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Autos de Ação Penal nº 5023135-31.2015.4.04.7000      
 
RAFAEL ANGULO LOPES, já devidamente qualificado nos autos de ação pe-

 nal em epígrafe, por seus bastantes procuradores 

infra-signatários, vem, respeitosamente, por esta e na melhor forma de di-

reito, com fulcro no que dispõem os artigos 396 e 396-A do Código de Pro-

cesso Penal, perante Vossa Excelência, apresentar sua  

 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

 

sobre os fatos e fundamentos jurídicos contidos na inicial aviada pelo Mi-

nistério Público Federal, pelos argumentos de fato e de direito doravante 

articulados: 



 

 

O Termo de Colaboração previu 

 cláusula específica que dispõe sobre 

a efetividade da colaboração do Acusado: 

 

Cláusula 5º, §4º. “Nada obstante a proposta prevista no item e acima, 
o COLOBORADOR  fica ciente de que, nos termos do art. 4° , 2° , da 
Lei 12.850/2013, considerando a relevância da colaboração prestada, o 
Ministério Público, a qualquer tempo, poderá requerer maior redução 
da pena imposta ou representar ao juiz pela concessão de perdão ju-
dicial ao COLABORADOR, ainda que esse benefício não tenha  sido 
previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do 
Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 
Penal).”. 

 

 No mesmo sentido, a Cláusula 6ª 

 também especificou critérios para 

mensuração da efetividade da colaboração: 

 

Cláusula 6°.  Para que do acordo proposto pelo MPF possam derivar 
os benefícios elencados na cláusula II, a colaboração do investigado 
deve ser voluntária, ampla, efetiva e conducente: 
a) à  identificação de todos  os coautores e partícipes da organização 
criminosa sob investigação nos casos citados no item 02 ou em qual-
quer outro procedimento investigatório cível ou criminal, a critério 
do Ministro Público, das infrações penais por eles praticadas, que se-
jam ou que venham a ser do seu conhecimento; 
b) á  revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da or-
ganização criminosa; 
c) a recuperação total ou parcial do produto e/ou proveito das infra-
ções penais praticadas pela organização criminosa,tanto no Brasil, 
quanto no exterior; 

  

A propósito, os critérios do acordo 

 não diferem do artigo, 4º, inciso I, II, 



 

 

III e IV, da Lei nº 12.850/2013, que estabelece os parâmetros legais para 

aferição da efetividade da colaboração: 

 

Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão 
judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade 
ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colabora-
do efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo 
criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos se-
guintes resultados: 
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização 
criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da or-
ganização criminosa; 
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da 
organização criminosa; 
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das in-
frações penais praticadas pela organização criminosa. 

 

 Dito isto, no caso em tela, resta claro 

 que a colaboração de RAFAEL AN-

GULO LOPEZ foi absolutamente decisiva para o desdobramento das de-

mais etapas do que se denominou amplamente de “Operação Lava Jato”, 

tanto no que diz respeito aos feitos processados perante essa 13ª Vara Fe-

deral quanto no tocante aos processos da operação no Pretório Excelso.  

 

Ora a colaboração do Acusado pre-

 encheu os requisitos legais quanto os 

requisitos previstos no acordo de colaboração premiada. Com efeito, sem 

a crucial colaboração do Acusado, não teria sido possível desvendar os in-

trincados meandros dos esquemas que vieram à tona posteriormente. Foi 



 

 

ele quem, por primeiro, inaugurou searas fáticas inéditas que teriam pas-

sado ao largo da apuração, não fosse sua decisiva colaboração.  

 

Importante sempre relembrar que o 

 Defendido apresentou planilhas com 

nomes e números, extratos bancários, e-tickets de viagem, pendrives, en-

dereços, números de telefone, destinatários, detalhando minuciosamente o 

modus operandi da Organização Criminosa. 

 

 Afinal, embora RAFAEL fosse (e re

 almente era!) apenas uma peça mui-

to pequena na sofisticada engrenagem do mecanismo criminoso, fato é 

que se tratava de um elo de ligação indispensável para (des)articular a pro-

gramação da complexa teia de fatos no qual se viu enredado. 

 

Nada impede que seja concedido, 

 desde logo, o perdão judicial, face a 

relevância e a efetividade de sua colaboração. Aliás, há dispositivos do a-

cordo que abrem margem a tal possibilidade. A própria legislação especí-

fica atinente à matéria dispõe ser possível a concessão de quaisquer bene-

fícios, inclusive o próprio perdão judicial, ainda que não expressamente 

contemplados no acordo. É o que se extrai do art. 4º, §2º, da Lei nº 

12.850/2013: 

 

Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Pú-
blico, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inqué-
rito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão re-



 

 

querer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao 
colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na 
proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). 

 

Em inúmeros momentos na denún-

 cia, há alusões à efetividade da cola-

boração de RAFAEL ANGULO, veja-se: 

 

O colaborador RAFAEL ANGULO LOPEZ informou que eram fre-
quentes as idas do denunciado PEDRO CORREA ao escritório de 
ALBERTO YOUSSEF para buscar dinheiro, seja no endereço da Rua 
Tabapuã, seja, posteriormente, no endereço da Avenida São Gabriel, 
em São Paulo/SP. 
 

***** 
 
Informou, ainda, RAFAEL ANGULO LOPEZ, que era o responsável, 
a mando de ALBERTO YOUSSEF, por separar determinada quantia 
em dinheiro e colocar em envelopes ou sacolas de shopping ou de 
mercado, os quais eram entregues ao denunciado PEDRO CORREA 
por ALBERTO YOUSSEF, na sua presença. Os valores da propina gi-
ravam, em média, em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) por comparecimento do denunciado 
ao escritório do operador. Adiciona ainda, que o denunciado PEDRO 
CORREA, por vezes, já levava ao escritório malas de viagem de bor-
do ou pastas para guardar o dinheiro sujo que recebia. 
 

***** 
 

O recebimento destes valores em 27/01/12, 15/05/2012 e 05/10/2012 
ocorreu por meio de entregas efetuadas por RAFAEL ANGULO, as 
quais foram anotadas em planilha de sua autoria, para fins de pres-
tação de contas a ALBERTO YOUSSEF. Na referidas planilhas o de-
nunciado PEDRO CORREA era referenciado como Band PC63, Pcorrea 

ou Pc. 

 

***** 



 

 

Pontue-se, por importante, que planilhas semelhantes às apresenta-
das pelo colaborador RAFAEL ANGULO, foram apreendidas no es-
critório de contabilidade ARBOR de MEIRE POZA, a indicar a vera-
cidade do conteúdo dos documentos apresentados pelo referido 
funcionário de ALBERTO YOUSSEF. 

 
***** 

 
Por fim, por pelo menos três vezes, mas em datas não precisadas, 
PEDRO CORREA recebeu vantagens indevidas em Recife/PE, no seu 
endereço residencial situado na Avenida Boa Viagem, 2314, em valo-
res que giravam em torno de R$ 150.000,00 a R$ 200.000,00, por meio 
de entregas efetuadas por RAFAEL ÂNGULO (Por ocasião do depo-
imento em sede policial, RAFAEL ANGULO descreveu a residência 
de PEDRO CORREA com as seguintes características: apartamento 
triplex, na cobertura do edifício situado na Av. Boa Viagem, 2314, 
em Recife/PE; que no local há um escritório no meio do apartamen-
to, ao lado direito, em que havia pastas A-Z, com anotações referen-
tes a barcos, fazendas, manutenções, etc, nas etiquetas destas pas-
tas). 
 

***** 
 
As planilhas de movimentos utilizadas por RAFAEL ANGULO pa-
ra registrar os valores que repassava a mando de ALBERTO YOUS-
SEF conferem com datas nas quais FABIO CORREA compareceu ao 
escritório de lavagem. 
 

***** 
 

A planilha de RAFAEL ANGULO registra o valor e a expressão 
Band Pc Fábio Dep. 
 

***** 
 

O valor e a identificação Band PC constam na planilha de RAFAEL 
ANGULO, com entrega efetuada no dia 01/10/2012. 
 

***** 
 



 

 

A planilha de RAFAEL ANGULO registra a data, valor e a identifi-
cação Band PC e está harmônica com o comparecimento de FABIO 
CORREA no escritório de lavagem. 
 

***** 
 
Em depoimento prestado em sede policial, RAFAEL ANGULO de-
clarou que FÁBIO CORREA foi várias vezes ao escritório de ALBER-
TO YOUSSEF receber valores em espécie de PEDRO CORREA. Rela-
tou, em acréscimo, que FABIO CORREA apresentava contas para pa-
gamentos e listas de pessoas físicas e jurídicas para que fossem credi-
tados valores, ai incluída a conta corrente do escritório do próprio 
FÁBIO CORREA e da empresa do cunhado LAUDO DALLA COSTA, 
a DALLA COSTA CONSULTORIA LTDA. 
 

***** 
 
Ressalte-se que RAFAEL ANGULO reconheceu que os lançamentos 
não identificados a crédito de PEDRO CORREA, MARCIA DANZI, 
JONAS AURÉLIO E IVAN VERNON correspondem ao período em 
que foram feitos os repasses para PEDRO CORREA. Salientou que 
os depósitos foram efetuados por ele próprio e por outros funcioná-
rios de ALBERTO YOUSSEF. 
 

***** 
 
RAFAEL ANGULO esclareceu que os depósitos eram fracionados e 
os envelopes já eram preenchidos no escritório e levados prontos pa-
ra as agências bancárias, situadas em locais próximos ao escritório de 
ALBERTO YOUSSEF. 
 

***** 
 
O registro do recebimento da propina consta na planilha de movi-
mentos de RAFAEL ANGULO com a referência Band Pc81, a qual es-
tá em plena harmonia com os depósitos estruturados, no dia 17 de fe-
vereiro de 2012, a crédito de PEDRO CORREA, na conta corrente 
166774, Agência 1666 do Banco do Brasil. 
 

***** 
 



 

 

Tais valores foram registrados na planilha de controle do colabora-
dor RAFAEL ANGULO para Band Pc na data de 17 de fevereiro de 
2013 e conferem com os 9 (nove) depósitos estruturados em benefício 
de PEDRO CORREA, efetuados no dia 23 de fevereiro de 2012, que 
totalizaram a quantia de R$ 23.900,00 
 

***** 
 
Na conta do Itáu Unibanco ocorreram pelo menos 8 (oito) depósitos 
efetuados por ALBERTO YOUSSEF, nas datas de 26/08/2010, 
20/12/2010 (2 depósitos fracionados), 22/12/2010 (2 depósitos fracio-
nados), 01/03/;2011 e 01/10/2012 nas agências especificadas por RA-
FAEL ANGULO, bem como mais 55 operações não identificadas no 
Banco do Brasil e no Banco Real, todas compiladas na tabela do Even-
to 23, DESP2 a DESP 386, a que se faz remissão e faz parte integrante 
desta denúncia como se aqui transcrita. 
 

***** 
 
O recebimento da vantagem indevida está consignado para Band 

PC na planilha de RAFAEL ANGULO, e são corroborados com os 
depósitos fracionados em favor de PEDRO CORREA, nas contas de 
passagem de MARCIA DANZI RUSSO CORREA DE OLIVEIRA e 
IVAN VERNON GOMES TORRES JUNIOR nos dias 08, 11, 14, 16, 18, 
23 e 29 de maio de 2012. 
 

***** 
 
Em depoimento prestado em sede de colaboração premiada, RA-
FAEL ANGULO LOPEZ informou que entregava valores em espécie 
para políticos no escritório de ALBERTO YOUSSEF e ressaltou que 
PEDRO CORREA era um assíduo frequentador do local. Asseverou 
que era o responsável, a mando de ALBERTO YOUSSEF, por separar 
o dinheiro em envelopes, sacolas ou malas de bordo, cujos valores, 
por entrega, giravam em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
 

***** 
 
As declarações do colaborador RAFAEL ANGULO encontram res-
paldo nos registros de frequência de PEDRO CORREA, FÁBIO 



 

 

CORREA e MÁRCIA DANZI nos endereços de ALBERTO YOUS-
SEF. 

 
De fato, Excelência, a efetividade da 

 colaboração de RAFAEL está a re-

clamar o merecido perdão judicial. Sobre o tema, GUILHERME DE SOU-

ZA NUCCI ensina, ao comentar a Lei nº 12.850/2013: 

 

“Várias razões podem inspirar a previsão legal de perdão judicial: 
sentimentais, utilitárias, instrumentais, etc. No caso da delação 
premiada, trata-se de fundamento utilitário, baseando-se em uma 
troca: captação de provas importantes versus não punibilidade de 
infrator” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Pe-

nais Comentadas. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 695). 
 

A propósito, salutar a lição de FRE-

 DERICO VALDEZ PEREIRA: 

 

“Em relação à dimensão do benefício ao colaborador, o primeiro as-
pecto, e principal, a se levar em conta será a extensão e profundidade 
dos elementos revelados pelo agente, consideração essa que parece 
óbvia a partir do reconhecimento do prêmio como instituto de políti-
ca criminal destinado a reforçar a eficácia na investigação e esclare-
cimento de determinados delitos, protanto, inerente, que deva haver 
uma relativa proporção entre o grau de cooperação do agente e o 
quantum de prêmio a receber” (PEREIRA, Frederico Valdez. Delação 

Premiada. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2014, p. 140) 
 

 Neste sentido, aliás, já decidiu o 

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

DA 4ª REGIÃO: 

 

PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO UBATUBA. INÉPCIA DA 
DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCAMINHO. ART. 334 DO CP. 



 

 

SUBFATURAMENTO EM EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SO-
NEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º DA LEI Nº 8.137/90.. INSTAURAÇÃO 
DA AÇÃO PENAL EM MOMENTO ANTERIOR AO EXAURIMEN-
TO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAU-
SA PARA O PROCESSO PENAL. ART. 2º DA LEI Nº 8.137/90. DES-
NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO. ART. 288 DO CP. CA-
RACTERIZAÇÃO. DELAÇÃO PREMIADA. ART. 6º DA LEI Nº 
9.034/95. PERCENTUAL APLICÁVEL. (...) 6. Em relação ao benefício 
da delação premiada (art. 6º da Lei nº 9.034/95), o percentual a ser 
aplicado deve corresponder ao grau de colaboração do agente na e-
lucidação do delito em exame. Quanto mais decisiva for a atuação 
do colaborador, maior o quantum a ser aplicado como redução da 
pena (TRF4, ACR 20037002004164-3 – 7ª Turma, Rel. Des. Fed. Tada-
aqui Hirose, DJE 08.03.2006). 
 

 Ante a notória efetividade da  cola-

 boração de RAFAEL, a Defesa vem 

pugnar a aplicação do (merecido) perdão judicial! 

 

Por todo o exposto, requer-se digne Vossa Excelência a receber a 

defesa preliminar para os fins de conceder a RAFAEL ÂNGULO LOPEZ o 

(merecido) perdão judicial. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Curitiba/PR, 01 de junho de 2015. 

 

ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS                                          ANDRÉ LUIS PONTAROLLI 
O.A.B.Pr. 38.524                                                                          O.A.B.Pr. 38.487 

 
TRACY JOSEPH REINALDET                                          MATTEUS B. DE PAULA MACEDO 
O.A.B.Pr. 56.300                                                                     O.A.B.Pr. 11.711 - E 


