

acusações contra os diretores e empregados das empreiteiras.
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Chegando a  investigação a  esse  ponto,  foi  possível  a  realização de

busca e apreensão nas sedes das empresas integrantes do cartel  e demais envolvidos

identificados,  com  o  que  se  logrou  obter  novos  documentos  que  confirmaram  a

prática. Nesse sentido, vale destacar os documentos apreendidos na sede da Engevix

que instruíram a denúncia em relação a qual existe o questionamento da competência

pela defesa.

Assim,  há inúmeras provas produzidas e à disposição desse juízo da

13ª  Vara  que  certamente  influenciarão  o  julgamento  dos  casos  envolvendo  as

empreiteiras,  por serem absolutamente essenciais  para a compreensão e prova dos

fatos. Boa parte dessas provas já foi analisada, mas boa parte ainda será analisada –

cumpre registrar  que há materiais  apreendidos que ainda estão lacrados desde sua

apreensão. 

A existência  de  provas  colhidas  nas  ações  penais  envolvendo os

doleiros e PAULO ROBERTO COSTA que são determinantes para a solução das

ações penais envolvendo diretores e empregados das empreiteiras é decisiva para

a determinação da conexão probatória. Citam-se, a título de exemplo:

a)  os  documentos  relacionados  às  empreiteiras,  apreendidos  em  poder  de

YOUSSEF, suas empresas e funcionários;

b)  os  documentos  relacionados  às  empreiteiras,  apreendidos  em  poder  de

PAULO ROBERTO COSTA;

c) os documentos bancários relacionados a MEIRELLES e suas empresas, que

demonstram o rumo da propina paga pelas construtoras para os funcionários do

alto escalão da Petrobras;

d)  os  contratos  de  suposta  consultoria  entre  as  empreiteiras  e  empresas  de

fachada, apreendidos com YOUSSEF e com seus funcionários;

e) a prova de que as empresas MO, GFD, RIGIDEZ e RCI, as quais receberam

propinas  das  construtoras,  para  ser  distribuída,  eram  de  fachada,  como  os

depoimentos  de  MEIRELLES,  CARLOS  COSTA,  WALDOMIRO  DE

OLIVEIRA, as relações de empregados, os documentos e mídias apreendidos;
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f)  as  conversas  entre  YOUSSEF  e  diretores  e  empregados  das  construtoras

monitoradas, sob autorização judicial, em decorrência da investigação dos fatos

relacionados aos crimes que praticou no Paraná em conjunto com CHATER;

g) as mensagens SMS e BBM apreendidas na primeira fase da operação que

revelam pagamentos de propinas envolvendo as construtoras;

h) as fotos e registros de entradas no escritório de YOUSSEF, apreendidos, que

indicam quem entrava para pagar a propina;

i)  todas  as  movimentações  financeiras  feitas  para  gerenciamento  da  propina

distribuída nas empresas MO, GFD, RIGIDEZ e RCI;

j) os registros de caixa do POSTO DA TORRE e outras empresas de HABIB,

envolvida na lavagem de dinheiro inicial no Paraná, porque indicam também

pagamentos  feitos  por  ordem  de  YOUSSEF,  já  que  doleiros  constantemente

trocam posições monetárias entre si; e

k)  os  depoimentos  e  provas  de  ALBERTO YOUSSEF  e PAULO ROBERTO

COSTA, bem como decorrentes da colaboração de AUGUSTO MENDONÇA, de

JULIO CAMARGO e de outros cuja identidade e cujos depoimentos ainda estão

sob sigilo. 

Dessa forma, absolutamente indissociáveis as denúncias dessa “2ª

fase” das investigações realizadas na “1ª fase”  11,  conforme  ilustram,  ainda, as

ligações abaixo destacadas, também em caráter exemplificativo.

Denúncia  CAMARGO  CORREA  e  UTC  –  autos  5083258-

29.2014.404.7000:

Nesta  denúncia  foram  imputados  crimes  a  JAYME  “CARECA”

(policial  federal  –  outro  fato  que  enseja  a  competência  federal) e  ADARICO

NEGROMONTE em decorrência de sua atuação no núcleo da organização criminosa

comandada por ALBERTO YOUSSEF  (que tinha base em Londrina/PR e São Paulo).

Embora  tal  organização  já  tivesse  sido  denunciada  nos  autos  5026212-

84.2013.404.7000  e  5025699-17.2014.404.7000, não havia sido possível a acusação

11 Tanto  é  verdade  que  as  denúncias  fazem  referência  a  pelo  menos  8  autos  de  investigação
instaurados naquele primeiro momento.
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contra esses dois réus por falta de elementos informativos, que só vieram no decorrer

da instrução dos processos anteriores.

Nesse  sentido,  conforme  reporta  a  exordial,  a  função  de

transportadores de valores ilícitos de ambos foi esclarecida por depoimento prestado

por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, codenunciado com YOUSSEF e

CHATER no  caso  paranaense  da  DUNEL (autos  5047229-77.2014.404.7000),  em

12/09/14, ou seja, quando já em trâmite perante este juízo as demandas anteriores da

Operação. O caso DUNEL, aliás, foi o berço da investigação e envolvia lavagem de

dinheiro praticada no Paraná.

 A origem do dinheiro (ou ao menos de parte dele), por sua vez, só veio

à  tona  quando  elucidada  a  grande  rede  de  corrupção  envolvendo  empresas  de

construção  nos  termos  antes  declinados,  sobretudo  os  ilícitos  praticados  pelos

representantes  da  CAMARGO  CORREA e  OAS.  Nessa  linha,  ganharam  sentido

documentos e provas que haviam sido colhidos na mencionada “1ª fase”.

Corroborando isso,  observa-se  que  havia  sido apreendida  um tabela

intitulada  “trans  careca”,  com  anotações  de  valores,  bem  como  um  celular  de

YOUSSEF em que verificadas 66 contatos com “CARECA”. Dentre as mensagens

interceptada,  há  uma  em  que  YOUSSEF  informa  a  “CARECA”  um  endereço

correspondente a escritório da UTC para entrega.  Já ADARICO é mencionado em

conversa entre YOUSSEF e JOSÉ RICARDO, denunciado do grupo OAS, também

com referência a entrega de valores.

Quanto ao envolvimento dos representantes da CAMARGO CORREA

no esquema criminoso, EDUARDO HERMELINO LEITE, DALTON DOS SANTOS

AVANCINI e JOÃO RICARDO AULER foram apontados por YOUSSEF e PAULO

ROBERTO  COSTA em  seus  depoimentos  nos  autos  5026212-82.2014.404.7000.

PAULO  ROBERTO  COSTA  detalhou,  ainda,  que  o  contrato  celebrado  pela

CAMARGO CORREA, por intermédio de EDUARDO LEITE e DALTON, com sua
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empresa COSTA GLOBAL serviu tão somente para dissimular a origem ilícita de

valores vantagens indevidas “atrasadas” que lhe eram devidas.

O  colaborador  AUGUSTO  RIBEIRO  DE  MENDONÇA  NETO

corroborou  o  envolvimento  daqueles  3  denunciados  da  CAMARGO  CORREA,

detalhando  ainda  diversas  obras  irregulares  na  Petrobras  com  a  participação  de

EDUARDO LEITE. A atuação ilícita do mesmo EDUARDO LEITE, em conjunto

com  PAULO  ROBERTO  COSTA,  foi  referida  ainda  pelo  colaborador  JÚLIO

CAMARGO.

Ambos os colaboradores esclareceram ainda a atuação de RICARDO

PESSOA à frente do cartel, não só como representante da UTC, mas também como

coordenador  de  todo  o  grupo.  JULIO chegou a  detalhar  pagamento  de  propina  a

PAULO ROBERTO COSTA por RICARDO em nome de consórcio integrado pela

UTC.

Dessa  forma,  ganharam  sentido  diversas  conversas  telefônicas

interceptadas de YOUSSEF, bem como planilhas e outros documentos apreendidos

com ele e PAULO ROBERTO COSTA naquela fase inicial da investigação, consoante

minuciado na denúncia. Dentre tais conversas, destacam-se diálogos entre YOUSSEF

e MÁRCIO BONILHO com menção a “PESSOA” e “LEITOSO”.

Deflagrada a fase ostensiva da operação em relação às empreiteiras,

observa-se que tanto com EDUARDO LEITE quanto com RICARDO PESSOA foram

apreendidos documentos sobre a situação da operação Lava Jato até aquele momento,

prevendo que o decorrer  das investigações  aqui  realizadas levaria  até  as  condutas

ilícitas  por  eles  praticadas.  Destacam-se  anotações  de  estratégias  de  defesa  por

RICARDO, em que consta a informação de que alterar a competência para o feito

seria um dos argumentos – frise-se que tais documentos foram apreendidos com os

réus, e não com seus advogados, não estando abarcados por sigilo profissional.
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Na residência de  PESSOA, foram apreendidos ainda documentos de

transferência  de  valores  para  a  RFY  IMPORT  E  EXPORT  LIMITED,  empresa

utilizada  por  YOUSSEF  para  evasão  e  lavagem  de  dinheiro  internacionais  por

intermédio das empresas de LEONARDO MEIRELLES, consoante deduzido a este

juízo  anteriormente  nos  autos  5025699-17.2014.404.7000,  5049898-

06.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000, os quais constituem ações penais da

primeira fase da operação.

No que se refere à lavagem de capitais dos valores ilícitos, a denúncia

esclarece que ambas as empresas, CAMARGO CORREA e UTC, transferiram valores

para a SANKO, de MÁRCIO BONILHO, que por sua vez transferiu valores para as

empresas  de   CARLOS  ALBERTO  PEREIRA DA COSTA,  WALDOMIRO  DE

OLIVEIRA e  ALBERTO  YOUSSEF  (GFD,  RIGIDEZ,  MO  e  RCI)  em  modus

operandi idêntico ao denunciado nos autos 5026212-82.2014.404.7000.

Denúncia Mendes Júnior e GFD – autos 5083401-18.2014.404.7000

No que se refere à  Mendes Júnior,  a  atuação de SÉRGIO CUNHA

MENDES e ROGÉRIO CUNHA MENDES  no cartel e corrupção de ex-diretor da

Petrobras foi esclarecida com os interrogatórios prestados por ALBERTO YOUSSEF

e PAULO ROBERTO COSTA nos autos 5026212-82.2014.404.7000, dando sentido à

planilha  apreendida  na  casa  do  ex-diretor  no  início  da  operação,  a  qual  indicava

SÉRGIO como contato da empresa para aparente auxílio a políticos.

Já  a  atuação  de  ALBERTO  ELÍSIO  VILAÇA  GOMES  como

representante  da  empresa  no  Cartel  foi  aludida  pelo  colaborador  AUGUSTO

RIBEIRO DE MENDONÇA NETO.

Dessa  forma,  elucidou-se  a  origem dos  recursos  a  que  se  referiam

falsos  contratos  entre  a  MENDES  NUNIOR  e  as  empresas  GFD,  de  CARLOS

ALBERTO PEREIRA DA COSTA, e RIGIDEZ, de WALDOMIRO, apreendidas em

poder de YOUSSEF no início da Operação.
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A  denúncia  imputou  aos  réus  ALBERTO  YOUSSEF,  com  a

participação de CARLOS ALBERTO  PEREIRA DA COSTA, JOÃO PROCÓPIO e

outros réus, crimes de lavagem de dinheiro, pela aquisição dissimulada de diversos

bens  com  o  proveito  que  auferiram  das  atividades  criminosas  desenvolvidas  em

prejuízo da Petrobras em conluio com as empreiteiras, incluindo unidades de hotel

em Londrina e de edifício situado nesta capital de Curitiba. 

Há, aqui, portanto, na segunda fase da operação, fatos gravíssimos,

de  lavagem  de  dinheiro,  praticados  diretamente  em  solo  Paranaense,  o  que

justifica a competência para além da conexão.

Os  representantes  da  UTC,  RICARDO  RIBEIRO  PESSOA,  já

denunciado  nos  autos  5083258-29.2014.404.7000,  e  SANDRA  RAPHAEL

GUIMARÃES, foram  acusados de realizar lavagem de dinheiro em conjunto com

ALBERTO YOUSSEF e outros réus, pela compra de imóvel situado na Bahia.  Os

indícios de que os representantes da construtora tinham ciência da origem ilícita dos

valores  foram descobertos  quando  surgidos  os  primeiros  indícios  do  esquema  de

cartel e pagamento de propina no decorrer das demandas anteriores que estavam em

trâmite perante este juízo.

Dessa  forma,  mais  uma vez,  deu-se  sentido  a  diversos  e-mails  que

foram constatados quando da realização de perícia nos computadores da GFD e de

CARLOS  COSTA  apreendidos  por  ordem  desse  juízo  naquela  fase  inicial  da

investigação.

Denúncia Engevix – autos 5083351-89.2014.404.7000

O papel  de  GERSON  DE  MELLO  ALMADA foi  esclarecido  por

ALBERTO  YOUSSEF  e  PAULO  ROBERTO  COSTA  nos  já  mencionados

interrogatórios  nos  autos  5026212-84.2013.404.7000,  bem como  pelo  colaborador

AUGUSTO RIBEIRO.
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Dessa forma, deu-se compreensão à referência criminosa de menção a

GERSON em planilha apreendida na residência de PAULO ROBERTO COSTA nos

autos  5049557-14.2013.404.7000  e  em  conversa  interceptada  entre  YOUSSEF  e

MÁRCIO BONILHO na “primeira fase” da operação. 

Foi também assim que se compreendeu a função dos contratos falsos

celebrados pela construtora com as empresas RIGIDEZ, MO e GFD apreendidos em

poder  de YOUSSEF  na primeira  fase da operação e  juntados aos  autos 5049557-

14.2013.404.7000,  bem  como  individualizar  as  condutas  dos  empregados  da

MENDES JUNIOR que participaram de tais atos, notadamente CARLOS EDUARDO

STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA.

A  representação  policial  que  iniciou  os  autos  5073475-

13.2014.404.7000  destaca  ainda  diversos  e-mails  descobertos  ante  perícia  nos

computadores apreendidos no início da operações, nos quais CARLOS ALBERTO

PEREIRA DA COSTA encaminha  documentos  referentes  aos  contratos  falsos  a

empregados da Engevix.

Denúncia OAS –   autos 5083376-05.2014.404.7000  

Tal qual ocorrido nos casos anterior, a individualização de condutas de

JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO e AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES

MEDEIROS fundamentou-se sobretudo nos interrogatórios de YOUSSEF e PAULO

ROBERTO  nos  autos  5026212-84.2013.404.7000,  bem  como  em  planilha

anteriormente apreendida com o ex-diretor da Petrobras.

A partir  daí,  foi  possível  a  imputação  a  FERNANDO  AUGUSTO

STREMEL ANDRADE e JOÃO ALBERTO LAZZARI  com base em documentos

falsos subscritos entre a OAS e as empresas RIGIDEZ, MO e GFD, os quais haviam
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sido apreendidos em poder de YOUSSEF na primeira fase da operação e juntados aos

autos 5049557-14.2013.404.7000.

A autoria  de  MATEUS  COUTINHO  DE  SÁ  OLIVEIRA e  JOSÉ

RICARDO  NOGHUEIRA  BREGHIROLLI  foi  evidenciada  sobretudo  por

interceptação  de  conversas  telefônicas  de  YOUSSEF  nos  autos  5049597-

93.2013.404.7000. Em uma das conversas com JOSÉ RICARDO, os interlocutores

mencionam RAFAEL,  provavelmente  se  referindo a RAFAEL ÂNGULO LOPES,

denunciado nos autos  5049898-06.2014.404.7000  e processado no Paraná no Caso

Curaçao.  Em outra  conversa entre  os  mesmos YOUSSEF e  JOSÉ RICARDO, há

menção a ADARICO, em provável referência a ADARICO NEGROMONTE FILHO,

denunciado nos autos 5083258-29.2014.404.7000.

 Foram apreendidos em poder  de YOUSSEF, ainda  na “1ª  fase” da

operação, documentos, como um cartão de MATEUS, papeis na sede do escritório de

contabilidade que prestava serviços  a YOUSSEF, e a já mencionada planilha “Trans

Careca”, em que constavam os valores transportados pelo emissário JAYME ALVES

DE OLIVEIRA (denunciado nos autos 5083258-29.2014.404.7000) e havia referência

a valores em nome da pessoa de “J.Ricardo” (JOSÉ RICARDO).

Dentre os fatos a apurar, merece destaque a apreensão de documento

que  comprova transferência  de  braço  internacional  da  OAS para  a  conta  SANTA

TEREZA SERVICES, em nome de JOÃO PROCÓPIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA

PRADO12. A SANTA TEREZA é controlada por YOUSSEF e seus documentos foram

apreendidos na primeira fase da operação, em que aparecem depósitos por parte da

OAS.

Denúncia Queiroz Galvão – autos 5083376-05.2014.404.7000

Da  mesma  forma  como  ocorrido  nas  denúncia  anteriores,  as

imputações  aos  executivos  da  empresa  Queiroz  Galvão decorreram sobretudo dos

12 Consoante destacado na representação policial que inaugurou os autos 5073475-13.2014.404.7000.
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interrogatórios de ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, bem como

da  colaboração  de  AUGUSTO  RIBEIRO  DE  MENDONÇA NETO,  de  forma  a

elucidar a que se voltavam  os contratos  falsos celebrados com a empresa M.O., os

quais foram apreendidos em poder de YOUSSEF na “primeira fase”.

Destaca-se na inicial  que a atuação ilícita  dos representantes da

construtora,  na  época  EDUARDO  DE  QUEIROZ  GALVÃO  e  DARIO  DE

QUEIROZ GALVÃO, data de muito tempo, fazendo-se menção a documentos

bancários  que comprovam transferências  para a empresa CSA PROJECT no

ano de 2008. Trata-se da mesma empresa utilizada por CHATER, YOUSSEF e

outros para a prática dos crimes consumados em Londrina e que deram origem

à Operação Lava Jato, denunciados nos autos 5047229-77.2014.404.7000.

Diante de todo o exposto, a questão pode ser assim resumida:

a) As denúncias cuja  competência  ora se questiona decorrem do

aprofundamento das investigações realizadas na “1ª fase” da Operação. Os fatos

estão  proximamente  conectados  com  os  fatos  da  “1ª  fase”.  As  operações  de

remessas  para  o  exterior,  denunciadas  na primeira  fase,  por exemplo,  dizem

respeito  à  distribuição  da  propina  paga  e  gerenciada,  a  qual  foi  objeto  das

denúncias da “2ª fase”. Inúmeras provas colhidas e que estão no bojo das ações

penais  da “1ª fase” são imprescindíveis  para a compreensão dos fatos  da “2ª

fase” - tais como SMS, BBM, ligações, contratos, depoimentos, movimentações

financeiras,  documentos  de  contas  no  exterior,  depoimentos,  acordos  de

colaboração  etc.  Grande  parte  dessas  provas  foram colhidas  diretamente em

investigação e processo  que se destinavam a investigar crimes praticados por

YOUSSEF e  CHATER em solo paranaense,  e  outra  parte  em investigações  e

processos  intimamente  conexos,  pelo  que  há  evidente  e  indissociável  conexão

instrutória na forma do artigo 76, III do Código de Processo Penal, que impede a

separação dos diversos casos, sem perda bastante  relevante de compreensão do

conteúdo;
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b) Há conexão subjetiva por concurso (art.  76,  I,  do CPP),  pois

ALBERTO  YOUSSEF,  PAULO  ROBERTO  COSTA,  WALDOMIRO  DE

OLIVEIRA,  CARLOS  COSTA  e  outros  são  réus  tanto  nas  denúncias  da

primeira como naquelas da segunda fase do caso Lava Jato;

c) Há conexão objetiva entre diversos crimes de uso de documento

falso perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba e os demais crimes;

d) Há diversos fatos graves ocorridos em solo paranaense, o que

será revisado em seguida de modo esquemático, e isto determina a competência

da 13ª Vara Federal de Curitiba;

e)  A conexão  determina,  no  caso,  a  reunião  dos  processos  no

interesse da instrução processual perante o juízo  prevento, que é o da 13ª Vara

Federal de Curitiba;

f) O Juízo da 13ª Vara é, aliás, aquele que tem maior conhecimento

e mais proximidade com as provas até então colhidas. No caso da Operação Lava

Jato, o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba tem competência pois julgou e julga

diversos  delitos  de  imensa  gravidade  consumados  em  solo  paranaense  e

acompanhou  a  investigação  desde  o  seu  início,  determinando  medidas  com

reserva de jurisdição, pelo que se tornou prevento para toda a operação; e

No tocante a fatos envolvendo parlamentares ou outras pessoas com

prerrogativa de foro, pode-se pontuar, sucintamente, o que segue:

a) jamais foram investigados parlamentares em qualquer momento do caso;

b)  sempre  que  se  identificou  parlamentar,  os  fatos  foram  imediatamente

encaminhados para o Supremo Tribunal Federal; 

c) o Supremo Tribunal Federal já determinou, quando apreciou Reclamação oferecida

pelas defesas logo após a deflagração da operação, o desmembramento dos autos;

d) desde o desmembramento,  cada notícia envolvendo parlamentar continua sendo

encaminhada à Suprema Corte; e

e) nenhuma das ações penais propostas envolve qualquer parlamentar.
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Tal  aspecto  foi  recentemente  reiterado  pela  egrégia  corte,  que

confirmou a competência desse juízo para os feitos que não envolvam parlamentares

nos autos das Reclamações 18930 e 18875, julgadas em 16/12/14.

2.2.  Síntese  dos  já  denunciados  crimes  de  maior  gravidade

consumados em solo paranaense

Nesse ponto, demonstrada a inseparabilidade dos casos, insta reforçar

os fundamentos que legitimam a fixação da competência perante esta seção judiciária.

Abaixo são elencados  alguns  dos crimes de maior gravidade consumados em solo

paranaense que já foram objeto de denúncia, cabendo reforçar que outros permanecem

sob investigação:

a) Na data de 11 de julho de 2014, foi distribuída denúncia13 (cópia anexa) em face de

ALBERTO  YOUSSEF,  CARLOS  ALBERTO  PEREIRA DA COSTA,  CARLOS

HABIB CHATER e  outros,  envolvendo  o  caso  DUNEL-CSA,  cujos  fatos  típicos

foram praticados na cidade de Londrina/PR, sujeita à jurisdição desse Juízo Federal

da 13ª Vara Criminal de Curitiba (IPL 714, autos  2006.70.00.018662-8) sendo-lhes

imputados os crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e estelionato.

Neste caso, o crime mais grave – de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha -

foi perpetrado no Paraná, embora os atos preparatórios e executórios circunstanciais

tenham sido praticados em Brasília ou em São Paulo. A investigação desses fatos se

iniciou em 2009, no Paraná;

b) No dia  22 de  abril de 2014 foi oferecida denúncia contra ALBERTO YOUSSEF,

CARLOS  HABIB  CHATER  e  outros  dando  início  aos  autos  5025687-

03.2014.404.7000, no qual são narradas operações de lavagem de dinheiro oriundo de

tráfico  internacional  de  entorpecentes  que  teriam sido  consumados,  dentre  outros

lugares, em Curitiba;

13  Cópia anexa, que inaugurou os autos 5047229-77.2014.404.7000.
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c) ALBERTO YOUSSEF, que figura em boa parte das ações como réu, e nas diversas

outras  aparece  como pessoa  cuja  atuação  foi  de  algum modo  relevante  para  fins

probatórios, tem base territorial em Londrina/PR e São Paulo.

d) ALBERTO YOUSSEF atuou, através de RAFAEL, em relação a quem NELMA

produziu prova, como doleiro, com uso de conta pela qual RAFAEL foi processado

criminalmente na subseção judiciária de Curitiba – além disso, foi instaurado outro

inquérito  recentemente,  conexo  a  esse  Caso  Curaçao,  para  apurar  a  atuação  de

ALBERTO YOUSSEF também nesse ponto;

e)  Foi objeto de denúncia, na “2ª fase” - no bojo da denúncia referente à MENDES

JÚNIOR –  a lavagem de dinheiro, por YOUSSEF e outros,  praticada por meio da

compra de imóveis localizados no Paraná, sob titularidade da empresa GFD;

f) Como se observou no resumo da denúncia referente à empresa GALVÃO, foram

constatados depósitos em favor da empresa CSA PROJECT, usada por YOUSSEF e

CHATER para a lavagem de ativos em Londrina, no Paraná;

g)  Nas denúncia  ofertadas  contra  as  empreiteiras  são narrados  diversos  crimes de

corrupção passiva de servidor  público em relação à  refinaria  REPAR, sediada em

Araucária/PR, em cuja negociação ALBERTO YOUSSEF atuou diretamente;

h)  ALBERTO  YOUSSEF  fez  acordo  de  colaboração  em  Curitiba/PR,  que  foi

quebrado através dos crimes cometidos, e mediante centenas de depoimentos seus, em

inúmeros  inquéritos  e  ações  penais,  foi  desvelado  seu  modus  operandi,  cujo

conhecimento é relevante para compreensão dos fatos;

i)  Foi  em  decorrência  das  investigações  levadas  a  feito  nesta  cidade  e  que

principiaram em virtude de lavagem de ativos praticada por CHATER, YOUSSEF e

outros, na cidade de Londrina, e da instrução processual de feitos que já tiveram sua

competência  fixada  neste  juízo,  que  se  desvelou o funcionamento  da máquina  de

lavagem de ativos operada por ALBERTO YOUSSEF (“um banco de dinheiro sujo”)
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e,  em  sequência,  a  origem  dos  respectivos  recursos,  possibilitando  a  oferta  da

denúncia ora questionada; e

j) como já referido anteriormente, a forma de consumação dos delitos, divididos em

vários atos que se praticavam em diferentes localidades impede a fixação do local em

que  ocorrida  a  maior  quantidade  de  delitos  de  com mais  elevada pena,  tendo-se,

contudo, denunciado diversos crimes de corrupção passiva de servidor público em

relação à refinaria REPAR, sediada em Araucária/PR, em cuja negociação ALBERTO

YOUSSEF atuava diretamente, sendo que à época, ao que se sabe, atuava na cidade

de Londrina/PR.

3. Fluxograma de relacionamentos e conexão com Paraná

Assim, sem prejuízo das investigações em desenvolvimento, tendo por

base  somente  os  fatos  já  denunciados  e  outros indicados  acima,  já  é  possível

evidenciar o forte vínculo entre todos os denunciados na Operação Lava-Jato, bem a

existência  de  forte  vínculos  do  esquema  com  o  estado  do  Paraná,  conforme

representado  no  seguinte  esquema  visual  (juntado  também em anexo,  no  qual  se

podem observar, em cores diferenciadas, os diversos tipos de vínculos). Embora esse

gráfico  diga  respeito  às  denúncias  da  primeira  fase  do  caso  Lava Jato,  esta  peça

demonstrou exaustivamente a íntima conexão probatória e instrumental entre os fatos

da primeira e segunda fase do caso. Frise-se que a divisão entre primeira e segunda

fases,  nesse  sentido,  é  meramente  didática,  pois  os  fatos  são  um  só  grande

emaranhado de crimes conexos.
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4. Conclusão

Os  fatos  ressaltados,  bem  como  fluxograma  de  relacionamentos,

permitem três conclusões relevantes:

1) há inúmeros fatos ocorridos diretamente no Paraná, os quais seriam

suficientes, por si só, para fixar a competência da 13ª Vara;

2)  ainda  que  se  não  fosse  assim,  a  competência  da  13ª  Vara

prevaleceria, pois:

a)  não é possível a separação  dos diversos casos penais sem

perda significativa da sua compreensão, conforme demonstrado no início do item 2.1,

no qual se abordou a importância do todo para compreensão da parte.  Muitas das

provas que serviram de fundamento à denúncia ora questionada foram colhidas nesse

momento, ganhando sentido com a continuidade das investigações e processamento

perante  este  juízo,  sendo  de  todo  irrazoável  se  pretender  o  deslocamento  da
41 de 42



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

competência  neste  momento,  para  juízo  diverso  que  não  tem  conhecimento  dos

elementos instrutórios até então produzidos,  os quais se acumulam em dezenas de

milhares de páginas e mídias.

b)  em segundo  lugar,  se  os  réus  devem ser  processados  em

conjunto,  a  competência  territorial  deve  ser  do  Juízo  prevento  onde  foram

consumados os crimes mais graves denunciados  e que tem melhores condições de

acesso e  conhecimento das respectivas  provas.  A competência dessa Vara Federal,

nesse  tocante, já  foi  afirmada  por  diversas  vezes  para  os  casos  denunciados  nos

momentos  anteriores  da  operação,  por  várias  Cortes,  lá  se  demonstrando  a

consumação  de  delitos  gravíssimos  em  solo  paranaense,  como  lavagem  de

narcotráfico, lavagem dos crimes contra o sistema financeiro e lavagem de corrupção.

Se todos os fatos são conexos e já se firmou a competência para os casos iniciais em

Curitiba, todas as ações devem aqui tramitar. 

3)  outra razão  independente  para  processamento  de  tais  crimes  no

Paraná  é  a  conexão com outros  casos  criminais  envolvendo YOUSSEF (como os

autos  do  acordo  e  várias ações  penais  em  seu  desfavor),  a  investigação  de

superfaturamento envolvendo a Refinaria REPAR que tramitava por livre distribuição

na 13ª Vara desde há anos (autos 5001969-79.2011.404.7000), e o Caso Curaçao14,

todos em trâmite na 13ª Vara de Curitiba.

Conclusivamente,  é  de  se  julgar  improcedente  a  exceção  de

incompetência  para  se  firmar,  de  modo  definitivo,  a  competência  desta  subseção

judiciária.

                              
Curitiba, 02 de fevereiro de 2015.

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 02/02/2015 21:42:30
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Certificado: 32bece8f75b7b553

(FVS)

14  Embora a ação penal principal tenha sido julgada, remanescem a ação desmembrada e inquéritos.
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