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DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de denúncia (evento 1) oferecida pelo MPF contra:

1) Alberto Youssef;

2) Aline Lemos Correa de Oliveira Andrade;

3) Fábio Correa de Oliveira Andrade Neto;

4) Ivan Vernon Gomes Torres Júnior;

5) Maria Danzi Russo Correa de Oliveira;

6) Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto; e

7) Rafael Ângulo Lopez.

A denúncia tem por base o inquérito 5049557-14.2013.404.7000 e
processos conexos, especialmente os processos 5070419-69.2014.4.04.7000,
 507251205.2014.404.7000 e 5014474-63.2015.4.04.7000.

O caso está vinculado a assim denominada Operação Lavajato.



Em síntese, no curso das investigações pertinentes, surgiram provas, em
cognição sumária, de que grandes empreiteiras brasileiras, para obtenção de contratos
com a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, pagaram sistemativamente vantagem
indevida a Diretores da estatal, entre eles Paulo Roberto Costa e Renato de Souza
Duque.

Além disso, teriam também, em cartel, ajustado o resultado de licitações,
possibilitando que apresentassem propostas com os preços próximos ao máximo do
admitido pela Petrobras (20% acima da estimativa de custo), sem concorrência real.

A propina também seria dirigida a agentes políticos que contribuíram para
que os referidos diretores assumissem e permanecessem nos respectivos cargos.

No âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, ocupada por
Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef atuava como responsável pela lavagem dos
recursos que lhe eram entregues pelas empreiteiras e que eram destinados aos agentes
políticos.

Segundo o MPF, cerca de R$ 357.945.680,52 teriam sido repassados em
propinas à diretoria de Abastecimento e ao Partido Progressista entre 2004 a 2014.

Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto, um dos líderes do
Partido Progressista, estaria entre eles, no período inicial ainda na condição de
parlamentar federal.  Atualmente não mais exerce mandato parlamentar.

Segundo a denúncia:

- Pedro Correa seria responsável, como liderança do Partido Progressiva,
pelo repasse geral de propinas ao partido;

- Pedro Correa teria recebido diretamente cerca de R$ 40.700.000,00
em propina do esquema criminoso da Petrobrás entre 2004 a 2014; e

- os valores, produtos de crimes anteriores do esquema criminoso da
Petrobras, teriam sido submetidos a condutas de ocultação e dissimulação, também
caracterizando lavagem de dinheiro.

 Observa-se que a tese da denúncia é a de que Alberto Youssef utilizou
dinheiro sujo, decorrente do esquema criminoso da Petrobrás, especialmente cartel e
ajuste das licitações, para pagar propina a Pedro Correa e a Aline Correa,
caracterizando os atos tanto crimes de corrupção como de lavagem.

Os valores teriam sido repassados por Alberto Youssef a Pedro Correa de
modo variado:

- em espécie, por entregas de Rafael Ângulo Lopez, conforme
declarações deste e registros em planilhas;

- em espécie, por entregas no Posto da Torre em Brasília;



- em espécie, por entrega no escritório de lavagem de dinheiro de Alberto
Youssef a Pedro Correa ou a emissários deste como Fábio Correa e Márcia Danzi;

- em depósitos bancários na conta do próprio Pedro Correa ou em contas
de terceiros por ele indicados, como em contas de Marcia Danzi e Ivan Vernon, além
de Jonas Aurélio, este último mera pessoa interposta.

O MPF, na denúncia, faz uma descrição pormenorizada dos repasses.

Pelos fatos, Pedro Correa responderia por dezenas de crime de
corrupção passiva e de lavagem de dinheiro.

Alberto Youssef, por sua vez, responderia pela lavagem de dinheiro, uma
vez que já responde pela corrupção em ações penais conexas.

Rafael Ângulo Lopez teria atuado como partícipe na lavagem de dinheiro
nas entregas de valores em espécie.

Márcia Danzi, Ivan Vernon e Fábio Correa teriam igualmente participado
da lavagem.

Além desses fatos, imputa o MPF a Pedro Correa, Aline Correa e a Ivan
Vernon crime de peculato pois teriam nomeado Reinasci Cambui de Souza ao cargo de
secretária parlamentar na Câmara dos Deputados entre 2003 e 2012, sem a devida
contraprestação do serviço, e com desvio dos vencimentos públicos dela em benefício
dos responsáveis pela nomeação. Reinasci era, em realidade, empregada doméstica de
Ivan Vernon e jamais teria prestado serviços da Câmara. Em um primeiro período, teria
trabalhado no gabinete do então Deputado Federal Pedro Correa, no segundo momento,
no gabinete da então Deputada Federal Aline Correa.

O mesmo esquema criminoso teria ocorrido pela nomeação como
secretária parlamentar de Vera Lucia Leite Souza Toshiba, entre 2012 a 2015, nomeada
para o Gabinete de Aline Correa.

Também descreve o MPF o crime de organização criminosa, afirmando
que os acusados teriam participado do grupo responsável pelo esquema criminoso que
vitimou a Petrobras. No entanto, imputa esse fato apenas a Marcia Danzi, Ivan Vernon e
Fabio Correa, já que Alberto Youssef já responde pelo mesmo crime em ação penal
conexa e, quanto a Pedro Correa, o Supremo Tribunal Federal reteve competência
sobre essa específica imputação contra Pedro Correa.

Essa a síntese da peça.

Não cabe nessa fase processual exame aprofundado da denúncia, o que
deve ser reservado ao julgamento, após contraditório e instrução.

Basta apenas, em cognição sumária, verificar adequação formal e se há
justa causa para a denúncia.

Relativamente à adequação formal, reputo razoável a iniciativa do MPF de
promover o oferecimento separado de denúncias no esquema criminoso da Petrobrás.



Apesar da existência de um contexto geral de fatos, a formulação de uma
única denúncia, com centenas de fatos delitivos e acusados, dificultaria a tramitação e
julgamento, violando o direito da sociedade e dos acusados à razoável duração do
processo.

Apesar da separação da persecução, oportuna para evitar o agigantamento
da ação penal com centenas de crimes e acusados, remanesce o Juízo como
competente para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP.

Ainda sobre questões de validade, justifiquei, provisoriamente, a
competência da Justiça Federal e a territorial deste Juízo na decisão de 01/04/2015 do
processo 5014474-63.2015.4.04.7000 (evento 9).

De todo modo, eventuais questionamentos da competência deste Juízo
poderão ser, querendo, veiculados pelas partes através do veículo próprio no processo
penal, a exceção de incompetência, quando, então, serão, após oitiva do MPF, decididos
segundo o devido processo.

No que se refere à justa causa para a denúncia, entendo que os
fundamentos já exarados por este Juízo na decisão de 01/04/2015 do processo
5014474-63.2015.4.04.7000 (evento 9), quando, a pedido da autoridade policial e do
MPF, decretei a prisão preventiva do acusado Pedro Correa, são suficientes, nessa fase,
para o recebimento da denúncia.

Mais do que o depoimento de criminosos colaboradores, há, em cognição
sumária, prova documental de depósitos de propina em contas de Pedro Correa e de
pessoas a ele relacionadas.

Agregue-se que Jonas Aurélio, em depoimento no inquérito, confirmou
que era empregado na propriedade rural de Pedro Correa e que os depósitos em sua
conta eram de titularidade de Pedro Correa.

Também o acusado Ivan Vernon admitiu no inquérito que sua conta era
utilizada pelo ex-deputado. Também admitiu que movimentava a conta de Reinasci
Cambui de Souza. A documentação da conta dela foi encontrada com o acusado e as
quebras de sigilo bancário revelam transferências de valores da conta dela para a de Ivan
e deste para Pedro Correa. Provas equivalentes existem em relação a conta de Vera
Lucia Leite Souza Shiba.

Relativamente aos acusados colaboradores, oportuno destacar que essa
condição não impede a denúncia ora formulada e que, de todo modo, no caso de
eventual condenação serão concedidos a eles os benefícios acordados com o MPF
segundo a efetividade da colaboração.

Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, recebo a
denúncia contra os acusados acima nominados.

Ressalvo apenas a imputação de pertinência a grupo criminoso organizado
a Marcia Danzi, Fábio Correa e Ivan Vernon. Considerando a participação deles
acessória na lavagem de dinheiro, não reputo presente elementos probatórios



suficientes que indiquem que teriam se associado ao grupo criminoso que vitimou a
Petrobras. Assim, rejeito esta imputação por falta de justa causa e sem prejuízo de
retomada em caso de novas provas.

Considerando que dois acusados estão presos preventivamente e o direito
dos acusados a um julgamento rápido nessas circunstâncias, designo desde logo
audiência para oitiva de testemunhas de acusação em Curitiba:

- Paulo Roberto Costa, Meire Bonfim da Silva Pozza, Leonardo
Meirelles, Ediel Viana da Silva e Carlos Alberto Pereira da Costa para 23/06/2015, às
14:00 (a audiência será conjunta com a ação penal 5023162-14.2015.4.04.7000).

Relativamente as testemunhas em questão, todas se comprometeram de
uma forma ou outra a contribuir com as investigações e instruções do processo. Assim,
contate-se a Secretaria as testemunhas pelo meio mais expedito, quando possível pelo
advogado, solicitando o comparecimento na referida data e horário.

Relativamente a Paulo Roberto Costa, intime-se pelo defensor e
requisite-se escolta da Polícia Federal para apresentação.

Expeçam-se precatórias para a oitiva das demais testemunhas, solicitando
a sua realização, quando possível por videoconferência em datas posteriores a 23/06.

Evidentemente, se, em virtude das respostas à denúncia, houver
absolvição sumária de qualquer dos acusados, reverei a designação das audiências.

Citem-se e intimem-se os acusados, com urgência, para apresentação de
resposta no prazo de 10 dias, bem como da data de audiência.

Relativamente a Rafael Ângulo Lopez que se comprometeu a colaborar
com o Juízo, intime-se a Secretaria por meio de seus defensores, para verificar o meio
mais expedito para citação e intimação.

Requisite-se a apresentação dos acusados presos Alberto Youssef
e Pedro Correa na data da audiência.

Anotações e comunicações necessárias.

Certifiquem-se e solicitem-se os antecedentes dos acusados.

2. Decido sobre os requerimentos do MPF na cota:

a) acolho o pedido de arquivamento em relação a Reinasci Cambui de
Souza e Vera Lúcia Leite de Souza Shiba, tendo ambas sido, em cognição sumária,
utilizadas como instrumento de peculato, sem provas suficientes de que agiram
dolosamente, isso sem prejuízo de retomada se surgirem novas provas;

b) deverá o MPF melhor esclarecer, no prazo de dez dias, o requerimento
de desmembramento do inquérito para apurar lavagem de dinheiro da movimentação
financeira de Jonas Aurélio de Lima Leite, considerando que os fatos foram objeto da
denúncia;
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c) defiro o requerimento do MPF de envio de cópias do inquérito policial
para apuração de possíveis crims eleitorais, encarregando o próprio MPF da extração
de cópias e remessa.

3. Ciência ao MPF desta decisão. Cadastrem-se e intimem-se igualmente
os defensores já conhecidos das partes.

Curitiba, 18 de maio de 2015.
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