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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DA COMARCA DE CURITIBA – 

ESTADO DO PARANÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO/ARRESTO Nº 5041222-69.2014.404.7000/PR  

DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS Nº 5001446-62.2014.404.7000 

 

 TAIANA DE SOUSA CAMARGO, já qualificada nos Autos Medida Cautelar em 

epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., por meio de seu advogado 

abaixo assinado, apresentar sua RESPOSTA nos presentes Autos, expondo e 

requerendo o quanto segue:  

 
 Há 6 (seis) anos atrás, aproximadamente, a requerente teve um 

relacionamento amoroso com o Sr. Alberto Youssef, o qual foi interrompido algumas 

vezes durante os primeiros  2 (dois) anos, porém, chegando reatar definitivamente e 

se intensificar nos últimos 4 (quatro) anos. 

 

 Durante todo esse tempo de idas e vindas o Sr. Alberto não chegou a coabitar 

com a requerente ou mesmo a constituir uma união estável com ela, todavia, a 

Requerente sempre o considerou como sendo seu namorado. 

 

 Também durante todo esse tempo o Sr. Alberto sempre mostrou-se perante 

a Requerente como um empresário de sucesso e dono da empresa Marsans Brasil, que 

atuava no ramo de hotelaria e turismo. 
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 Em 2011 o Sr. Alberto deu de presente à Requerente a BMW de placa n. ABN 

9393, ano 2005, e desde essa data passou a pagar regulamente todas as contas da 

Requerente, bem como, as despesas médicas e de educação do filho da Requerente. 

 

 2 (dois) anos após, mais precisamente no dia 04.03.2013, o Sr. Alberto 

também deu de presente à Requerente o apartamento n. 101, juntamente com as 

vagas de garagem de nºS. 37, 38 e 39, no Edifício Villa Ca D`Oro, localizado na Rua 

Horácio Meirelles Teixeira, n. 640, São Paulo, e cujas matrículas constam registradas 

no 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo sob os nºS. 133.168, 133.222, 

133.223 e 133.224. 

 
 A requerente sempre imaginou que o motivo de tais bens serem dados de 

presente pelo Sr. Alberto para ela, seria o fato do Sr. Alberto vir a desejar se separar, 

de vez, da esposa dele, para viver com ela, a Requerente. 

 

 Por outro lado, a Requerente nunca imaginou que tais bens poderiam ter sido 

comprados com algum dinheiro obtido de forma ilícita pelo Sr. Alberto, eis que este 

sempre se mostrou como empresário de sucesso e nunca fez denotar à Requerente 

impressão de que pudesse estar envolvido em atividades ilícitas. 

 

 Até bem pouco tempo atrás a requerente ainda não acreditava que o Sr. 

Alberto pudesse ter feito tudo aquilo que foi noticiado por meio da impressa, seja por 

tê-lo conhecido na condição de seu namorado (por ter tido um relacionamento 

amoroso com ele), seja por sempre tê-lo visto na condição de empresário de sucesso.  

 

 Todavia, como recentemente ficou sabendo - também por meio da imprensa -, 

que ele teria confessado a prática de crimes, via instituto da delação premiada, 

finalmente se convenceu de que ele não é uma pessoa inocente e que há real e séria 

possibilidade do dinheiro pelo qual foram comprados tais presentes para ela, 

Requerente, ser proveniente de atividade ilícita, razão pela qual informa que os deixa à 

disposição de V. Exa. para tomar as medidas que entender cabíveis, pois não tem, 
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como nunca teve, capacidade econômica para comprar tais bens e nem imaginava que 

o acusado Alberto também não o teria, de forma lícita. 

 

 Quanto à transferência do veículo BMW de placa n. ABN 9393, ano 2005, para a 

Sra. Lia Sobieray Hey, na data de 04.06.2014, esta se deu da seguinte forma: 

 

 O referido veículo estava na oficina mecânica desde o dia 23.02.2014, após 

acidente de trânsito, conforme docs. 01 e 02 anexos, para reparos, tendo o conserto 

do carro ficado na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

 

 A Requerente não tinha dinheiro para pagar tal conserto e, comentando o 

problema com sua amiga, Sra. Lia, esta última se interessou por comprar o veículo pela 

quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil), dentre os quais R$ 5.000,00 seriam 

utilizados para pagar IPVA e multas e R$ 20.000,00, para pagamento dos reparos e 

retirada do veículo da oficina, só restando à Requerente a receber R$ 20.000,00.  

 

 Como à época a Requerente estava precisando de dinheiro; como a essa época 

(junho de 2014) ela ainda acreditava na inocência do seu ex-namorado (a notícia de 

que o Sr. Alberto fez delação premiada só ocorreu no mês passado, ou seja, outubro 

de 2014); e, principalmente, como não tinha recebido qualquer intimação ou 

notificação de que esse veículo pudesse estar sob suspeita de ter sido obtido com 

utilização de hipotético dinheiro ilícito, anuiu vendê-lo de boa-fé à Sra. Lia (com 

residência na Alameda Jaú, n. 1606, apto. 601, São Paulo-SP), entendendo estar 

fazendo um bom negócio para ambas as partes; tendo a Sra. Lia comprado referido 

veículo, também, de boa-fé, eis que sequer sabia que tal veículo foi dado de presente à 

Requerente pelo Sr. Alberto, muito menos, se ele era inocente ou culpado. 

 

 Apesar do acusado Alberto ter ajudado muito a Requerente no passado, 

pagando suas despesas e de seu filho, abrindo portas para que a Requerente pudesse 

trabalhar, bem como, lhe dando presentes de alto valor (carro e casa), hoje em dia, 

além de arrasada emocionalmente, a Requerente enfrenta difícil situação financeira, 

motivo pelo qual está pensando em retornar à sua terra natal, Fortaleza, para o 
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socorro de sua família, caso não consiga se recolocar no mercado em curto prazo, aqui 

em São Paulo (a Requerente é formada em marketing, precisa se sustentar e ainda 

sustentar o seu filho de 11 anos  - doc. 04, que também sofre com toda essa situação). 

 

 Por fim, a requerente gostaria de ressaltar que não se considera "laranja" do Sr. 

Alberto como constou descrito na presente medida cautelar, pois, apesar das inúmeras 

mentiras contadas por este senhor a ela, a Requerente nunca teve a consciência ou 

imaginou que o Sr. Alberto estava utilizando do nome da declarante para esconder 

bens, até porque o Sr. Alberto sempre dizia que aqueles bens eram dela, Requerente, 

e só dela. Ela nunca imaginou que o dinheiro que ele lhe deu para comprar o carro e 

imóvel descritos acima (bens dados como presente), fosse oriundo de uma fonte ilícita, 

e jamais imaginou que ele pudesse reivindicar esses presentes de volta, como se não 

fossem presentes para ela, mas sim como bens que fossem dele.  

     

 No mais, a requerente fica à disposição de V. Exa. para quaisquer 

esclarecimentos adicionais julgados necessários. 

 

Nesses termos,  

é o que responde e pede juntada. 

São Paulo, 17 de novembro de 2.014. 

 

 
ANDERSON COSME DOS SANTOS 

OAB/SP nº 346.415 

 
 

 
 
 
 
 

 


