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WALDOMIRO DE OLIVEIRA, já devidamente qualificado nos autos da ação 

penal que lhe move o Ministério Público Federal, vem, muito respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, por meio de seu Advogado que esta subscreve, 

com fulcro no artigo 403, parágrafo 3º, do Código de Processo Penal, 

apresentar 

 

MEMORIAIS 

 

pelas seguintes razões de fato e de direito: 

 

1. Dos Fatos. 

A denúncia faz menção às licitações vencidas pela Empreiteira Engevix para 

realização de obras da Empresa Estatal PETROBRAS.  

Consta da denúncia que houve celebração de contrato pelo Consórcio 

Skanska-Engevix URE Edificações para obras referentes à Refinaria Getúlio 

Vargas - REPAR; pelo Consórcio RNEST O.C Edificações para obras 

referentes à Refinaria Abreu e Lima - RNEST; pelo Consórcio Integração para 

obras referentes à Refinaria Landulpho Alves – RLAM; pelo Consórcio 

Integradora URC ENGEVIX/NIPLAN/NM para obras referentes à Refinaria 

Presidente Bernardes RPBC; pela Engevix Engenharia S/A para obras 



referentes à Refinaria de Paulínea - REPLAN; pelo Consórcio SPE para obras 

referentes ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ e; pela 

Engevix Engenharia S/A para obras referentes à Refinaria Gabriel Passos - 

REGAP.   

Aduz o MPF que os dirigentes das Empreiteiras OAS, ODEBRECHT, UTC, 

CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, 

PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, 

GDK e GALVÃO ENGENHARIA organizaram-se criminalmente entre si, de 

forma estruturada e com divisão de tarefas, formando verdadeiro Cartel, 

firmando acordos, ajustes e alianças, com o objetivo de, como ofertastes, 

fixarem artificialmente preços e obterem o controle do mercado de 

fornecedores da PETROBRAS, frustrando, assim, o caráter competitivo de 

diversas licitação desta Empresa Estatal. Para tanto, ofereceram e prometeram 

vantagens indevidas a empregados públicos da PETROBRAS, em especial aos 

seus então Diretores de Abastecimento e de Serviços, Paulo Roberto Costa e 

Renato Duque, que aceitaram tais promessas e receberam tais vantagens 

indevidas. Por fim, praticaram o crime de lavagem de dinheiro, pois que 

dissimularam a origem, disposição, movimentação, localização e propriedade 

dos valores provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos ora mencionados 

(organização criminosa, formação de cartel, fraude à licitação, corrupção e 

contra a ordem tributária), valendo-se para tanto dos serviços do réu 

Waldomiro de Oliveira. 

Consta da denúncia que o réu Waldomiro era o responsável pelas empresas de 

fachada MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda., Empreiteira 

RIGIDEZ Ltda. e RCI Hardware e Software Ltda., todas utilizadas por 

ALBERTO YOUSSEF, mediante pagamento, para a emissão de documentos 

ideologicamente falsos a fim de formalmente justificar os repasses de valores 

ilícitos, promovendo o respectivo branqueamento.  

Afirma o MPF que uma vez depositadas pelas empreiteiras as vantagens 

indevidas nas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI 

Software, Waldomiro de Oliveira e Alberto Youssef operacionalizavam 

transações subsequentes para a obtenção de numerário em espécie a fim de 



que fossem entregues por Alberto Youssef ou por seus emissários a Paulo 

Roberto Costa e aos demais agentes por esse indicados.  

Aduz, ainda, o MPF que a empresa Engevix, valendo-se do “serviço”, ajustou 

com YOUSSEF o pagamento para suas empresas de fachada por meio de uma 

justificativa econômica falsa, um negócio jurídico simulado (contratos de 

prestação de serviços), que só na aparência era legal. Isso ocultava a 

verdadeira razão do pagamento, que era o repasse de produto e proveito de 

crimes praticados, e permitia o disfarce e maquiagem contábil do pagamento 

no seio da empresa. 

Assim, imputou-se ao réu Waldomiro de Oliveira o crime de lavagem de 

dinheiro previsto no art. 1º c/c art. 1º § 2º, II e § 4º do mesmo artigo pelo fato de 

o crime ter sido cometido por intermédio de organização criminosa, todos da lei 

9613/98. Entretanto tal imputação não deve prosperar, eis que erroneamente 

foi realizada pelo que será demonstrado e comprovado a seguir. 

2. Preliminares. 

2.1. Da Inépcia da Denúncia e Consequente Nulidade Absoluta do 

Processo. 

É aparente, salta os olhos e, por isso, deve ser reconhecida a nulidade 

absoluta da presente ação penal, em razão da inobservância dos requisitos 

essenciais exigidos à elaboração da denúncia. Isto é, o Código de Processo 

Penal impõem vários requisitos como indispensáveis à elaboração da exordial 

acusatório e estes não podem ser dispensados à conveniência do Ministério 

Público.   

Consta do artigo 41 do Código de Processo Penal, que a inicial acusatória deve 

conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, 

a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Tais 

requisitos são essenciais à viabilidade da acusação. 

Perceba que a única exceção trazida pelo dispositivo diz respeito à qualificação 

do acusado, isto é, caso não se possa identificado por completo, é suficiente a 



descrição de elementos que o passam identificá-lo. No entanto, não traz o 

Código de Processo Penal exceção quanto a exposição do FATO crimino, ou 

seja, este, sem ressalvas, deve constar na peça acusatória com todas as suas 

circunstâncias, sob pena de se declarar sua inépcia. 

É direito indispensável do acusado conhecer, em termos claros e precisos, a 

imputação que recai contra si, para assim poder exercer, efetivamente, as 

garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, estatuídas no 

artigo 5º, LV, da Constituição da República. 

Registra-se que o réu se defende de fatos, isto é, não se defende da 

capitulação jurídica descrita na denúncia, apenas. A ele é imputado um crime 

por ter praticado um FATO típico, ilícito e culpável. Assim, este fato deve estar 

ao menos explicitado na exordial acusatório, fator este completamente 

inexistente nos autor. 

O Código de Processo Penal é claro ao mencionar que a prova da alegação 

incumbirá a quem a fizer, no artigo 156. Ou seja, o MPF está alegando ser o 

peticionário autor do crime de lavagem de capitais e a ele se está imputando 

capitulações jurídicas. No entanto, não cabe à defesa provar que esta alegação 

é falta, mas sim ao próprio ao MPF, por meio da descrição fática com precisão 

e respeitando na íntegra o disposto no CPP, demonstrar concretamente a 

prática do crime de lavagem de dinheiro supostamente praticado pelo réu. Isto 

é, não basta a simples alegação de ter o réu praticado o crime de lavagem para 

que se inicie um processo contra ele. Deve esta alegação vir respaldada em 

fatos concretos, amparado pela materialidade. O que se exige de forma mínima 

para início do processo é o indício de autoria, mas não a descrição dos fatos e 

sua consequente materialidade.  

Ademais, embora juridicamente entenda ser ônus da defesa provar a existente 

de excludentes de ilicitude e de culpabilidade, é atribuição exclusiva da 

Acusação provar ser o fato típico. Este fato para que seja típico deve possuir 

uma conduta, um resultado (ainda que jurídico), um nexo causal (ainda que 

normativo) e tipicidade objetiva e subjetiva. Como se conhecer todos estes 

elementos sem se descrever com precisão a ocorrência dos fatos, pois que 

estes devem ser demonstrados concretamente para que existam. Assim, a 



simples menção abstrata de ter o réu emprestado suas empresas para que 

Alberto Youssef delas se utiliza-se não é suficiente para a ele se imputar o 

crime de lavagem de dinheiro, isto é, com esta simples alegação não se está 

demonstrado concretamente a conduta, o resultado o nexo causal e a 

tipicidade objetiva e subjetiva, ainda mais por se tratar de crime praticado em 

coautoria e envolvendo pessoas jurídicas. A descrição das condutas devem ser 

individualizadas concretamente e com precisão. Tratando-se de crime 

praticado por pessoa jurídica, não basta a simples menção do seu responsável 

legal para a ele se imputar o crime, isto é, somente se pode fazer menção à 

pessoa jurídica se concretamente se descrever com precisão os fatos 

praticados pelo seu responsável legal, mas nada disso foi observado na 

denúncia. 

É impossível receber um denúncia desacompanhada das formalidades legais, 

pois que o Código de Processo Penal nega tal recebimento, eis que se estaria 

admitindo a responsabilização objetiva do agente e estaria cerceando em muito 

o direito à ampla defesa e ao contraditório. O artigo 395 do Código de Processo 

Penal é claro ao mencionar que "a denúncia será rejeitada quando for 

manifestamente inepta". Diz-se ser manifestamente inepta quando não 

respeitar os requisitos previstos no artigo 41 do mesmo Código.    

Este é, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, verbis:    

“A denúncia – enquanto instrumento formalmente consubstanciador 

da acusação penal – constitui peça processual de indiscutível relevo 

jurídico. Ela, antes de mais nada, ao delimitar o âmbito temático da 

imputação penal, define a própria „res in judicio deducta‟. A peça 

acusatória, por isso mesmo, deve conter a exposição do fato 

delituoso, em toda a sua essência e com todas as suas 

circunstâncias. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao 

acusador como exigência derivada do postulado constitucional que 

assegura, ao réu, o exercício, em plenitude, do direito de defesa. 

Denúncia que não descreve, adequadamente, o fato criminoso e que 

também deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta 

individual de cada agente ao evento delituoso qualifica-se como 

denúncia inepta”. 

Como se vê do entendimento da Suprema Corte, incumbe exclusivamente à 

acusação expor de forma concreta os fatos que envolvem o réu e demonstrar 



com precisão a conduta por ele praticada, bem como o nexo causal para que 

sustente a imputação. 

No caso vertente, o referido preceito processual foi desrespeitado, pois recaiu 

sobre o Peticionário acusação vaga e imprecisa, que não explanou com 

precisão sua conduta e participação na prática delitiva. 

Veja que a peça acusatória é longa, porém imprecisa, isto é, busca demonstrar 

a participação de todos os réus nos fatos, mas o faz de forma abstrata com 

relação ao requerente, ou seja, com relação aos fatos que o envolvem apenas 

se depara ao fato de o ser responsável legal das Empresas MO Consultoria, 

Empreiteira Rigidez e RCI Hardware e Software Ltda. A denúncia é também ao 

mesmo tempo confusa, pois afirma que o dirigente de fato destas Empresas é 

o réu Alberto Youssef. Então, como se imputar o crime de lavagem à 

Waldomiro quando se preocupa apenas com as atividades praticadas por estas 

empresas, mas seu dirigente de fato é pessoa diversa do ora requerente. Isto 

é, a denúncia está, com relação ao crime de lavagem de dinheiro, apenas 

preocupada com as atividades praticadas pelas Empresas MO Consultoria, 

Empreiteira Rigidez e RCI Hardware e Software Ltda, e afirma que o 

responsável de fato por estas Empresas é o réu Alberto Youssef, mas, ainda 

assim, imputa ao ora requerente a pratica do crime de lavagem de dinheiro, 

mesmo assumindo não ser este o responsável por gerir as atividades destas 

Empresas, ou seja, resta claro e evidente que a Denúncia não individualiza a 

conduta pratica pelo Peticionário, sendo manifestamente inepta, pois que 

preocupada apenas com as atividades praticadas pelas pessoas jurídicas. 

Ademais, consta da denúncia que WALDOMIRO atuava como „testa de ferro‟ 

de Alberto Youssef, no entanto não descreve qual de fato era sua participação. 

Qual era a atividade praticada por Waldomiro? Elaborar contratos falsos? Fazer 

transferências ilícitas? Contatar eventuais clientes? Emitir notas fiscais? Não se 

sabe! Não há na denúncia elementos suficientes à conhecer a verdadeira 

participação do requerente nos fatos, logo não há como se defender destes 

fatos, não há como exercer com excelência o contraditório e a ampla defesa. 

Assim, a exordial acusatória está em muito contrariando o devido processo 

legal e não deve, por isso, prosperar. Ademais, não há razão para o recorrente 



ser denúncia única e exclusivamente por ser responsável de direito pelas 

Empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Hardware e Software 

Ltda, quando na verdade quem as geria de fato era Alberto Youssef, como bem 

mencionou o MPF na peça acusatória.   

É evidente a omissão do MPF com relação ao exigido pelo artigo 41 do Código 

de Processo Penal, pois que não expôs com precisão as circunstâncias fáticas 

que envolvem o réu Waldomiro de Oliveira nos fatos, isto é, não há como 

sustentar a alegação de ter o mesmo praticado o crime de lavagem de capitais 

quando não se expõem com precisão os fatos por ele praticado, não descreve 

o porquê praticou atividade criminosa, deixando tal afirmação completamente 

solta, demonstrando ser vaga e imprecisa, por isso, não deve prosperar. 

Consta da denúncia que "WALDOMIRO DE OLIVEIRA era o responsável pelas 

empresas de fachada MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda., 

Empreiteira RIGIDEZ Ltda. e RCI Hardware e Software Ltda., utilizadas por 

ALBERTO YOUSSEF, mediante pagamento, para a emissão de documentos 

ideologicamente falsos a fim de formalmente justificar os repasses de valores 

ilícitos, promovendo o respectivo branqueamento". No entanto esta denúncia 

não informa se Waldomiro conhecia a empreitada criminosa a ser praticada por 

Alberto Youssef; não informa se Alberto Youssef informou à Waldomiro se 

havia valores lícitos ou ilícitos à receber; não informa o porquê Albert Youssef 

ofereceu à Waldomiro comissão para utilizar suas empresas; não informa se 

Waldomiro conhecia o destino final e verdadeiro dos valores que ingressariam 

em suas contas bancárias; não informa se era Waldomiro quem efetivamente 

elabora os contratos com as Empreiteiras; não informa se era Waldomiro quem 

elabora e emitia as notas fiscais; não informa se Waldomiro participava de 

reuniões nas Empreiteiras com os seus dirigentes; não informa se Waldomiro 

conhecia agentes públicos e políticos. Ou seja, a denúncia é extremamente 

abstrata, vaga, imprecisa, confusa, contraditória, omissa e, além de distorcer a 

verdade, não individualiza, nem mesmo de forma mínima, a conduta praticada 

pelo réu Waldomiro de Oliveira, não cumprindo com o desejo do Código de 

Processo Penal. Isto é, não consta da denúncia a exposição do fato criminoso 

com todas as suas circunstâncias, assim, deve ser declarada inepta, pois este 

é o desejo do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, não 



há como exercer o contraditório e a ampla defesa quando não se sabe a 

conduta típica que está lhe sendo imputada e não se conhece os fatos que lhe 

estão sendo apontados. Não pode o MPF fazer alegação vaga e imprecisa a 

fim de imputar crime à alguém, ainda mais quando se faz menção a fatos que 

não caracterizam por si só a prática do crime de lavagem de dinheiro, 

contrariando completamente mandamento constitucional. Isto é, afirma a 

Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LV, que "aos litigantes em 

processo judicial e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, com os meios e recurso a ela inerentes". Entretanto, como 

exercer tal direito fundamental com está exposição vaga e imprecisa trazida 

pelo Ministério Público Federal. Como é possível o fiscal da lei desrespeitá-la 

de forma tão aparente e sem que isto lhe trouxesse nenhuma consequência? 

Como utilizar de uma denúncia ilícita (pois que contrária à lei e a Constituição) 

em prejuízo do réu?  

Não pode este juízo atribuir como ônus à defesa uma denúncia que contraria 

exigência legal e mandamento Constitucional, isto é, denúncia ilícita, pois que 

neste caso se está extrapolando garantias constitucionais e cerceando 

aplicação de direitos fundamentais. 

Assim deve ser está denúncia declarada inepta e consequentemente ser 

declarada a nulidade absoluta do feito, pois que este é o desejo expresso do 

Código de Processo Penal em seu artigo 564, inciso III, alínea "a" e inciso IV. 

 Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 

        III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: 

        a) a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de 
contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante; 

        IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. 

Assim, resta evidente que deve o processo ser declarado nulo na íntegra com 

relação ao réu Waldomiro de Oliveira, por existir nulidade absoluta que o 

macula, pois que a denúncia deixou de observar formalidade que é elemento 

essencial do ato, qual seja, a descrição da conduta com todas as suas 



circunstâncias. Ademais, tratando-se de nulidade absoluta não há como este 

juízo deixar de considerá-la. 

3. Do Mérito. 

3.1. Do Erro Provocado por Terceiro. 

Consta da denúncia que as empresas a MO Consultoria Ltda. e a Empreiteira 

Rigidez tinham como sócio administrador - “testa de ferro” - o denunciado 

Waldomiro Oliveira, mas pertencia de fato ao denunciado Alberto Youssef.  

Salienta-se que o réu Waldomiro de Oliveira adquiriu a empresa MO 

Consultoria do Sr. Antônio Almeida Silva (réu absolvido na ação penal nº 

5026212-82.2014.404.7000)  com o fim de realizar atividade lícita, isto é, o fim 

proposto para aquisição de tal empresa era no todo lícito. Alguns meses após 

adquirir tal empresa, Waldomiro conheceu Alberto Youssef, momento em que 

este lhe informou que havia prestado serviços de consultoria à empreiteiras e 

possuía valores a receber, informando-o ser estes valores lícitos, mas que 

para recebê-los era necessário emitir notas fiscais, exigência esta, segundo 

ele, feita pelas próprias Empreiteiras, momento em que exigiu que Waldomiro 

adquiri-se mais duas empresas e este o fez, novamente, por meio do Sr. 

Antônio Almeida Silva, assinando procuração para gerir de direito as empresas 

Empreiteira Rigidez e RCI Software. Como Youssef não possuía nenhuma 

pessoa jurídica para emitir notas fiscais exigidas pelas Empreiteiras ofereceu a 

Waldomiro importância no valor de 14% dos valores que ingressassem em 

suas contas. Tudo isso foi relatado pelo próprio réu Alberto Youssef em seu 

interrogatório judicial realizado no dia 29/04/2015, como se vê: 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Perfeito. Não quero fazer pergunta 

subjetiva, então, de certa forma as perguntas são subjetivas, 

então eu peço ao senhor que responda sim ou não, esta em 

especial: o que o senhor disse a ele ... na verdade, o senhor 

disse ao Waldomiro que receberia valores ilícitos e em razão 

disso ele deveria emitir notas fiscais?  

Interrogado:- Não, eu não disse a ele isso.  

Defesa Waldomiro Oliveira:- Perfeito. Essa próxima também 

pode ser sim ou não. O senhor informou ao senhor Waldomiro 



de Oliveira que o destinatário desses valores que ingressariam 

às suas contas seria Paulo Roberto Costa e demais agentes 

públicos?  

Interrogado:- Não, senhor.  

Defesa Waldomiro Oliveira:- O senhor informou ao Waldomiro 

de Oliveira que o senhor era o destinatário final desses 

valores?  

Interrogado:- Parte sim.  

Defesa Waldomiro Oliveira:- Perdão, eu não consegui 

compreender a resposta. O senhor disse a ele “Eu sou o 

destinatário final dos valores que ingressarão às suas contas”?  

Interrogado:- Eu disse a ele que eu precisava emitir notas 

fiscais pra que eu pudesse obter esses valores. Não 

especifiquei a ele de maneira subjetiva de que eram valores 

meus ou de terceiros.  

Defesa Waldomiro Oliveira:- Isso ele não sabia?  

Interrogado:- Não. 

Perceba-se que o réu Waldomiro de Oliveira não tinha conhecimento de que os 

valores que ingressavam nas contas bancárias de suas empresas provinham 

de origem ilícita, como bem afirmou Alberto Youssef. Isto é, Alberto Youssef 

não informou Waldomiro que os valores a receber provinham de crimes 

antecedentes e tinham como destinatários agentes públicos e políticos, não 

havendo como dele exigir tal conhecimento, pois esta informação a todo 

momento lhe foi omitida como se vê do próprio relato de Youssef. Logo, não se 

pode imputar a Waldomiro o crime de lavagem de dinheiro, pois que para 

configuração deste exige-se o elemento subjetivo do tipo, ou seja, não se 

admite a responsabilidade objetiva em matéria penal, devendo analisar ao 

menos a culpa do agente para que haja imputação do tipo objetivo e todos 

sabemos não se admitir o crime de lavagem na modalidade culposa, pois que 

esta depende de expressa previsão legal e não há no tipo esta previsão. Logo 

não há como se exigir do réu Waldomiro de Oliveira o conhecimento da origem 

ilícita dos valores que ingressavam em suas contas bancárias, se esta origem 

SEMPRE lhe foi omitida, como afirmou Youssef em seu interrogatório. 

Ademais, Youssef aduziu que Waldomiro não possuía conhecimento de que os 



valores tinham como destinatário empregados públicos e agente políticos, isto 

é, para Waldomiro o destinatário final dos valores era o próprio Alberto 

Youssef, pois isto lhe foi dito por este, restando evidente o pouco conhecimento 

do Waldomiro a respeito dos verdadeiros fatos, ainda mais por se tratar de um 

senhor de 72 anos de idade, NUNCA ENVOLVIDO EM ESQUEMA 

CRIMINOSO, que estava nitidamente sendo enganado por Alberto Youssef 

(pessoa experiente, com notório conhecimento na prática criminosa e que 

sempre o tratou como empregado, como se verá adiante). 

Perceba-se, também, do depoimento do réu Márcio Bonilho (proprietário da 

empresa Sanko Sider) que o fato das empreiteiras exigirem de Alberto Youssef 

a emissão de notas fiscais, para a ele realizarem pagamentos de valores à 

titulo de comissões por serviços prestados, é verdadeiro. Isto deixa claro o 

porquê do réu Alberto Youssef ter procurado Waldomiro de Oliveiro pedindo 

para que este lhe emprestasse suas empresas para emitir notas fiscais à 

empreiteiras, oferecendo-lhe comissões para tal. Ademais, o fato do réu Alberto 

Youssef não ter informado Waldomiro sobre a origem ilícita dos valores, 

também é verdadeiro, pois assim afirmou Márcio Bolilho, ao aduzir não 

conhecer os acordos ilícitos existentes entre as empreiteiras e a Petrobras, 

intermediados por Youssef, eis que este nunca lhe informou a respeito, 

afirmando ainda que Waldomiro também não tinha tal conhecimento. 

Ademais, Vossa Exclência absolveu Márcio Bonilho das acusação a ele 

imputadas, convencendo-se de que este desconhecia estar participando de 

esquema criminoso, acolhendo como verdadeiras suas declarações. Logo 

deve-se também reconhecer como verdadeiro o fato do réu Alberto Youssef 

também ter escondido do réu Waldomiro de Oliveira a origem ilícita dos valores 

a receber, não havendo motivos e razões para condená-lo pelo crime de 

lavagem de dinheiro, pois caso contrário este juízo estaria utilizando-se da 

responsabilidade objetiva em matéria penal em prejuízo ao réu. 

Ademais, da mesma forma como o MPF se utilizou de depoimentos prestados 

pelo réu Alberto Youssef em seu acordo de colaboração premiada para 

denunciar réus; da mesma forma como este juízo utilizou dos depoimentos do 

réu Alberto Youssef para condenar o réu Waldomiro de Oliveira na ação penal 

nº 5026212-82.2014.404.7000, deve-se agora se utilizar do depoimento deste 



para absolver o réu Waldomiro de Oliveira, pois Youssef afirmou, sem 

ressalvas, que Waldomiro de Oliveira não tinha conhecimento da origem 

ilícita dos valores que ingressavam em suas contas bancárias; que 

Waldomiro de Oliveira não tinha conhecimento que estes valores possuíam 

como destinatário final empregados públicos e agentes políticos. Logo está 

evidente e salta aos olhos a negativa de autoria do réu Waldomiro de Oliveira 

quanto ao crime de lavagem de dinheiro que lhe está sendo erroneamente 

imputado, pois que o mesmo praticou condutas de forma consciente e 

voluntária ao emprestar suas empresas ao réu Alberto Youssef, mas visando 

única e exclusivamente benefícios lícitos, não desejando alcançar qualquer 

resultado crimino, nem assumiu o risco de alcançá-lo, isto é, praticou conduta 

sem o elemento subjetivo de praticar o crime de lavagem de dinheiro.  

Evidente está a ausência de dolo por parte do réu Waldomiro na prática do 

crime de lavagem, corroborado por seu depoimento em interrogatório judicial 

no dia 28/04/2015, como se vê: 

Interrogado:-É, pelo menos que eu fiquei sabendo, que ele me 

passava, é que ele tinha créditos para ele receber de algumas 

empreiteiras, de alguém que devia pra ele. Ele precisava de 

documentos pra pode ter esse dinheiro em investimento. Ou 

seja, prestação de serviço que ele já tinha executado para 

alguém e que precisava de documentos para dar respaldo 

nisso.  

Juiz Federal:- E que eram esses documentos?  

Interrogado:-Notas fiscais.  

Juiz Federal:- Eram contratos, notas fiscais?  

Interrogado:-Tinham contratos e notas fiscais. Primeiro eram os 

contratos, depois as notas fiscais.  

Juiz Federal:- Mas porque que ele mesmo não emitia isso?  

Interrogado:-Acredito que ele não queria fazer no nome dele ou 

não tinha... não tinha nenhuma empresa que pudesse fazer 

dele, o que ele queria fazer.  

Juiz Federal:- Que empresas que o senhor, vamos dizer, 

permitiu que ele utilizasse para essa finalidade?  



Interrogado:-MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI. 

Juiz Federal:- E qual explicação que ele deu para o senhor? 

Porque que ele não fazia do jeito certo, vamos dizer assim?  

Interrogado:-A explicação que ele me deu é que ele tinha 

dinheiro para receber de alguns clientes e ele não tinha como 

respaldar isso... para ele poder receber dos seus clientes.  

Juiz Federal:- Qual era o ganho que o senhor tinha nessa 

ação?  

Interrogado:-Na verdade aí existe assim, tinha um, inicialmente 

foi colocado como 14,5 %, mas tinha impostos para reduzir, 

tinha divisão do próprio Alberto e do próprio Toninho, Antônio 

Almeida Silva, que também ele... ele era... essa divisão.  

Juiz Federal:- Quanto que o senhor ficava?  

Interrogado:-Para falar para o senhor que existia época que era 

1%, aconteceu época de 4 %, 5 %, não sei precisar 

exatamente no final quanto é que dava.  

Juiz Federal:- O senhor assinava por essas 3 empresas, nos 

contratos?  

Interrogado:-Pela MO eu assinava porque era, eu estava no 

contrato social da empresa da MO. Porque originalmente ela foi 

constituída para eu poder realmente fazer alguns trabalhos 

normais. E as outras eu era procurador.  

Juiz Federal:- E daí o senhor assinava também?  

Interrogado:-Também.  

Juiz Federal:- Depois que o senhor foi, depois que o senhor 

Alberto Youssef foi preso, o que que aconteceu?  

Interrogado:-Bom, eu já, eu já não estava tendo contato com o 

Alberto há mais ou menos quase 1 ano e meio, 2 anos. O 

contato dele não era assíduos comigo mais, era com outra 

pessoa.  

Juiz Federal:- Com quem?  

Interrogado:- Com Antônio Almeida Alves Silva. 

Assim, se o agente desconhece a procedência infracional dos bens ocultados 

ou dissimulados, faltar-lhe-á o dolo da prática de lavagem e a conduta será 



atípica mesmo se o erro for evitável, pois não há previsão da lavagem culposa. 

Assim, se o agente não percebe a origem delitiva do produto que mascara por 

descuido ou imprudência, não pratica lavagem de dinheiro, respondendo 

penalmente o terceiro que determinou o erro, se existir (parágrafo 2º do artigo 

20 do Código Penal). Ademais, o agente deve ter consciência clara da origem 

ilícita dos bens para a lavagem de dinheiro na forma do caput do artigo 1º, 

sendo o dolo eventual admissível apenas nos casos descritos no parágrafo 2º, 

inciso I da Lei. Veja que ao réu Waldomiro de Oliveira o MPF imputou apenas o 

art. 1º caput c/c art. 1º § 2º, II, da lei 9613/98, ou seja, dispositivos estes em 

que se exige com exclusividade a presença do dolo direto para configuração e 

consumação do crime, isto é, não se pode fundamentar futura sentença penal 

condenatória ao réu Waldomiro utilizando-se da "teoria da cegueira 

deliberada", pois que os crimes a ele imputados exigem necessariamente dolo 

direto à consumação e esta teoria é de incabível aplicação, eis que não se 

sustenta ao caso sob análise, eis que o dolo eventual nem mesmo deve ser 

tema de discussão nos autos, pois para que se discuta sua incidência exigi-se 

que ao menos que haja previsão objetiva da prática delitiva, isto é, exige-se ao 

menos que por meio de sua conduta, tenha o agente potencialidade em prever 

ocorrência delitiva e no caso sob análise o réu Waldomiro de Oliveira não 

possuía nem mesmo esta potencialidade de prever a ocorrência do crime de 

lavagem de capitais, pois que, como já dito e como ainda o será, Alberto 

Youssef a todo momento lhe omitiu informações e encobriu a verdade fática, 

fazendo com o mesmo teve-se falsa percepção da realidade, incidindo em erro 

de tipo, mas erro este provocado exclusivamente por fatores criados por 

terceiro.   

Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“Todavia, não decorre da Lei a exigência de que o autor do 

crime acessório tenha praticado também o crime anterior, 

sendo necessário, isto sim, que o sujeito ativo do delito de 

lavagem de dinheiro tenha inteira ciência quanto aos elementos 

do tipo, aí incluído o conhecimento quanto à origem criminosa 

dos bens ou valores.” (STJ, HC 49.470/PB, Quinta Turma, Rel. 

Min. Félix Fischer. DJ 11.09.2006). 

É também o entendimento do Tribunal Regional Federal: 



“[o tipo penal da lavagem] exige plena ciência da conduta, ou 

seja, finalidade antecedente e decorrente. A primeira na 

ocultação ou dissimulação, a segunda quanto à origem da 

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores”. 

(TRF2ª, Reg.Apel.Crim. 2009.51.01.806164-4, Primeira Turma, 

Rel. Min. Juiz Federal Marcelo Granado. J. 03.04.2012, DJFR2 

20.04.2012). 

Há quem sustente que o elemento subjetivo do tipo penal da lavagem de 

capitais poderia consistir em dolo eventual, pois, ao se manter em posição de 

desconhecimento, o agente “assumiria o risco” de cometer hipotética lavagem 

de dinheiro.   

Ocorre que, mesmo que assim se admita, tal posicionamento não pode ser 

atribuído ao Peticionário no presente caso, uma vez que para a configuração 

do dolo eventual, ainda assim se exige uma consciência concreta do contexto 

no qual se atua85, inexistente nos presentes autos. 

Registra-se que a "teoria da cegueira deliberada" é instituto de origem 

jurisprudencial norte-americana pelo qual se aceita como dolosos os casos em 

que o agente se coloca em uma situação proposital de erro de tipo. Assim, tem 

dolo de lavagem de dinheiro não apenas o agente que conhece (dolo direto) ou 

suspeita (dolo eventual) a origem ilícita do bem ou valor, mas também aquele 

que cria conscientemente uma barreira para evitar que qualquer suspeita sobre 

a origem dos bens chegue ao seu conhecimento, ou seja, de fato esta teoria é 

de impossível aplicação ao caso sob análise, pois que o réu Waldomiro não 

conhecia e nem mesmo possuía condições de vir a conhecer o caráter ilícito 

dos valores a receber, isto é, não haveria, assim, como criar qualquer limite 

fático à evitar o conhecimento sobre à origem ilícita dos valores, ou seja, 

Waldomiro não se colocou espontaneamente diante de situação de erro de 

tipo, pois que cooptado por Alberto Youssef e informado pelo mesmo serem 

líticos os valores a receber à título de comissão por serviços licitamente 

prestados. Trata-se, inclusive, de senhor de 72 anos de idade, ou seja, pessoa 

vulnerável à fraudes e de fácil convencimento, não havendo como afirmar ter 

Waldomiro criado a situação de erro e se colocado voluntariamente diante da 

má percepção da realidade fática, vez que assinava contratados elaborados 



pelas maiores Empreiteiras do país, conhecidas no mercado nacional e 

internacional como empresas extremamente sérias e competentes.  

Data máxima vênia, se a admissão do dolo eventual na lavagem de dinheiro já 

parece pouco recomendável, seu reconhecimento na forma de cegueira 

deliberada parece ainda menos adequado, diante do nosso sistema penal 

pautado pelo princípio da culpabilidade de forma ilimitada. 

Em síntese, a cegueira deliberada somente é equiparada ao dolo eventual nos 

casos de criação consciente e voluntária de barreiras que evitem o 

conhecimento da proveniência ilícita dos valores, ou seja, se o agente não quer 

conhecer a procedência dos bens, mas representa como provável sua origem 

delitiva, haverá cegueira deliberada. Por outro lado, se lhe faltar a consciência 

de que tais filtros o impedirão de ter ciência da origem dos valores a receber, 

fica por inteiro excluído o dolo eventual, podendo-se dizer e afirmar com 

firmeza ser esta a realidade da situação que envolve o réu Waldomiro de 

Oliveiro, isto é, em momento algum o mesmo criou barreiras à cegar-se quanto 

a origem dos valores ilícitos à receber, eis que possuía total confiança nas 

informações dadas por Alberto Youssef, de que esses valores a receber eram 

lícitos e não permitia que Waldomiro tivesse acesso a dados e instrumentos à 

potencializar eventual descoberta sobre a origem e destinos dos valores. 

Em resumo, a cegueira deliberada somente é equiparada ao dolo eventual nos 

casos de criação consciente e voluntária de barreiras que evitem o 

conhecimento de indícios sobre a proveniência ilícita de bens, nos quais o 

agente represente a possibilidade da evitação recair sobre atos de lavagem de 

dinheiro. Assim, afirmou a Min. Rosa Weber no julgamento da Ação Penal 470:   

“Ainda em relação ao erro, vale destacar que para a 

configuração do dolo, particularmente no crime de lavagem de 

dinheiro, exige-se que o agente tenha conhecimento da origem 

ilícita dos recursos objeto da tipificação e, consequentemente, 

consciência a respeito da prática do crime antecedente”. (STF, 

Ação Penal 470, Tribunal Pleno, Min. Rosa Weber, fls. 1241 do 

Acórdão).  

Salienta-se, então, que não há como se exigir do réu Waldomiro de Oliveiro 

conhecimento a respeito da origem ilícita dos valores por ele recebidos, pelo 



que acima se viu, bem como porque Alberto Youssef nunca deixou Waldomiro 

participar de reuniões nas Empreiteiras para tratativas a respeito da 

operacionalização do esquema criminoso a ser realizado. Isto é, Waldomiro de 

Oliveira era apresentado por Youssef aos dirigentes das empreiteiras com um 

único motivo: indicá-lo a estes dirigentes como representante de direito das 

empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software e informá-los 

que os contratos seriam por ele assinados após elaborados pelas Empreiteiras. 

Ou seja, Waldomiro tinha papel simples de se entender: Emprestou suas 

empresas, mediante pagamento, para que Youssef delas utiliza-se para emitir 

notas fiscais às Empreiteiras, após formalização de contratos, a fim de receber 

valores à título de comissões por intermediar acordo entre as elas e 

empregados públicos da Empresa Estatal Petrobras, bem como para 

operacionalizar pagamentos de propinas à empregados públicos da Estatal 

mencionada e agentes políticos. Entretanto Waldomiro jamais teve 

conhecimento deste esquema criminoso e não tinha noção estar dele fazendo 

parte, muito menos estar praticando o crime de lavagem de dinheiro. Tudo isso 

fica claro pelo relato dos dirigentes das Empreiteiras que em seus depoimentos 

foram claros ao mencionar que Waldomiro era apresentado a eles por Alberto 

Youssef uma única vez com objetivo de os informar quem era o responsável 

legal das empresas por Youssef dirigidas, sem, entretanto, permitir que 

Waldomiro participasse de reuniões entre ele e os dirigentes das Empreiteiras. 

Ademais, Waldomiro é tão desconhecido dentro do esquema criminoso que os 

próprios dirigentes das Empreiteiras não sabem precisar sua função nos fatos, 

como se viu dos relatos, isto é, os dirigentes das Empreiteiras não souberam 

precisar se era Waldomiro quem elaborada os contratos; se era Waldomiro 

quem emitia as notas fiscais e; se Waldomiro tinha conhecimento a respeito da 

articulação criminosa praticada por Alberto Youssef. Tudo isso se vê, por 

exemplo, do depoimento do réu Márcio Bonilho: 

Defesa de Valdomiro: - Quem elaborava os contratos? Isso é o 

que eu quero saber. 

Interrogado:- Não era eu, e eu acredito que não era o 

Valdomiro. Eu acredito, é complicado, vinha do Youssef os 

contratos. 



Defesa de Valdomiro: - Quem levava os contratos? O senhor 

lembra quem levava até sua empresa os contratos assinados? 

Interrogado:- Algumas vezes foi motoboy, teve uma vez que 

foi, teve uma vez que foi o Youssef. 

Defesa de Valdomiro:- Ele já levou contrato? 

Interrogado:- Já. 

Defesa de Valdomiro: - Perfeito. O senhor Valdomiro ia até a 

sua empresa sozinho, assim, esporadicamente, ou não? 

Interrogado:- Olha, eu acredito que ele esteve comigo duas ou 

três vezes. Mas ir na minha empresa levar uma nota, ter um 

problema assim, pode ser que tenha ido mais vezes. Mas não 

sei precisar. 

Defesa de Valdomiro: - O senhor tratava sempre com o 

Youssef, ou o senhor tratava com o Valdomiro? Sobre a 

elaboração de contrato? 

Interrogado:- Eu tratava, eu tratava com Youssef. 

Defesa de Valdomiro: - Todos os acordos? 

Interrogado:- Ele era o representante e eu devia para ele 

comissão. Todo detalhamento a partir daí ele não me dava 

satisfações, ele era quieto e pouco se perguntava. 

Defesa de Valdomiro:- Os acordos entre MO, Rigidez e sua 

empresa eram sempre com Youssef? 

Interrogado:- Com o Youssef. 

Defesa de Valdomiro: - O Valdomiro participou alguma vez de 

reuniões com o senhor Youssef? Ele participava das reuniões? 

Interrogado:- Não. 

Defesa de Valdomiro: - Ou ele era apresentado uma única vez. 

Interrogado:- Era depois. Veja bem, reunião, eu tinha com o 

Youssef, que era para discutir preço, brigar por comissão... 



Defesa de Valdomiro: - O Valdomiro participava disso? 

Interrogado:- E prestar conta de pagamento. Só. E o Valdomiro 

não participava, as reuniões se resumiam nisso. 

Perceba-se que Waldomiro era tratado por Youssef como mero empregado, 

isto é, Youssef contratou Waldomiro, mediante pagamento, para se utilizar de 

suas empresas com exclusividade, bem como de seus serviços como "office 

boy" para buscar e entregar contratos; entregar notas fiscais; sacar dinheiros 

etc., sem Waldomiro possui-se qualquer poder decisório, como bem afirmou 

Alberto Youssef: 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Por qual razão o senhor 

apresentava o senhor Valdomiro de Oliveira às empreiteiras, 

ou melhor, aos dirigentes das empreiteiras?  

Interrogado:- Pra efetuar os contratos e receber os valores 

através das notas fiscais.  

Defesa Waldomiro Oliveira:- Tá, mas o senhor apresentava ele 

dizendo aos dirigentes quem era o Valdomiro de Oliveira?  

Interrogado:- Waldomiro de Oliveira era o proprietário das 

empresas que ia formalizar o contrato com as empreiteiras.  

Defesa Waldomiro Oliveira:- O Waldomiro participava de 

reuniões estratégicas com o senhor nas empreiteiras pra 

definição dos procedimentos ilícitos que seriam realizados?  

Interrogado:- Não, senhor, só na parte de recebimento. 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Quando os contratos estavam 
prontos, quem mandava Waldomiro buscá-los?  

Interrogado:- Eu informava a ele que os contratos estavam 
prontos, que ele podia ir buscar.  

Defesa Waldomiro Oliveira:- Ele esperava a ordem pra buscar 
os contratos ou ele ia de metido bater na porta da empresa?  

Interrogado:- Não, ele só iria se eu autorizasse que ele fosse.  

Defesa Waldomiro Oliveira:- Ele recebia ordens da sua pessoa 
para que fizesse essa atividade?  



Interrogado:- Quando os contratos estavam prontos, sim. 

Ademais, Waldomiro NUNCA participou de reuniões nas Empreiteiras, ou seja, 

não há qualquer possibilidade de ter, ainda que mínimo, conhecimento da 

prática de atividades criminosas realizadas por Alberto Youssef, isto é, está 

claro e mais que evidente que Waldomiro de Oliveiro foi cooptado por Youssef, 

mas para que firmassem acordo este lhe omitiu inúmeras informações, bem 

como lhe repassou informações falsas. 

Waldomiro de Oliveira está atualmente com 72 anos de idade. Nunca antes 

havia se envolvido em atividade criminosa. É réu primário e possui bons 

antecedentes. Não há nos autos elementos capazes de comprovar seu ânimo 

em praticar o crime de lavagem de dinheiro, mas o que há nestes autos de 

forma clara e evidente é que o mesmo não possuía qualquer conhecimento 

das atividades criminosas que estava envolvido. É gritante a necessidade de a 

ele se reconhecer o instituto do "in dubio pro reo", por ser a medida mais justa. 

Perceba-se, inclusive que as testemunhas de defesa também foram uníssonas 

ao afirmar, de forma enfática, que o peticionário é homem honesto, íntegro e 

idôneo, inexistindo quaisquer informações que o desabone, à exceção da 

presente e absurda ação penal 

Salienta-se que fazer justiça é, inclusive, reconhecer o acordo de colaboração 

premiada do réu Alberto Youssef a todos os fins. Isto é, até o presente 

momento durante toda a persecução penal se reconheceu as declarações de 

Youssef para embasar realização de diligências investigatórias, para embasar 

realização prisões provisórias e até mesmo para corroborar fundamentação em 

sentença penal condenatória. Assim, deve também ser atribuído o devido valor 

às suas afirmações referente à participação do réu Waldomiro nos fatos, ou 

seja, deve-se aceitar o fato de que Alberto Youssef nunca informou Waldomiro 

que os valores a receber provinham de origem ilícitas e possuíam como 

destinatário agentes públicos, como assim o declarou durante seu 

interrogatório judicial na dia 29/04/2015. 



Logo, se Alberto Youssef nunca informou o réu Waldomiro de Oliveira a origem 

e o destino dos valores a receber e nunca permitiu que o mesmo participasse, 

com ele ou sozinho, em reuniões com os dirigentes das Empreiteiras, como 

afirmar ter Waldomiro de Oliveira conhecimento sobre a prática dos crimes 

antecedentes à lavagem de dinheiro? Como afirmar, ter o mesmo, desejo de 

ocultar e dissimular a origem dos valores recebidos? Não há nestes autos 

elementos que comprovem sua participação na prática criminosa! Ademais, 

Youssef foi claro ao afirmar: "NUNCA INFORMEI AO WALDOMIRO A 

ORIGEM E O DESTINO DOS VALORES E NUNCA INFORMEI WALDOMIRO 

SER OS VALORES A RECEBER ILÍCITOS", não havendo como o réu 

Waldomiro saber estar praticando o crime de lavagem de dinheiro. 

Registra-se que o crime de lavagem de dinheiro é um crime necessariamente 

doloso. Ainda que o agente deixe de observar as cautelas necessárias e aja 

com imprudência ou negligência, não restará incurso na prática criminosa, pois 

não se admite lavagem de dinheiro culposa. O crime culpo é um crime que 

exige expressa previsão legal e não há sua previsão na lei 9613/98, não 

havendo como adequar sua conduta formalmente à prática criminosa, pois que 

esta adequação típica imediata é impossível, por ausência de previsão legal. 

Logo, a conduta do réu Waldomiro deve ser considera um indiferente penal, 

pois que apenas denunciado pelo crime de lavagem e pelo que tudo já se viu, 

embora aparentemente praticado objetivamente o tipo penal, não praticou o 

tipo subjetivo, não havendo tipicidade legal no caso sob análise. 

Salienta-se que adotamos a teoria finalista da ação, isto é, para que exista 

tipicidade legal exige-se cumulativamente a soma e preenchimento de 

elementos objetivos e subjetivos do tipo, ou seja, praticada a conduta sem que 

haja ao menos dolo, não haverá fato típico, pois que toda conduta deve ser 

dolosa ou culposa, eis que conduta é ação ou omissão consciente e voluntária 

dirigia a um fim. Logo, analisando-se a conduta praticada pelo réu Waldomiro 

de Oliveira não há como entendê-la criminosa, se adotada a teoria finalista da 

ação ou as modernas teorias funcionalistas.  

Perceba-se que o réu Waldomiro, embora tivesse praticado o tipo objetivo, não 

o fez de forma consciente e voluntária e o fim por ele perquirido em momento 



algum era criminoso. Assim, resta evidente que não há conduta criminosa por 

parte ele praticada, ou seja, deve o mesmo ser absolvido, uma porque não há 

provas nos autos de ter o mesmo conhecimento de estar participando de 

atividades criminosas, pois que foi envolvido enganosamente por Alberto 

Youssef na empreitada, sem que houvesse qualquer motivo para que 

desconfiasse das atividades a realizar; duas porque o fato por ele praticado é 

atípico por ausência de elemento subjetivo na ação, isto é, não houve 

adequação do tipo subjetivo à conduta por ele praticada e; três porque 

demonstrado está nos autos que Alberto Youssef lhe omitiu o fato de estar 

utilizando suas empresas para dissimular a origem e destinação de valores 

provenientes de atividade criminosa. 

Registra-se, ainda, que ao réu Waldomiro de Oliveira está sendo imputado o 

artigo 1º, § 1o, inciso I, da lei 9.613/98, sob alegação de ter o mesmo com o fim 

de ocultar e dissimular a utilização de bens, direitos e valores provenientes de 

infração penal, os convertido em ativos lícitos. Entretanto, tal alegação não 

deve prosperar, pois que a conduta pelo peticionário realizada em nada 

contribuí a fundamentar tal alegação. 

Salienta-se que embora o réu Waldomiro de Oliveira fosse o proprietário das 

empresas mencionadas na denúncia, estas eram efetivamente geridas por 

Alberto Youssef e o responsável de fato pela elaboração e emissão das notas 

fiscais, solicitais por Youssef, era Antônio Almeida Silva e não Waldomiro. 

Ademais, o réu Alberto Youssef ao firmar acordo de colaboração premiada com 

o MPF, cuja homologação se deu pelo STF, omitiu importantes informações 

sobre a pessoa do Sr. Antônio Almeida Silva (absolvido na ação penal 

5026212-82.2014.404.7000), por razões desconhecidas. Entretanto, ao ser 

interrogado (dia 29/04/2015) trouxe novos fatos, informando a verdadeira 

participação do Sr. Antônio Almeida Silva nos fatos e consequente informações 

sobre a participação do réu Waldomiro nos fatos. Nem mesmo durante sua 

colaboração, nem mesmo durante seu interrogatório na ação 5026212-

82.2014.404.7000 Youssef fez menção sobre o envolvimento de "Toninho"  

(Antônio Almeida Silva) nos fatos, ou seja, até a data alhures mencionada não 

se sabia a verdadeira participação do réu Waldomiro de Oliveira nos fatos, pois 



todos acreditavam ser ele o responsável pela elaboração e emissão das notas 

fiscais falsas, quando em verdade Antônio Almeida Silva era o responsável 

pela emissão destas notas e o mesmo, inclusive, mantinha contato direto com 

Alberto Youssef, a ele prestando contas semanalmente. Isto é, esses fatos, 

demonstram que em sua colaboração premiada Alberto Youssef omitiu 

importantes e relevantes informações e comprovam a menor participação do 

réu Waldomiro de Oliveira nos fatos. 

Data vênia, não há como se escusar do fato de que elaborar e emitir notas 

fiscais falsas, por serviços de consultoria inexistentes, a fim de receber vultosos 

valores decorrentes da prática de infrações penais antecedentes, é conduta de 

grande relevância à pratica do crime de lavagem de dinheiro, de grande 

relevância nos fatos. Entretanto, previsto está na denúncia que o responsável 

pela elaboração e emissão das notas fiscais das Empresas MO Consultoria, 

Empreiteira Rigidez e RCI era o réu Waldomiro de Oliveira, no entanto, restou 

demonstrado durante toda a instrução processual, por meio de novas 

declarações, que o verdadeiro emissor destas notas é o Sr. Antônio Almeida 

Silva, sendo esta circunstância suficiente para demonstrar a menor 

participação do réu Waldomiro na prática do crime e demonstrar que de fato o 

mesmo não participava assiduamente dos fatos, não havendo como dele exigir 

conhecimento da empreitada criminosa que, enganosamente, estava 

participando, eis que apenas emprestou suas empresas e contas bancárias, 

mediante pagamento, para que Alberto Youssef delas se utilizasse à receber 

valores ilícitos, mas não elaborou contratos entre as empresas mencionadas e 

as Empreiteiras e não era o responsável pela elaboração e emissão das notas 

fiscais. 

Demais, perceba-se que da denúncia vislumbra-se entendimento de que o réu 

Waldomiro de Oliveira era o responsável pela elaboração dos contratos entre 

as empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software e as 

Empreiteiras, bem como responsável pela elaboração e emissão das notas 

fiscais fraudulentas por serviços não prestados. Ademais, durante seu 

interrogatório judicial na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.167), 

Waldomiro de Oliveira, em momento algum, assumiu ser responsável pela 



elaboração e emissão das notas fiscais entre suas empresas e as Empreiteiras. 

Isto é, até o momento (interrogatório do réu Waldomiro de Oliveira, dia 

28/04/2015 e interrogatório réu Alberto Youssef, dia 29/04/2015) não se 

conhecia o fato de que o verdadeiro responsável pela elaboração e emissão 

das notas fiscais falsas pelos serviços de consultoria "prestados" às 

Empreiteiras era Antônio Almeida Silva, restando claro e evidente que 

Waldomiro era apenas "office boy" do réu Alberto Youssef e pouquíssimo 

conhecia sobre os fatos que estavam sendo praticados por meio de "suas" 

empresas, ainda mais porque estas empresas estavam sendo geridas de fato 

por Alberto Youssef, isto é, todas as ordens partiam apenas e exclusivamente 

dele. 

O envolvimento do Sr. Antônio Almeida Silva nos fatos e a consequente 

comprovação da mínima e inexpressiva participação do réu Waldomiro se vê, 

também, do seu próprio interrogatório judicial: 

1. Ao ser indagado se era o responsável pela emissão das notas fiscais das 

empresas MO, Rigidez e RCI, Waldomiro de Oliveira respondeu que não. 

Afirmou que seu contador, o Sr. Antônio Almeida Silva era quem efetivamente 

elaborava e emitia as notas fiscais. 

2. Ao ser perguntado se Alberto Youssef conheceu pessoalmente Antônio 

Almeida Silva, Waldomiro respondeu que sim. Afirmou que Antônio Almeida 

Silva frequentava semanalmente o escritório de Youssef, onde lhe entregava 

extratos bancários das contas das empresas MO, RCI e Rigidez, como 

prestação de contas pelas notas fiscais emitidas, referentes aos valores que 

nas contas ingressaram. 

3. Ao ser indagado se Alberto Youssef sabia que Antônio Almeida Silva era 

quem efetivamente elaborava as notas fiscais, Waldomiro respondeu que sim, 

afirmando, inclusive, que Youssef mantinha contato direto com Antônio Almeida 

Silva, sem dele se utilizar como interlocutor, através de aparelho celular dado 

pelo próprio Youssef ao "Toninho".  



4. Waldomiro afirmou, ainda, que Antônio Almeida Silva por inúmeras vezes fez 

pessoalmente saques bancários e levou dinheiro em espécie à Alberto 

Youssef. 

5. Afirmou Waldomiro que Youssef, por saber que Antônio Almeida Silva era o 

responsável pela emissão das notas fiscais, passou a tratar diretamente com 

ele, deixando de manter contato com o depoente, mas que à época 

desconhecia os motivos disso ocorrer. 

Assim, resta evidenciada a participação de menor importância do réu 

Waldomiro de Oliveira nos fatos e seu mínimo conhecimento sobre o que de 

fato estava acontecendo através da utilização de suas empresas por Alberto 

Youssef, pois embora proprietário das empresas mencionadas na denúncia, 

estas eram efetivamente geridas por Alberto Youssef e o responsável pela 

elaboração e emissão das notas fiscais, solicitais por Youssef, era Antônio 

Almeida Silva. Ademais, quando os contratos não eram elaborados pelo próprio 

"Toninho" o eram pelas Empreiteiras, isto é, a atividade do réu Waldomiro se 

resumia única e exclusivamente, como já mencionado, ao exercício de um 

"office boy" à serviço de Youssef, eis que apenas se dirigia até as Empreiteiras 

quando a mando de Alberto, a fim de buscar contratos e rapidamente assiná-

los, bem como, também a mando de Youssef, dirigia-se algumas vezes, 

quando o próprio Alberto ou alguns de seus funcionários não podiam o fazer, à 

agências bancárias para realizar saques de valores a serem entregues a 

Youssef ou a seus funcionários, sem conhecimento de que esses valores 

possuíam como destinatários agentes públicos ou políticos. Tudo isso se vê 

dos depoimentos colhidos durante os interrogatórios judiciais, restando 

comprovado não haver motivos para Waldomiro conhecer com propriedade os 

fatos praticados por Alberto Youssef por meio de suas empresas, bem como 

resta demonstrado não fazer parte do esquema criminoso comandado por 

Youssef, como se vê, inclusive dos depoimentos do dirigentes da Empreiteiras 

que afirmam terem conhecido Waldomiro apenas uma única vez, pois que 

apresentado por Youssef, bem como pelo depoimento de Paulo Roberto Costa 

que afirmou nunca o ter visto e nem mesmo sabe dizer quem é Waldomiro de 



Oliveira, restando claro ter sido o réu utilizado como instrumento às mãos de 

Alberto Youssef. 

Salienta-se ainda, que em seu interrogatório Waldomiro afirmou que seus 

talões de cheques ficavam em poder de Alberto Youssef e Antônio Almeida 

Silva e que os mesmos detinham a senha de suas contas bancárias e acesso 

livre à elas e tudo isso foi ratificado pelo próprio Alberto Youssef. Ademais, 

afirmou Leonardo Meirelles que Waldomiro de Oliveira era de fato um "office 

boy" nas mãos de Alberto Youssef e não possuía conhecimento da empreitada 

criminosa comanda por Youssef e não sabia estar praticando o crime de 

lavagem de dinheiro e que Waldomiro nem mesmo sabe mexer em 

computador, ou seja, Waldomiro apenas servia para que ele utiliza-se seu 

nome, suas empresas e para que trabalhasse como "office boy". Assim, deve 

Waldomiro ser absolvido, pois que não participou da empreitada criminosa 

articulada e comanda por Alberto Youssef.  

Ademais, consta do artigo 20, parágrafo 2º, do Código Penal que responderá 

pelo crime apenas o terceiro que determina o erro. Isto é, apenas Alberto 

Youssef deve responder pelo crime de lavagem de dinheiro, pois que este 

induziu o réu Waldomiro de Oliveira a erro, inescusável, mediante artifício ardil, 

pois que a ele afirmou possuir valores lícitos a receber das Empreiteiras - 

grandes e conhecidas como empresas sérias e bem sucedidas no ramo - à 

título de serviços de consultoria por ele prestado, informando ser o destinatário 

final destes valores, enganando-o para que lhe emprestasse suas empresas à 

realizar contratos com estas Empreiteiras, contratos estes, como já 

mencionado, elaborados pelas próprias Empreiteiras, quando não por Youssef. 

Ou seja, Alberto Youssef deu causa à pratica do crime de lavagem de dinheiro 

sem que Waldomiro de Oliveira tivesse conhecimento estar praticando os 

elementos objetivos do tipo penal, isto é, Waldomiro realizou, única e 

exclusivamente, erroneamente o tipo penal objetivo do crime de lavagem de 

dinheiro, sem possuir consciência e vontade para tal, pois que induzido a isto 

por Alberto Youssef, que utilizou de suas experiências criminosas à cooptá-lo, 

mediante fraude.   



Vossa Excelência bem sabe que para que o elemento subjetivo doloso do tipo 

esteja preenchido, deve o agente possuir consciência e vontade de praticar o 

tipo objetivo, isto é, deve o agente conhecer na íntegra todos os elementos do 

tipo objetivo e possuir vontade em praticá-lo ou assumir o risco de o fazer, mas 

para isto é necessário pelo menos que a ocorrência do crime esteja prevista 

aos olhos no agente. Logo é evidente que embora tenha o réu preenchido o 

elemento objetivo do tipo, o fez sem qualquer conhecimento, isto é, embora o 

tenha praticado, assim procedeu sem conhecer seus elementos na íntegra, não 

havendo, então, tipicidade legal no fato, pois que ausente a tipicidade subjetiva 

do tipo. Assim, ainda que se entenda ser o erro praticado pelo agente evitável, 

não haverá que se falar em fato típico, pois que, como já mencionado, não há 

crime de lavagem de dinheiro na modalidade culposa, devendo o réu ser 

absolvido, eis que seu fato é evidentemente atípico, pelo que está 

comprovadamente demonstrado, eis que o agente não conhecia e não possuía 

potencialidade de conhecer a verdadeira origem dos valores e seu verdadeiro 

destino, pois que limitado e controlado estava por Alberto Youssef, que 

aproveitou da sua idade e grande fragilidade, ainda mais por tratar de senhor 

que nem mesmo sabe mexer em computador. 

Ademais, só há que se falar em dolo eventual àquele agente que de 

fato suspeita da origem ilícita dos valores, mas não tem certeza sobre tal fato. 

Assim, aquele que envia ao exterior (a uma empresa "off-shore") valores não 

declarados, sobre os quais exista fundada suspeita de origem criminosa, 

pratica lavagem de dinheiro dolosa (sob a ótica do dolo eventual). No entanto, 

não é qualquer suspeita que sustenta o dolo eventual. Ainda que careça 

da vontade de resultado e da ciência plena da origem ilícita do bem, o dolo 

eventual exige a consciência concreta do contexto no qual se atua. Como 

ensina Roxin, "não basta uma consciência potencial, marginal, ou um 

sentimento, é preciso mais: é necessária uma percepção clara das 

circunstâncias, uma compreensão consciente dos elementos objetivos que 

justifiquem a dúvida sobre a licitude dos bens" (ROXIN, Derecho penal, p. 

472.). Logo, deve-se averiguar se o agente percebeu o perigo de agir, e se 

assumiu o risco de contribuir para um ato de lavagem. Isto é, a mera 



imprudência ou desídia não é suficiente para caracterizar o dolo eventual, 

muito menos para caracterizar o crime sob análise. 

Trata-se de evidente autoria mediata, isto é, Alberto Youssef utilizou do réu 

Waldomiro de Oliveira como instrumento em suas mãos à pratica do crime de 

lavagem de dinheiro, devendo ser considerado o único autor deste crime, pois 

que ao informar Waldomiro possuir valores lícitos à receber à título de 

comissão o induziu à erro, isto é, o fez analisar erroneamente os fatos que o 

cercavam, apresentando-lhe falsa percepção da realidade, o fazendo incorrer 

em evidente erro de tipo, ao meu ver escusável, mas ainda que inescusável no 

entendimento de Vossa Excelência, sabemos que isto não trará qualquer 

modificação dos resultados, pois que ainda assim deverá o fato ser declarado 

atípico, por ser a medida mais justa a se tomar, pois que é pacífico o 

entendimento de que não há modalidade culposa do crime de lavagem de 

capitais. 

Ademais, não há como demonstrar a intenção/vontade do réu Waldomiro na 

prática do crime de lavagem do qual está incurso, pois que nem mesmo era o 

responsável pela elaboração dos contratos entre suas empresas e as 

Empreiteiras, bem como não era o responsável pela elaboração e emissão das 

notas fiscais à elas, isto é, em momento algum praticou atos de execução do 

crime de lavagem de dinheiro, ou seja, emprestar suas empresas, mediante 

pagamento, para que terceiro dela se utilize para formalização de contratos e 

emissão de notas fiscais à receber valores que a todo momento acreditou 

serem lícitos, configura o crime de lavagem de dinheiro? Não! Permitir que 

terceiro utiliza-se seu nome, sem que conhecesse ou tivesse como conhecer a 

pratica de infrações penais antecedentes, configura crime lavagem de capitais? 

Não! Emprestar suas contas bancárias para que terceiro delas se utilize à 

receber valores que tem certeza serem lícitos, sem que saiba o verdadeiro 

destinatário desses valores, configura lavagem de dinheiro? Não. Assim, 

Waldomiro de Oliveira está erroneamente sendo processado e apontado como 

integrante do esquema criminoso articulado e comandado por Alberto Youssef.  

Data vênia, estamos diante de evidente erro de tipo essencial, que é aquele 

que recai sobre os elementos constitutivos do tipo, isto é, àquele em que o 



agente possui falsa representação da realidade, ou seja, realiza o fato descrito 

no tipo penal sem ter a devida consciência de sua conduta, não possuindo 

qualquer intenção em realizar o tipo objetivo, embora o tenha alcançado. Ante 

a ausência deste querer não há dolo, isto é, embora exista tipicidade objetiva 

(elementos objetivos do tipo preenchidos) não há tipicidade subjetiva 

(elementos subjetivos do tipo), assim não há tipicidade legal e, como já dito, o 

fato é atípico. 

Embora tenha cedido suas empresas ao réu Alberto Youssef para que delas se 

utilizasse na sua inteireza, Waldomiro o fez sem qualquer conhecimento e 

vontade de praticar o crime de lavagem de dinheiro, não podendo por este ser 

responsabilizado, pois que a conduta de ceder suas empresas para terceiro 

delas se utilizar à elaboração de contratos fictícios, não evidencia e comprova 

por si só a prática do crime de lavagem de dinheiro, pois que este exige o 

preenchimento do elemento subjetivo do tipo, isto é, exige-se que o agente 

possua ao menos potencial conhecimento da existência dos crimes 

antecedentes e ao menos possua previsão, conhecimento e vontade de 

praticar conduta à ocultar ou dissimular a origem dos valores recebidos ou ao 

menos assuma o risco de o fazer. Ademais, trata-se a lavagem de crime 

parasitário, ou seja, somente existirá se houver infração delitiva anteriormente 

realizada, mas se o agente nem mesmo possui potencialidade em conhecer a 

existência desta infração antecedente praticada, como possuir o desejo em 

ocultar e dissimular valores ilícitos, ou seja, não como comprovar ter Waldomiro 

cedido suas empresas à Alberto Youssef com a intenção de praticar o crime de 

lavagem de capitais. 

Assim como ínfima é a conduta do agente e inexistente seu conhecimento e 

desejo em praticar o crime de lavagem de dinheiro, deverá ser absolvido, pois 

que atípica é sua conduta, vez que embora tivesse praticado o tipo objetivo do 

crime, o fez erroneamente, isto é, sob falsa percepção da realidade fáticas que 

o cercava, sem preencher o elemento subjetivo do tipo, não havendo tipicidade 

legal, eis que incidiu em erro de tipo e provocado por terceiro, pelo que a cima 

se viu. Trata-se de erro de tipo escusável em que deve-se excluir tanto o dolo 

como a culpa do agente, mas ainda que entenda Vossa Excelência tratar-se de 



erro inescusável, ainda assim a consequência será a mesma, isto é, absolvição 

do réus, pois que neste caso lhe restaria a imputação culposa, mas esta 

apenas incidirá se houver sua expressa previsão legal, e o crime de lavagem 

de dinheiro não prevê modalidade culposa à sua configuração. Assim, deve o 

réu Waldomiro ser absolvido, reconhecendo-se a ele o disposto no artigo 20, 

parágrafo 2º, do Código Penal, por ser medida impar e a mais justa à se 

aplicar. 

Desta forma deve-se ao ora requerente se aplicar o artigo Art. 386, inciso III e 

IV, do Código de Processo Penal, por ser a medida mais justa e que está em 

consonância com a verdade real dos fatos. 

4. Da Pena 

Pugna esta defesa pela absolvição do ora Peticionário, por entender ser o fato 

atípico, como bem explanado acima. No entanto caso outro seja o 

entendimento deste MM. Juízo, deve sua pena ser aplicada no mínimo legal, 

pelo que se vê: 

4.1. Da Pena Base 

Esta está inteiramente ligada às circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 

do Código Penal e todas são favoráveis ao réu, devendo sua pena base ser 

aplicada no mínimo legal. 

4.1.1. Da Culpabilidade 

Sua culpabilidade deve ser considerada em seu favor, pois embora o réu 

Waldomiro de Oliveira fosse o proprietário de direito das empresas MO 

Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, estas eram efetivamente 

geridas por Alberto Youssef e o responsável de fato pela elaboração e emissão 

das notas fiscais, solicitais por Youssef, era Antônio Almeida Silva e não 

Waldomiro, como se vê dos depoimentos colhidos durante a instrução 

processual nas ações nº 5083258-29.2014.4.04.7000; 5083351-

89.2014.4.04.7000; 5083360-51.2014.404.7000; 5083376-05.2014.404.7000; 

5083401-18.2014.404.7000. Ademais, o réu Alberto Youssef ao firmar acordo 



de colaboração premiada com o MPF, cuja homologação se deu pelo STF, 

omitiu importantes informações sobre a pessoa do Sr. Antônio Almeida Silva 

(absolvido por razões desconhecidas). Entretanto, ao ser interrogado, no dia 

29/04/2015 nas ações acima mencionadas, trouxe novos fatos, informando a 

verdadeira participação do Sr. Antônio Almeida Silva e consequente 

informações sobre a participação do réu Waldomiro nos fatos. Veja que quando 

Alberto Youssef conheceu Waldomiro de Oliveira, lhe informou que havia 

prestado serviços de consultoria à empreiteiras e possuía valores a receber, 

informando-o ser estes valores lícitos, mas que para recebê-los era necessário 

emitir notas fiscais, exigência esta, segundo ele, feita pelas próprias 

empreiteiras. Como não possuía nenhuma pessoa jurídica para emitir estas 

notas fiscais às Empreiteiras, Youssef ofereceu a Waldomiro importância no 

valor de 14% dos valores que ingressassem em suas contas. Tudo isso foi 

relatado pelo próprio réu Alberto Youssef em seu interrogatório judicial 

realizado no dia 29/04/2015, nas ações penais nº 5083258-29.2014.4.04.7000; 

5083351-89.2014.4.04.7000; 5083360-51.2014.404.7000; 5083376-

05.2014.404.7000; 5083401-18.2014.404.7000. Perceba-se que o réu 

Waldomiro de Oliveira não tinha conhecimento de que os valores que 

ingressavam nas contas bancárias de suas empresas provinham de origem 

ilícita, como bem afirmou Alberto Youssef. Isto é, Alberto Youssef não informou 

Waldomiro que os valores a receber provinham de crimes antecedentes e 

tinham como destinatários agentes públicos e políticos, não havendo como 

dele exigir tal conhecimento, pois esta informação a todo momento lhe foi 

omitida como se vê do próprio relato de Youssef. Isto é, nem mesmo durante 

sua colaboração, nem mesmo durante seu interrogatório, nesta ação penal, 

Youssef fez menção sobre o envolvimento de "Toninho"  (Antônio Almeida 

Silva) nos fatos, ou seja, até a data alhures mencionada não se sabia a 

verdadeira participação do réu Waldomiro de Oliveira nos fatos, pois todos 

acreditavam ser ele o responsável pela elaboração e emissão das notas fiscais 

falsas, quando em verdade Antônio Almeida Silva era quem efetivamente 

elaborava e emitia estas notas fiscais falsas.  

Ademais, data máxima vênia, não há como se escusar do fato de que elaborar 

e emitir notas fiscais falsas, por serviços de consultoria inexistentes, a fim de 



receber vultosos valores decorrentes da prática de infrações penais 

antecedentes, é conduta de grande relevância à pratica do crime de lavagem 

de dinheiro, de grande relevância nos fatos. Entretanto, previsto está na 

denúncia que o responsável pela elaboração e emissão das notas fiscais das 

Empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI era o réu Waldomiro de 

Oliveira, no entanto, restou demonstrado durante toda a instrução processual, 

por meio de novas declarações, que o verdadeiro emissor destas notas é o Sr. 

Antônio Almeida Silva, sendo esta circunstância suficiente para demonstrar a 

menor participação do réu Waldomiro na prática do crime e demonstrar que de 

fato o mesmo não participava assiduamente dos fatos, não havendo como dele 

exigir conhecimento da empreitada criminosa que, enganosamente, estava 

participando, eis que apenas emprestou suas empresas e contas bancárias, 

mediante pagamento, para que Alberto Youssef delas se utilizasse à receber 

valores, mas não elaborou contratos entre as empresas mencionadas e as 

Empreiteiras e não era o responsável pela elaboração e emissão das notas 

fiscais. 

4.1.2. Da Conduta Social 

A  circunstância judicial "conduta social" diz respeito ao comportamento do réu 

perante sua família, no trabalho, nas atividades de lazer, filantrópicas e 

comunitárias, isto é, dizem respeito aos antecedentes sociais do agente e não 

há nos autos elementos que possam valorar esta circunstância. A simples 

prática da conduta aparentemente considerada criminosa não tem, por si só, 

potencialidade abstrata de valorar negativamente a conduta social do agente. A 

valoração desta circunstância depende de elementos concretos nos autos que 

comprovem a conduta do agente perante a sociedade, mas isto é de 

impossível demonstração neste processo, pois que limitado está à fatos 

relacionados exclusivamente a condutas dirigidas à prática de atividades 

criminosas, ou seja, não há elementos suficientes para valorar a conduta social 

do ora peticionário. 

O que há nos autos é que o réu Waldomiro de Oliveira é primário, portador de 

bons antecedentes, nunca antes se envolveu em qualquer atividade criminosa, 

possui 72 anos de idade, é pai de família, é aposentado e não possuía 



qualquer conhecimento das atividades criminosas que estava envolvido, pelo 

que se demonstrará e evidenciará da apresentação das razões de apelação.  

Perceba-se, inclusive, que as testemunhas de defesa também foram uníssonas 

ao afirmar, de forma enfática, que o peticionário é homem honesto, íntegro e 

idôneo, inexistindo quaisquer informações que o desabone, à exceção da 

presente e absurda ação penal, que o está submetendo à constrangimento 

ilegal. 

4.1.3. Da Personalidade 

A personalidade é característica psicológica da pessoa. Trata-se de 

circunstância de impossível valoração que caracteriza verdadeira afronta ao 

princípio da culpabilidade. Isto porque a pessoa não pode sofrer 

sancionamento pelo que é, pois que adotamos o princípio da materialização do 

fato como vertente a ser considerada pelo juiz na dosimetria da pena, isto é, 

responsabiliza-se o agente pelo que ele fez, por ter lesionado ou exposto o 

bem jurídico à situação concreta de perigo, mas não pelo que ele aparenta ser. 

Ademais, não há nos autos prova pericial elaborada por profissional 

competente à descrever qual de fato é a personalidade do réu. Assim, não 

possui o juiz conhecimento técnico suficiente para traçar a personalidade do 

agente, por isso se diz ser esta circunstância de impossível valoração. Assim, 

não deve ser valorada negativamente. 

4.1.4. Antecedentes 

Consta dos autos que réu Waldomiro de Oliveira é primário, portador de bons 

antecedentes e nunca antes se envolveu em qualquer atividade criminosa. 

Os inquéritos ainda em andamentos e os demais processos que está 

respondendo não podem ser utilizados para valorar negativamente tal 

circunstância judicial, segundo a Súmula 444 do STJ: "É vedada a utilização de 

inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". 

Salienta-se também que a condenação pelos crimes de organização criminosa 

e lavagem de dinheiro na ação penal nº 5026212-82.2014.404.7000 também 

não pode ser valorada negativamente, pois que ainda não transitou em julgado, 



está em fase recursal, devendo-se respeitar o princípio da presunção da não 

culpabilidade, conhecido como presunção de inocência.  

4.1.5. Motivos do Crime 

São as causas que inspiram o agente a praticar o crime.  

Salienta-se que quando o motivo integra a essência do próprio tipo penal não 

poderá ser considerado para exasperar a reprimenda do agente na primeira 

fase. Entende o STJ que "constitui o lucro fácil motivo comum a todos os 

delitos que visam o lucro pecuniário, não se podendo daí extrair maior 

reprovabilidade da conduta do paciente a justificar a majoração da reprimenda 

básica" (HC 161.389/PE, Quinta Turma, julgado em 17/06/2010).  

O crime de lavagem de dinheiro, por si só, já visa a busca de lucro pecuniário, 

isto é, este motivo é integrador do próprio tipo penal. 

Ademais, entendemos, inclusive, que o Peticionário nem mesmo praticou 

conduta criminosa, isto é, não praticou o crime de lavagem de dinheiro que a 

ele está sendo imputado, por inexistir o elemento subjetivo em sua conduta, 

como já bem explanado, não havendo motivos para se discutir tal circunstância 

judicial, pois que irrelevante no caso em tela. 

4.1.6. Circunstâncias 

São os dados relacionados com o tempo e lugar do crime, bem como com a 

maneira de sua execução.  

É circunstância que não deve ser valorada negativamente em relação ao ora 

Peticionário, pois como já bem explanado e fundamentado nos autos, não há 

como se escusar do fato de que elaborar e emitir notas fiscais falsas, por 

serviços de consultoria inexistentes, a fim de receber vultosos valores 

decorrentes da prática de infrações penais antecedentes, é conduta de grande 

relevância à pratica do crime de lavagem de dinheiro, de grande relevância nos 

fatos. Entretanto, previsto está na denúncia que o responsável pela elaboração 

e emissão das notas fiscais das Empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez 



e RCI era o réu Waldomiro de Oliveira, no entanto, restou demonstrado durante 

toda a instrução processual, por meio de novas declarações, que o verdadeiro 

emissor destas notas é o Sr. Antônio Almeida Silva, sendo esta circunstância 

suficiente para demonstrar a menor participação do réu Waldomiro na prática 

do crime e demonstrar que de fato o mesmo não participava assiduamente dos 

fatos, não havendo como dele exigir conhecimento da empreitada criminosa 

que, enganosamente, estava participando, eis que apenas emprestou suas 

empresas e contas bancárias, mediante pagamento, para que Alberto Youssef 

delas se utilizasse à receber valores, mas não elaborou contratos entre as 

empresas mencionadas e as Empreiteiras e não era o responsável pela 

elaboração e emissão das notas fiscais. 

4.1.7. Consequências do Crime 

Refere-se à mensuração do dano ocasionado pelo delito à vítima e seus 

familiares. No entanto, estamos sob análise de crime vago em que o sujeito 

passivo é indeterminado e desprovido de personalidade jurídica, logo não há 

que se discutir e se querer valorar as consequências do crime, até porque tal 

circunstância não pode se confundir com o resultado do próprio crime que já foi 

considerado na cominação da pena. 

Perceba-se dos autos que quando Alberto Youssef conheceu Waldomiro de 

Oliveira, lhe informou que havia prestado serviços de consultoria à empreiteiras 

e possuía valores a receber, informando-o ser estes valores lícitos, mas que 

para recebê-los era necessário emitir notas fiscais, exigência esta, segundo 

ele, feita pelas próprias empreiteiras. Como não possuía nenhuma pessoa 

jurídica para emitir estas notas fiscais às Empreiteiras, Youssef ofereceu a 

Waldomiro importância no valor de 14% dos valores que ingressassem em 

suas contas. Tudo isso foi relatado pelo próprio réu Alberto Youssef em seu 

interrogatório judicial.  

O réu Waldomiro de Oliveira não tinha conhecimento de que os valores que 

ingressavam nas contas bancárias de suas empresas provinham de origem 

ilícita, como bem afirmou Alberto Youssef. Isto é, Alberto Youssef não informou 

Waldomiro que os valores a receber provinham de crimes antecedentes e 



tinham como destinatários agentes públicos e políticos, não havendo como 

dele exigir tal conhecimento, pois esta informação a todo momento lhe foi 

omitida como se vê do próprio relato de Youssef. Assim, não se pode valorar 

tal circunstância em prejuízo ao réu, pois que não tinha conhecimento da 

origem e do destino dos valores que ingressavam em sua conta, logo dele não 

se pode cobrar as consequências do crime de lavagem, pois que não possuía 

consciência e vontade de praticar conduta delitiva. 

4.2. Pena Intermediária 

Deve-se aplicar ao ora requerente a atenuante genérica do artigo 65, inciso I, 

do Código Penal, pois que o mesmo possui mais de 70 (setenta) anos de 

idade, eis que nascido na data de 18/07/1943. 

4.3. Da Pena Definitiva 

4.3.1. Da Não Aplicação do Parágrafo 4º, do Artigo 1º, da Lei 9.613/98. 

Requer o MPF a incidência da causa de aumento do art. 1º, § 4º, da Lei de 

Lavagem, quanto aos crimes de lavagem, considerando-se que foi possibilitado 

por intermédio de organização criminosa. No entanto, tal requerimento não 

deve prosperar, pois que o ora requerente foi condenado pelo crime de 

organização criminosa e utilizar deste mesmo crime para majorar sua pena no 

crime de lavagem de capitais configuraria evidente afronta ao princípio do "non 

bis in idem", isto é, um mesmo fato não pode ser valorado mais de uma vez em 

prejuízo do réu, ou seja, como este mesmo Juízo já considerou a conduta de 

associarem-se quatro ou mais pessoas com o fim de praticar infrações penais 

para imputar ao Peticionário o crime de organização criminosa e condená-lo na 

ação penal nº 5026212-82.2014.4.04.7000, esta mesma circunstância não 

pode ser novamente sopesada em desfavor do peticionário, pois que estar-se-

ia admitindo a incidência do bis in idem, desrespeitando por inteiro o princípio 

da culpabilidade. 

 



4.3.2. Diminuição de Pena Aplicando-se o Parágrafo 5º, do artigo 1º, da Lei 

9.613/98. 

Esta causa de diminuição de pena deve ser considerada e aplicado ao caso 

sob análise, pois o requerente durante toda a persecução penal, da fase 

inquisitorial até o presente momento, auxiliou, de forma efetiva, as Autoridades 

Públicas na busca pela verdade real dos fatos.   

Como comprovação da boa-fé do Peticionário, veja-se que já em suas 

primeiras declarações prestadas perante a Polícia Federal em 27 de março de 

2014 (logo após a primeira fase da Operação Lava Jato), WALDOMIRO 

colaborou efetivamente para a confirmação da tese persecutória, que até então 

não passava de mera suspeita:   

“QUE o declarante então passou a trabalhar com ALBERTO 

YOUSSEF, o qual disse ao declarante que precisaria usar o 

nome da empresa do declarante para emitir Notas Fiscais e 

fazer um fluxo de caixa além de movimentações financeiras, 

sem falar de onde ou para onde iriam os valores que deveriam 

ser movimentados. (...) QUE o declarante afirmou que todas as 

movimentações e notas fiscais realizadas e emitidas destas 

empresas eram referentes à movimentações de comissões 

devidas à ALBERTO YOUSSEF, pelas empresas destinatárias 

daquelas Notas Fiscais; QUE as comissões eram devidas às 

intermediações de ALBERTO YOUSSEF junto à essas 

empresas” (IPL nº 0739/2014). 

Ademais, durante toda a instrução processual, em especial durante seu 

interrogatório judicial, trouxe aos autos novas e pertinentes informações sobre 

atividades praticadas por Alberto Youssef e Antônio Almeida Silva 

(responsáveis de fato pela pratica do crime de lavagem de capitais), como se 

vê: 

455. Defesa:- O senhor era de fato o controlador dessas 3 
empresas?  
456. Interrogado:-Como? Se o dinheiro que entrava na conta 
não era controlado por mim?  
457. Defesa:- O senhor não tinha poder de decisão nessas 3 
empresas?  
458. Interrogado:-Sobre as 3 empresas não.  



459. Defesa:- Essas empresas tinham contas bancárias, seu 
Waldomiro?  
460. Interrogado:-Tinha.  
461. Defesa:- Quais eram as contas bancárias? Banco, não 
precisa falar número de cabeça. 
462. Interrogado:-É, pelo que eu me lembro é do Itaú, 
Santander e Bradesco.  
463. Defesa:- Quando os valores entravam, das empreiteiras 
paras suas contas bancárias, quem dava o destino desses 
valores? Para onde vai? Com quem fica? Quem dava 
destinação?  
464. Interrogado:-Alberto Youssef dizia: "manda tanto para 
alguém, tanto para alguém e vai através de TEDs ou então 
saca tanto em dinheiro e traz aqui pro meu escritório". Quem 
operacionalizava essas transferências era o Antônio. Às 
vezes eu sacava dinheiro, isso eu já falei antes. Eu sacava e 
levava.  
465. Defesa:- Tá, mas como regra, Alberto Youssef que dava 
a ordem...  
466. Interrogado:-Sim.  
467. Defesa:- ...e Toninho é quem fazia as demais 
operações?  
468. Interrogado:-Sim.  
469. Defesa:- Além do senhor, quem mais tinha a senha 
dessas contas bancárias?  
470. Interrogado:- Só Toninho.  
471. Defesa:- Só o Toninho?  
472. Interrogado:- Só.  
473. Defesa:- O Toninho movimentava livremente essas 
contas?  
474. Interrogado:-Ele tinha liberdade para fazee, eu, eu 
operacionalmente eu mesmo fui no banco, fiz o TED manual 
lá, porque não mexo com computador, então eu fazia na boca 
do caixa ali, eu mesmo, no manual.  
475. Defesa:- Qaundo o senhor ia fazer TEDs, o senhor 
mencionou que fez alguns TED a mando do senhor Alberto 
Youssef.  
476. Interrogado:-É simples, sempre foi.  
477. Defesa:- O senhor fazia como esses TEDs?  
478. Interrogado:-Eu ia no banco, tinha um folheto de 
contrato, preenchia aquilo...  
479. Defesa:- Fisicamente?  
480. Interrogado:-Fisicamente.  
481. Defesa:- E quando era pra ser feito de forma eletrônica, 
pela internet, quem fazia esses TEDs?  
482. Interrogado:-O Toninho fazia.  
483. Defesa:- Antônio Almeida?  
484. Interrogado:-É. 
537. Defesa:- Senhor Youssef sabia que o Toninho era quem 
emitia as notas fiscais?  



538. Interrogado:-Sabia, sempre soube.  
539. Defesa:- Youssef conheceu Toninho pessoalmente?  
540. Interrogado:-Conheceu.  
541. Defesa:- Todos os valores eram sacados em espécie das 
suas empresas, das contas bancárias, por óbvio, eles eram 
entregues a quem?  
542. Interrogado:-Quando algumas vezes que eu saquei eu 
entregava ou pro Rafael ou pro Odarico.  
543. Defesa:- Essas pessoas são quem?  
544. Interrogado:-Eles trabalham com o Youssef ou as vezes 
até pro próprio Youssef.  
545. Defesa:- O senhor já entregou valor em espécie ao 
próprio Youssef?  
546. Interrogado:-Sim.  
547. Defesa:- O Toninho já entregou valor em espécie pro 
Alberto Youssef?  
548. Interrogado:-Sim.  
549. Defesa:- O senhor já entregou valores aos funcionários 
do Toninho?  
550. Interrogado:-Não, eu não entreguei valores pros 
funcionários do Toninho, mas quando não era o Toninho que 
levava o dinheiro que sacava também, era um dos 
funcionários dele, chamado Wagner, que levava dinheiro lá 
pro escritório do Youssef. Tanto na Rafael de Barros, como na 
Gabriel dos Santos  
551. Defesa:- O Youssef sempre utilizou o senhor como 
interlocutor entre ele e o Toninho?  
552. Interrogado:-Até 2012 eu tinha assim, não diário isso ou 
aquilo, mas algum relacionamento com o Youssef, depois, de 
repente, ele parou e passou a tratar ou conversar diretamente 
como Toninho.  
553. Defesa:- O Toninho frequentava o escritório do Youssef?  
554. Interrogado:-Várias vezes.  
555. Defesa:- O Toninho prestava contas ao Youssef?  
556. Interrogado:-Sim, e eu também às vezes que eu mexia 
em alguma coisa que tinha um extrato eu levava pra ele, mas 
era mais através do Toninho esse controle.  
557. Defesa:- O que que o Toninho levava ao Youssef?  
558. Interrogado:-Não extrato bancários, pra acompanhar.  
559. Defesa:- Com que frequência que o Toninho levava 
extratos bancários ao Youssef?  
560. Interrogado:-Eu acredito que semanalmente.  
561. Defesa:- O senhor, o Youssef e o Toninho já foram 
juntos em alguma empreiteira?  
562. Interrogado:-Já.  
563. Defesa:- Qual?  
564. Interrogado:-Nós fizemos uma viagem, é, é, algum tempo 
atrás, pra Porto Alegre. Só que eu não lembro o nome da 
empresa, isso quem vai poder dizer melhor é o próprio 



Antônio, porque foi ele que emitiu as notas, eu não me lembro 
sinceramente...  
565. Defesa:- Fecharam acordo com essa empresa?  
566. Interrogado:-Sim, só que eu não me lembro qual era a 
empresa de Porto Alegre, mas era, era, uma empresa de 
Porto Alegre, que o Alberto, como sempre, apresentou...e o 
Toninho foi comigo.  
567. Defesa:- Era uma empreiteira em Porto Alegre?  
568. Interrogado:-Era uma empresa grande, eu não lembro 
sinceramente é, mas provavelmente era a nível de 
empreiteira.  
569. Defesa:- O acordo que o Alberto Youssef fez com essa 
empreiteira é de qual valor?  
570. Interrogado:-Eu me lembro, uma parte, eu sei que um 
dos depósitos feitos foram de 3.000.000, mas o total eu não...  
571. Defesa:- Foi parcelado ou foi de uma vez só?  
572. Interrogado:-Foi, pelo que eu acompanhei, o Toninho 
emitiu várias notas.  
573. Defesa:- A esta empreiteira?  
574. Interrogado:-É. Através dessa nota aí.  
575. Defesa:- Foi o senhor que elaborou esse contrato?  
576. Interrogado:-Não. 577. Defesa:- Foi o senhor que emitiu 
essa nota?  
578. Interrogado:-Também não.  
579. Defesa:- O Youssef e o Toninho tinham cheques, 
cártulas de cheques assinados pelo senhor em mãos?  
580. Interrogado:-Sim, eu deixava cheque em branco. Eu 
deixava tanto pro Toninho como pro Youssef.  
581. Defesa:- Todos assinados?  
582. Interrogado:-Todos assinados.  
583. Defesa:- Eles faziam uso desses cheques?  
584. Interrogado:-Sim, claro.  
585. Defesa:- Quando o Youssef parou de utilizar suas 
empresas, o senhor bem mencionou, que ao final do ano de 
2012, ele continuou a tratar com o Toninho?  
586. Interrogado:-Eu acredito que sim, eu tenho convicção 
que sim, porque eu achava estranho de maneira que ele 
(ininteligível) de repente, mas eu sabia que ele ainda tava 
conversando com o Toninho.  
587. Defesa:- Mesmo não utilizando mais as suas empresas, 
MO, RCI e Rigidez, o Toninho continuou a levar dinheiro ao 
senhor Alberto Youssef?  
588. Interrogado:-Sim.  
589. Defesa:- Como o senhor sabe disso, senhor Waldomiro?  
590. Interrogado:-Eu sei porque ele mesmo falou pra mim 
numa ocasião.  
591. Defesa:- Quem falou?  
592. Interrogado:-O próprio Toninho.  
593. Defesa:- Ele disse ao senhor que levava? Perfeito.  



594. Defesa:- O Toninho era proprietário de alguma empresa, 
senhor Waldomiro?  
595. Interrogado:-Não, nem da empresa onde ele atuava 
como, como responsável pela contabilidade, e eu sei que ele 
tem duas ou três empresas, que eu não sei o nome.  
596. Defesa:- Mas tão no nome dele ou de terceiros?  
597. Interrogado:-Tudo em nome de terceiro, mas o 
funcionário dele Wagner com certeza sabe.  
598. Defesa:- Quem são esses terceiros... funcionários dele?  
599. Interrogado:-Não, temWagner,  que trabalha com 
Toninho, a Larissa, tem a Claudinéia,é tem a Andreia dos 
Anjos, que faz parte, inclusive, do contrato da, da Empreiteira 
Rigidez, aliás, todas as empresas e todas as...  
600. Defesa:- A Soraia era funcionária do Toninho?  
601. Interrogado:-Era funcionária do Toninho.  
602. Defesa:- Era fazia parte da empresa?  
603. Interrogado:-Era não, ela é até hoje.  
604. Defesa:- Ela, ela fazia parte de alguma empresa sua?  
605. Interrogado:-A Empreiteira, a Empreiteira Rigidez.  
606. Defesa:- Funcionário do Toninho?  
607. Interrogado:-É. E Andréia dos Anjos é esposa do Wagner 
que trabalha como Toninho. Agora eu não sei se a Andréia 
trabalha com o Toninho ou não, eu não, não quero...  
608. Defesa:- Essas pessoas mencionadas pelo senhor 
constam de contratos sociais de empresas comandadas pelo 
Toninho?  
609. Interrogado:-Com certeza.  
610. Defesa:- O Youssef utilizava essas empresas do 
Toninho?  
611. Interrogado:-Eu acredito que sim porque comigo ele não 
falava mais, só podia ser com ele. 

 

Assim, resta mais do que evidente o auxílio prestado pelo ora Peticionário às 

Autoridades durante toda a persecução penal e mesmo não tendo praticado e 

participado do crime de lavagem de dinheiro trouxe informações relevantes aos 

autos que devem ser sopesadas a seu favor, à diminuir sua pena, por ser 

medida justa e legal a ser aplicada. 

 

5. Da Ausência de Concurso de Crimes 

Erroneamente o MPF imputou ao ora requerente cada transferência bancária 

como um delito autônomo, mesmo considerando que todas as transferências 

teriam sido provenientes dos mesmo crimes em detrimento da Empresa Estatal 

PETROBRÁS. Desta feita, é impossível considerar cada transferência 

bancária, bem como cada empresa utilizada, como um delito de autônomo de 



lavagem de dinheiro. Tal fato advém do próprio conceito de lavagem de 

capitais. A lavagem de dinheiro não deve ser analisada sob o enfoque de uma 

única operação financeira, pois que trata-se de um processo, um conjunto de 

atos, em que se exige do agente a efetivação de atos concatenados no tempo 

e no espaço, com determinada finalidade específica.   

Esse processo causal complexo, por meio do qual se busca a reinserção dos 

ativos ilícitos no sistema econômico para lhes dar aparência de licitude é 

composto por, pelo menos, três fases distintas, quais sejam: ocultação, 

dissimulação e integração dos bens à economia formal para que possam ser 

utilizados.   

Perceba-se que este crime é por si só um conjunto de fases, ainda que 

saibamos que para sua consumação se exige apenas a realização de uma das 

fazer, mas sabemos também que a reiteração de condutas e a realização de 

todas as fases é mero exaurimento do crime que não pode ser considerado per 

si como delitos autônomos, pois que não o são. Trata-se de crime de ação 

múltipla de tipo misto alternativo com vários verbos no mesmo tipo e distintos, 

de forma que a realização de qualquer das condutas descritas, em um mesmo 

contexto fático (como o foi), concretiza a consumação de crime único e, a cada 

nova conduta, absorve-se a anterior, onde há a renovação do mesmo delito e 

do prazo prescricional, vez que inserido em um mesmo processo causal, com a 

mesma finalidade.    

Em outras palavras, o fato de terem sido verificados diversos saques e 

transferências – que se entendiam ilícitos pelo ora Peticionário – não é razão 

suficiente para que se presuma praticado, por diversas vezes, o delito previsto 

no art. 1º da Lei 9.613/98 e queira abstratamente cumular ou exasperar sua 

pena.  

Na verdade, a realização de diversas transferências nada mais é do que a 

suposta ocultação e dissimulação dos valores na economia, existindo infração 

antecedente, fases naturais e necessárias à realizar um único crime de 

lavagem de capitais, que ocorre de maneira fracionada, por natural, eis que se 

trata de crime plurissubisistente. 



Ademais, este é, inclusive, o entendimento do Eminente Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região:   

 “A conduta de lavar dinheiro está composta por várias 

fases, vários atos. Há uma complexidade de comportamentos, 

geralmente ligados e fracionados, direcionados à finalidade 

única de converter os valores e bens ilícitos em capitais ou em 

bens plenamente disponíveis por seus titulares”. Por isso, “ao 

fazer interpretação do delito, no caso concreto, deve o 

julgador estar atento para as diversas fases pelas quais 

passa o delito em espécie” (TRF1, ACR, 2005.42.00.000736-

2/RR, 3ª T, Rel. Des. Tourinho Neto, DJ 11/11/11).  

 

Ademais, requer ainda o MPF que seja ao ora Peticionário considerada a 

continuidade delitiva. No entanto, para a incidência deste instituto penal faz-se 

necessária a efetiva prática de mais de um crime de mesma espécie em 

condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, de acordo 

com norma expressa do art. 71 do Código Penal:   

"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 

pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 

condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras 

semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como 

continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, 

em qualquer caso, de um sexto a dois terços".   

Assim, como já bem explanado alhures, tendo em vista que no caso em 

concreto inexiste o concurso de delitos, mas sim apenas a ocorrência de um 

único crime, impossível se cogitar à aplicação do instituto da continuidade 

delitiva no caso sob análise.   

Desta feita, resta evidente não existir no caso em tela a presença do instituto 

do concurso de crimes, não se podendo cumular ou exasperar as penas do 

agente, pois que estamos diante de crime único e isto deve ser levado em 

consideração. 

 

 



6. Dos Pedidos 

Diante do todo exposto, requer: 

a) Seja, preliminarmente, declarada a nulidade absoluta do processo com 

relação ao ora Peticionário, segundo artigo 564, inciso III, alínea "a" e inciso IV, 

do Código de Processo Penal, pois que a denúncia formulada pelo MPF é 

manifestamente inepta, eis que completamente vaga e abstrata, bem como não 

respeitou as exigência formais e legais previstas no artigo 41 do Código de 

Processo Penal; 

Caso outro seja o entendimento de Vossa Excelência 

b) Seja o réu absolvido do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º c/c 

art. 1º § 1º, I, da lei 9613/98, por ser o fato atípico, aplicando-se o disposto no 

artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; 

c) Seja o réu absolvido do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º c/c 

art. 1º § 1º, I, da lei 9613/98, pois que não há nos autos prova de ter o mesmo 

o praticado, devendo-se a ele ser reconhecido o instituto do "in dubio pro reo", 

por ser a medida mais justa a se tomar, aplicando-se o disposto no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal; 

Outro sim, caso outro seja o entendimento deste MM. Juízo, requer: 

d) Seja a pena-base aplicada no mínimo legal, pois que as circunstâncias 

judiciais são todas favoráveis ao réu; 

e) Seja considerada e aplicada a atenuante genérica prevista no artigo 65, 

inciso I, do Código Penal, pois que o agente possui idade superior a 70 

(setenta) anos; 

f) Seja aplicada a causa de diminuição de pena, prevista no parágrafo 5º, do 

artigo 1º, da Lei 9.613/98, pois o requerente durante toda a persecução penal, 

da fase inquisitorial até o presente momento, auxiliou, de forma efetiva, as 

Autoridades Públicas na busca pela verdade real dos fatos. 



g) Não seja considerada e aplicada a causa de aumento prevista no parágrafo 

4º, do artigo 1º, da lei 9.613/98, sob pena de caracterizar "bis in idem" e 

verdadeiro desrespeito ao princípio da culpabilidade. 

h) Seja considerado o crime de lavagem de capitais como delito único, não se 

aplicando o instituto do concurso de crimes, seja pela cumulação material, seja 

pela exasperação da continuidade delitiva, pelo que alhures já se viu. 

Sendo assim, requer-se deferimento. 

 

Curitiba, 18 de Junho de 2015 

 

JEFFREY CHIQUINI DA COSTA 

OAB/PR 65.371 

    

 


