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Medida Cautelar na Reclamação n° 21802

Brasília, 31 de agosto de 2015.

RECLTE.(S)

ADV.(A/S)

ADV.(A/S)

RECLDO.{A/S)

ADV.(A/S)

INTDO.(A/S)

PROC.(A/S)(ES)

:FLÁVIO DAVI D BARRA
: JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO

: FLAVIA CRISTINATREVIZAN

:JUIZ FEDERAL DA 13a VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CURITIBA

: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

(Seção de Processos Originários Criminais)

Senhor Juiz,

De ordem, a fim de instruir o processo em epígrafe, solicito informações,J
no prazo de 10 dias, sobre o alegado na petição inicial de cópia anexa (art. 157 do5
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 14, I, da Lei n° 8.038 de 28 de maio*
de 1990). B

No ensejo, apresento votos de elevada estima e consideração

João Bosco Marcial de Castro

Secretário Judiciário

Documento assinado digitalmente

A Sua Excelência o Senhor

Juiz Federal da 13a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI

DD. PRESIDENTE DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

FLÁVIO DAVID BARRA, já qualificado no

inquérito policial federal de autos n° 5026417-77.2015.404.7000, em trâmite na

d. 13a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, vem, à presença de Vossa

Excelência, por seus procuradores adiante assinados (DOC. 01), Jacinto Nelson

de Miranda Coutinho, Roberto Lopes Telhada, Edward Rocha de Carvalho,

Antônio Acir Breda, Juliano Breda, Flávia Trevizan e Bruna Araújo

Amatuzzi Breus, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil sob números

8.862-PR, 24.509-SP, 35.212-PR, 2.977-PR, 25.717-PR, 32.580-PR e 57.632-

PR, com escritórios declinados no rodapé da presente, interpor, com base no art.

102,1,/, da CR:

RECLAMAÇÃO,

COM PEDIDO LIMINAR,

a fim de que seja preservada a competência

constitucional desse e. STF, usurpada pelo d. Juízo da 13a Vara Federal da

Subseção Judiciária de Curitiba, nos termos a seguir expostos:
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01. O reclamante teve sua prisão preventiva

decretada pelo d. Juízo de Io grau (DOC. 02) no contexto da denominada

Operação Lava-Jato, especificamente no que diz respeito à investigação relativa à

licitação para a construção da Usina Nuclear Angra 3, a fim de que fosse

garantida a ordem pública, cumprindo notar que a garantia da instrução

criminal só diz respeito ao co-investigado Othon Luiz Silva.

02. Objetivamente, em relação ao reclamante e

no que interessa à presente reclamação, teve ele seu nome citado pelo delator

Dalton dos Santos Avancini como participante de uma reunião entre os

ganhadores da licitação para a construção da Usina Nuclear Angra 3, na

qual foi solicitada ao reclamante e a outros presentes uma "contribuição" ao

PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro, estranhamente não

tendo sido citadas quais pessoas de tal partido seriam beneficiados:

QUE, nessa reunião também foi comentado que havia certos

compromissos do pagamento de propinas ao PMDB no montante de

um por cento (1%) e a dirigentes da ELETRONUCLEAR, ficando

acertado que cada empresa iria buscar seus respectivos contatos a fim de

promover o acerto junto aos agentes políticos, competindo a LUÍS

CARLOS MARTINS, pela CAMARGO CORRÊA e ANTÔNIO

CARLOS MIRANDA, pela UTC iriam reunir-se posteriormente para

acertar os detalhes desse pagamento a pessoas ligadas ao PMDB e

aos dirigentes da ELETRONUCLEAR; QUE, cogitou-se da

necessidade de contratação de uma empresa para dar cobertura legal ao

pagamento da propina, sendo definido que caso isso fosse feito ficaria a

cargo de LUÍS CARLOS e de MIRANDA tratar desse assunto; QUE,

nessa reunião estavam presentes pela ANDRADE GUTIRERREZ,

FLÁVIO BARRA, pela TECHINT RICARDO OURICH (ou

OURIQUE), pela CAMARGO o declarante, pela UTC, RICARDO

PESSOA, pela ODEBRECHT, FÁBIO GANDOLFO, o qual segundo

sabe estaria tratando pela primeira vez acerca do assunto) pela EBE um

executivo de nome RENATO, segundo recorda e pela QUEIROZ

GALVAO o seu presidente de nome PETRONIO; - g.n. -.
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03. A declaração serviu de ponto essencial à

representação inicial do i. órgão do MPF (DOC. 03, p. 12) para a decretação de

medidas cautelares, incluída a então prisão temporária do reclamante:

Assim, após realizada a licitação inaugurada pelo Edital n° GAC.T/CN-

003/138 e definidas os consórcios vencedores do pacote 1 (Consórcio

Angra 3) e do pacote 2 (consórcio Una 3) da Usina Nuclear de Angra 3,

que viriam a se unir em um único consórcio (Consórcio Angramon), e

vencidas algumas etapas de discussões de preços, etc, e já às vésperas

das assinaturas dos contratos com a ELETRONUCLEAR, DALTON

AVANCINI relatou que foi realizada uma reunião em que foi

discutida a sistemática de pagamento de propinas de ANGRA 3, na

na sede da UTC, em agosto de 2014. - g.n. -.

04. No mesmo sentido, a d. autoridade

reclamada entendeu tal declaração como extremamente relevante, a ponto de a

utilizar como ponto-chave de sua r. decisão inicial, afirmando que "o

depoimento de Dalton Avancini, revelando estefato no âmbito dos contratos de

Angra3, é portanto bastante plausíver, muito embora tenha omitido a questão

"partidária".

05. O reclamante foi preso; e interrogado,

momento em que lhe foi perguntado sobre todo o contexto dos fatos investigados

pela d. autoridade reclamada, tendo declarado o seguinte (DOC. 04):

QUE perguntado quanto à reunião convocada por RICARDO

PESSOA, da UTC, previamente à assinatura do contrato de ANGRA

3, por e-mail, confirma ter ocorrido a convocação da reunião e

confirma ter participado da aludida reunião; QUE afirma que foi a

única reunião que participou no âmbito do consórcio UNA 3 referente ao

procedimento licitatório para construção de ANGRA 3; QUE se tratou de

uma reunião prévia à assinatura do contrato e que teve por objetivo

ajustar detalhes quanto à fusão anunciada dos consórcios, bem como

tratar questões quanto a restrições financeiras que ELETRONUCLEAR

teria em relação ao projeto ANGRA 3; QUE à reunião estavam presentes

DALTON AVANCINI (CAMARGO CORRÊA), PETRONIO BRAZ
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(QUEIROZ GALVÃO), FÁBIO GANDOLFO (ODEBRECHT)

RICARDO OURIQUE (TECHINT) e RENATO, cujo nome completo'
não se recorda, pela empresa EBE; QUE conheceu o representante da

EBE naquela ocasião, mas que os demais executivos já conhecia em

virtude de contatos profissionais prévios; QUE durante a reunião

foram tratados os tópicos inicialmente acordados, e ao final

RICARDO PESSOA pediu a palavra para anunciar aos

participantes que o ex-Ministro de Energia, EDISON LOBÃO, do

PMDB, havia solicitado uma contribuição das empresas

participantes do consórcio para fins de campanha eleitoral do
PMDB;-g.n.-.

06. Novamente, vê-se que a questão da

reunião em que foram solicitados valores, supostamente a pedido do então

Ministro Edison Lobão, atual Senador da República (PMDB/MA), é ponto

fundamental na investigação, e tanto é assim que a d. autoridade reclamada

afirmou expressamente na decretação da prisão preventiva do reclamante, não

deixando margem à dúvida (DOC. 05):

Dalton dos Santos Avancini, ex-Presidente da Camargo Corrêa,

relatou, em acordo de colaboração premiada, acertos para

pagamento de propina em licitações e contratos de obras em Angra3,

após a tomada de medidas pela Eletronuclear para restringir a

concorrência do certame. (...)

Nessa reunião tambémfoi comentado que havia certos compromissos

do pagamento de propinas ao PMDB no montante de um por cento

(l%)ea dirigentes da ELETRONUCLEAR; (...)

Revelou ainda Dalton Avancini que, no âmbito do cartel e dos crimes

em questão, representaria Flávio David Barra a Andrade Gutierrez,

Ricardo Ourives Marques, a Techint, Fábio Andreani Gandolfo, a

Odebrecht, Petrônio Braz Júnior, a Queiroz Galvão, e Renato Ribeiro

Abreu, a EBE. - g.n. -

07. Em síntese, tudo de acordo com a d.

autoridade reclamada: haveria um acordo entre empresas participantes para

fraudar a licitação da Usina Angra 3, no qual seria devido 1% a título de

propina a integrantes do PMDB, notadamente o Senador Edison Lobão
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(PMDB/MA) tendo sido tal solicitação de vantagem indevida realizada na

reunião ocorrida na sede da UTC, sendo que o reclamante se encontra

investigado e preso preventivamente por ordem da d. autoridade reclamada.

08. Como se sabe, Senadores da República

somente podem ser processados e investigados perante esse e. STF, nos termos

do art. 102, I, b, da CR , razão por que o princípio do Juiz Natural vem à

discussão, notadamente porque a própria d. autoridade reclamada tem dúvida

sobre sua competência para a investigação, processamento e julgamento do

caso, cf. se pode verificar da r. decisão que decretou a prisão temporária do

reclamante:

Esclareço ainda que, como tratar-se-ia de crime praticado pelo mesmo

cartel formado para fraudar as licitações da Petrobrás, há conexão e

continência entre os crimes ora em apuração e aqueles da Operação

Lavajato. Com efeito, as mesmas empresas, com o mesmo cartel e

práticas, teriam também obtido mediante ajuste e propina os contratos da

Eletronuclear. A relação justifica, pelo menos provisoriamente, a

competência deste Juízo e ate que os fatos estejam melhor

elucidados. - g.n. -.

09. A alegação da d. autoridade reclamada

para investigar crimes em tese cometidos contra a Eletronuclear é a seguinte:

2. Na decisão de 23/07/2015 (evento 29), justifiquei provisoriamente a

competência de Juízo, sendo o caso um desdobramento dos crimes de

cartel, ajuste de licitação e propinas no âmbito da Petrobrás, sendo

identificadas provas, em cognição sumária, de que as mesmas empresas,

"Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da

Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-

Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros

e o Procurador-Geral da República;"
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com similar modus operandi, estariam agindo em outros contratos com a

Administração Pública, aqui especificamente na Eletrobrás
Termonuclear S/A - Eletronuclear.

A conexão entre os crimes é óbvia, já que o mesmo cartel de

empreiteiras que teria atuado na Petrobrás, estaria atuando na

Eletronuclear praticando crimes similares. - g.n. -.

10. A dúvida inicial da d. autoridade

reclamada também foi manifestada pelo e. TRF da 4a Região, em decisão que

indeferiu liminar em habeas corpus impetrado em favor do reclamante (HC n°

5029589-75.2014.404.0000, Rei. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto)-

De forma preliminar, observo fragilidade na justificação da

competência do Juízo por conexão entre crimes de cartel, em

especial pela distinção das instituições públicas envolvidas c essa

operação versar sobre investigação de conluio em licitações e

pagamentos ilegais na Eletronuclear. A continuar o desdobrando

processual por conta de distintas operações, haverá concentração da

maioria das potenciais fraudes licitatórias e/ou pagamento de propinas

numa única ação penal, visto que os prestadores de serviços e

executores de obras repetem-se em vários contratos públicos por

todo o país e nas diferentes esferas federativas. Mais, as eventuais

cartelizações criminosas podem ser distintas e cada uma receber sua

investigação e processamento específico, respeitando a competência

da origem e local dos ilícitos penais. Aliás, o próprio magistrado

fundamenta de forma breve e anota que merece "discussão mais longa

sobre competência". - g.n. -.

11. Lateralmente - mas de forma não menos

importante - à discussão sobre a competência desse e. STF, vê-se que se está

diante de um "Juízo Universal" em Curitiba, com todas as vênias e respeito à d.

autoridade reclamada. Isso porque justifica ela sua competência com base num

suposto cartel de "componentes idênticos", algo que não é verdadeiro, muito

menos correto diante das regras de regência.
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12. E para tanto basta comparar a descrição

realizada pela própria d. autoridade reclamada dos "cartéis" da Petrobras da

Eletronuclear, algo esclarecedor:

"Grandes empreiteiras do Brasil, especificamente a OAS, Odebrecht,

UTC, Camargo Corrêa, Techint, Andrade Gutierrez, Mendes

Júnior, Promon, MPE, Skanska, Queiroz Galvão, IESA, Engevix,

SETAL, GDK e Galvão Engenharia, teriam formado um cartel,

através do qual, por ajuste prévio, teriam sistematicamente frustrado as

licitações da Petrobras para a contratação de grandes obras, e

pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal

calculadas em percentual sobre o contrato." - g.n. - (doc. XX:

recebimento da denúncia no processo-crime de autos n° 5036518-

76.2015.404.7000, relativo aos executivos da Andrade Gutierrez no

"cartel da Petrobras")

"As empresas participantes da conduta são (i) Construtora Andrade

Gutierrez S.A. ('Andrade Gutierrez'); (ii) Construtora Norberto

Odebrecht S.A. ('Odebrecht'); (iii) Construtora Queiroz Galvão S.A.

('Queiroz Galvão'); (iv) Construções e Comércio Camargo Corrêa

S.A. ('CCCC'); (v) EBE - Empresa Brasileira de Engenharia S.A.

('EBE'); (vi) Techint Engenharia e Construções S.A. ('Techint'); e (vii)

UTC Engenharia S.A ('UTC')." - g.n. (DOC. XX: histórico de conduta

elaborado pelo CADÊ relativo ao "cartel da Eletronuclear", utilizado

pela d. autoridade reclamada).

13. Para que fique mais claro ainda:

Empresa

Andrade Gutierrez

Odebrecht

Queiroz Galvão

Camargo Corrêa

EBE

Techint

UTC

OAS

"Cartel" da Eletronuclear

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não (foi "vitima)

"Cartel" da Pc

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

trobras
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Mendes Júnior

Promon

MPE

Skanska

IESA

Engevix

SETAL

GDK

Galvão Engenharia

Não

Não

Não

Não (foi "vítima ")

Não (foi "vitima")

Não (foi "vítima")

Não (foi "vítima")

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

14. Ora, para a modificação da competência

não basta as mesmas pessoas (coisa que não acontece aqui!) praticarem os

mesmos tipos penais em locais diferentes. É preciso que os fatos tenham relação

probatória objetiva entre eles. Fatos e pessoas são elementos à fixação da

competência, nos termos da Lei (art. 70, do CPP), porque se dá no lugar da

consumação do crime. E o crime, sabem todos, tem uma estrutura objetiva e

subjetiva, conforme a tradição do tempo em que tais regras foram lançadas, como

se aprende, por ex., de Carrara e Leone. Pode, porém, pelas causas de

modificação, virem a alcançar outro Juízo (que não aquele inicial e

aparentemente demarcado), em razão dos crimes e das pessoas, conformando a

conexão e a continência. A modificação, porém, quando se dá em face da

conexão, por evidente que não exclui as mesmas pessoas; da mesma forma que

ela não afasta os crimes quando da continência.

15. Logo, não se trata, como se tem feito com

freqüência e de modo equivocado, de modificar a competência tão somente

porque são vários crimes que se reúnem para serem julgados um mesmo processo

{simultaneus processus), desprezando-se o fato de que eles, os crimes, são

praticados (ou podem ser) por vários autores; da mesma forma que na

continência os autores é que forjam a unidade do processo, desprezando-se o
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crime que cometeram. Tal análise não pode ser parcial, por evidente. Caso o

fosse, estar-se-ia, na prática, a legitimar o Juízo do Rio de Janeiro para processar

e julgar todo e qualquer crime cometido pelo "Comando Vermelho", ou o de São

Paulo para aqueles cometidos pelo "PCC", pouco importando os locais de

consumação.

16. Tal discussão lateral, mas de suma

importância, serve para mostrar o que se vem passando em Curitiba no que

diz respeito ao Juiz natural, ferido de morte por critérios pragmáticos,

inclusive no que diz respeito à competência desse e. STF.

17. De fato, a determinação de qual o Juízo

apropriado para investigar, processar e julgar o caso em discussão, notadamente

quando há menção expressa à corrupção bilateral envolvendo Senadores da

República (e o que tem sido noticiado da delação de Ricardo Pessoa,

homologada por esse e. STF, é nesse sentido) é de suma importância para a

preservação da competência desse e. STF, na medida em que o art. 5o, LIII, da

CR, estabelece a garantia do Juiz natural, pressuposto do devido processo legal

(art. 5o, LIV, da CR), garantias estas que permitem eventual prisão única e

exclusivamente pela autoridade competente, sendo a regra pela qual o cidadão

somente seja preso pelo seu Juiz natural ecoada pela Convenção

Interamericana de Direitos Humanos, em seu art. 7o, § 6o2.

18. Aliás, competência é matéria legal; e

deve vir amparada em elementos objetivos, jamais abstratos, sendo tal regra

extraída do art. 76, I, II e III, do CPP, especificamente em relação à conexão e,

"Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a umjuiz ou tribunal competente, a

fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua

soltura, se a prisão ou a detençãoforem ilegais".
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em relação à fixação da competência, ditada pelo art. 70, do CPP: consumado o

fato, "agarra-se" ele ao seu Juiz competente.

19. A questão é tão grave que uma decisão

proferida por autoridade incompetente é absolutamente nula (art. 564, I, do

CPP) e determina, inclusive, a concessão de habeas corpus (art. 648, III, do

CPP), justamente porque o Juiz natural é pressuposto do devido processo

legal.

20. Por tais motivos, especialmente ao se

considerar estar - sendo correta a hipótese do i. órgão do MPF e as afirmações

da própria d. autoridade reclamada - diante de caso de corrupção bilateral

envolvendo Senador da República, sobressai-se a incompetência para a

decretação da prisão do reclamante, razão por que todos os atos praticados

pela d. autoridade reclamada são nulos, devendo os autos serem remetidos

ao seu Juízo natural, no caso, esse e. STF.

21. Por fim, é o caso de se preservar a

competência desse e. STF, com a concessão da medida liminar para a imediata

suspensão do trâmite do inquérito em questão, com a concessão da liberdade do

reclamante. Ofumus bonijúris vem da clara ofensa à competência desse e. STF;

e o periculum in mora é reforçado pelo prejuízo diário que o reclamante vem

sofrendo, preso por ordem de uma autoridade incompetente.

POSTO ISTO,

requer se digne Vossa Excelência receber a

presente e, liminarmente, determinar a suspensão do trâmite dos autos de n°

5026417-77.2015.404.7000, para o fim de preservar a competência desse e. STF,

usurpada pela d. autoridade reclamada, declarando-se a nulidade dos atos
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Breda Advogados Associados

Miranda Coutinho, Carvalho & Advogados

ii

praticados, bem como de suas decisões, a começar pela de prisão e demais

cautelares, as quais, em conseqüência, devem revogadas.

Pede deferimento.

Curitiba, 25 de agosto de 2015

JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO ROBERTO LOPES TELHADA
O.A.B./PR n» 8.862 O.A.B./SP n° 24.509

ANTÔNIO ACIR BREDA

O.A.B./PR n° 2.977

EDWARD ROCHA DE CARVALHO

O.A.B./PR n° 35.212

JULIANO BREDA

O.A.B./PR n° 25.717

FLAVIATREVIZAN

O.A.B./PR n° 32.580

BRUNA ARAÚJO AMATUZZI BREUS
O.A.B./PR n° 57.632
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Medida Cautelar na Reclamação 21.802 Paraná

Relator

Reclte.(s)

Adv.(a/s)

Adv.(a/s)

Recldo.(a/s)

Adv.(a/s)

Intdo.(a/s)

Proc.(a/s)(es)

: Min. Teori Zavascki

:Flávio David Barra

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho

:Flavia Cristina Trevizan

:Juiz Federal da 13a Vara Federal da

Subseção Judiciária de Curitiba

:Sem Representação nos Autos

: Ministério Público Federal

: Procurador-geral da República

Despacho: Considerando as circunstâncias do caso, o pedido

liminar será examinado após as informações.

Cumpra-se o disposto no art. 14,1, da Lei 8.038/1990.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 27 de agosto de 2015.

Ministro Teori Zavascki

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9271643.


