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Vistos, ....

              Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia
Federal responsável pelo IPL nº 119/2016, voltada à obtenção de medidas
cautelares de prisão temporária, condução coercitiva, busca e apreensão e
sequestro de bens.
 Referido inquérito foi instaurado em decorrência de termo de
colaboração, de nº 29, firmado por Ricardo Pessoa, em 29 de abril de 2015, o
qual, submetido à apreciação do Min. Celso de Mello, do Pretório Excelso, nos
autos da Pet. nº 5700/DF, recebeu decisão em que, dentre outras ordens,
determinou o desmembramento e envio de peças para a Justiça Eleitoral do
Estado de São Paulo, em razão do seguinte trecho da aludida colaboração, in
verbis:

“que no caso da campanha de FERNANDO HADDAD quem fez a
intermediação para que se sentasse com ele durante a campanha foi JOSÉ DE
FILLIPI JUNIOR, que hoje é Secretário de Saúde de FERNANDO HADDAD; que
no almoço já ficou acertado o valor a ser doado para a campanha de FERNANDO
HADDAD em 2012; que após as eleições, o declarante foi procurado por JOÃO
VACCARI NETO que lhe pediu que pagasse uma despesa com a gráfica do
CHICÃO no valor de R$ 3 milhões de reais; que VACCARI deu o telefone de
CHICÃO; que CHICÃO procurou WALMIR PINHEIRO, o qual negociou a dívida e
fez o pagamento no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais);
que depois, descontou da conta corrente existente com o VACCARI; que esse
pagamento foi feito por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, utilizando-se do
esquema de caixa dois da UTC; que o sistema de caixa dois utilizado foi o
escritório de advocacia de ROBERTO TROMBETA; que o telefone de Chicão era
11 97579.8538” (fl. 35, vol. I).

 Diga-se, ainda, que o presente inquérito foi desmembrado em
relação aos demais envolvidos, prosseguindo apenas para a análise da prática de
eventuais delitos eleitorais que teriam ocorrido no pleito de 2012, e relacionados
ao então candidato a Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.
  Ouvido pela Polícia Federal, em São Paulo, no dia 5 de julho
de 2016, Ricardo Pessoa confirmou, essência, o que constara do aludido termo de
colaboração, assim se manifestando, in verbis:
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“o declarante esclarece que aproximadamente três meses após as eleições
municipais de 2012, nas proximidades  do Carnaval, o declarante foi procurado por
JOÃO VACCARI NETO, o qual lhe solicitou o pagamento de um débito pendente
junto a uma gráfica que havia prestado  serviços para a campanha do então
candidato a prefeito FERNANDO HADDAD. Que a pessoa de JOSÉ  FILLIPI
JÚNIOR foi o responsável por aproximar o declarante de FERNANDO HADDAD,
com quem manteve duas conversas durante o pleito eleitoral, para conhecer seu
Projeto de Governo; que a respeito do pagamento feito à referida gráfica, o
declarante esclarece que foi operacionalizado por meio do Diretor Financeiro da
UTC, WALMIR PINHEIRO, o qual entrou em contato com ALBERTO YOUSSEF,
para concluir o pagamento; que o declarante mantinha uma espécie de
contabilidade paralela junto a JOÃO VACCARI, relativa a propinas pagas em
decorrência de obras da Petrobrás; que o débito apresentado por VACCARI sobre
as despesas com dita gráfica foi no montante de três milhões de reais; que o
declarante reclamou, pois achou o valor muito alto; que então VACCARI disse que
o declarante poderia abater esse valor da referida contabilidade paralela; que em
negociação junto ao possível responsável pela Gráfica, de alcunha CHICÃO,
WALMIR PINHEIRO conseguiu reduzir o valor para dois milhões e seiscentos mil
reais; que o declarante não sabe se CHICÃO é de fato o proprietário da Gráfica,
cujo nome também não sabe dizer; que o número de telefone celular fornecido pelo
declarante durante a celebração do Termo de Colaboração nº 29 lhe foi repassado
por JOÃO VACCARI, como sendo o número para manter contato com CHICÃO;
que o declarante tem certeza de que o número que consta do Termo está correto;
que o declarante esclarece que o valor pago à Gráfica de CHICÃO foi feito por
ALBERTO YOUSSEF, pois essa pessoa era quem guardava os recursos
provenientes de "Caixa Dois" do grupo UTC; que  portanto, o pagamento foi feito
em moeda corrente, em "cash"; que a origem do dinheiro utilizado para pagamento
da Gráfica de CHICÃO refere-se a contratos simulados de prestação de serviços
advocatícios para o advogado tributarista ROBERTO TOMBETA; que esse foi um
dos meios desenvolvidos pelo declarante para produzir recursos de Caixa Dois, os
quais em seguida eram encaminhados à ALBERTO YOUSSEF; que o declarante
tem uma tabela produzida à época dos pagamentos feitos a pedido de JOÃO
VACCARI, na qual consta o desconto de dois milhões e seiscentos relativos ao
pagamento da Gráfica; que o declarante se compromete a apresentar uma cópia
desse documento a esta Autoridade Policial; que essa tabela foi apresentada em
anexo ao Termo de Colaboração nº 19” (fls. 165/166, vol. I).

 Também se procedeu à oitiva das pessoas então
mencionados pelo autor do referido termo de colaboração. Assim, Walmir
Pinheiro, afirmou, in verbis:

“o declarante exerceu o cargo de Diretor Financeiro da empresa UTC
ENGENHARIA até novembro de 2014; que a pessoa de JOÃO VACCARI NETO
frequentava a empresa UTC em São Paulo/SP com frequência, sempre aos
sábados, para tratar de assuntos relativos a contribuições a Campanhas Eleitorais;
que  certa vez, pouco depois do final das eleições de 2012, no final desse ano ou
começo de 2013, em uma dessas reuniões JOÃO VACCARI solicitou o pagamento
de uma dívida de campanha junto a uma Gráfica que havia prestado serviços para
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a Campanha do então candidato FERNANDO HADDAD;  que JOÃO VACCARI
forneceu ao declarante o telefone da pessoa responsável pela gráfica, conhecido
como CHICÃO; que o número do telefone é (11) 97579-8538; que neste ato o
declarante apresenta a agenda de seu aparelho de telefone celular na qual se
visualiza referido número armazenado com o registro de "CHICÃO JVN", sendo
que JVN significa JOÃO VACCARI NETO; que então o declarante estabeleceu
alguns contatos telefônicos com CHICÃO a fim de agendar um encontro para tratar
desse pagamento que deveria ser feito; que o declarante fez contato com CHICÃO
por meio do telefone de número (11) 98193-5677, Operadora TIM, número
corporativo utilizado na época, já apreendido e periciado pela Força Tarefa da
Operação Lava Jato em Curitiba/PR; que após os contatos, CHICÃO compareceu
à sede da UTC no começo do ano de 2013, sendo recebido pelo declarante,
ocasião em que, após tratativas, chegaram ao valor de R$2.600.000,00 (dois
milhões e seiscentos mil reais); que  acertou-se com JOÃO VACCARI NETO que
esse valor seria abatido do saldo relativo aos valores de propinas pagas ao Partido
dos Trabalhadores em decorrência de obras da Petrobrás; que esse valor de
R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), foi pago por meio de
ALBERTO YOUSSEF, responsável pela guarda dos valores em espécie, relativos
ao Caixa Dois da empresa; que  não sabe dizer qual foi a forma de pagamento
utilizada por YOUSSEF” (fl. 170, vol. I).

 Já Alberto Youssef, em seu depoimento, afirmou, in verbis:

“ que aproximadamente em meados de 2013, o declarante foi contatado
por VALMIR PINHEIRO da empresa UTC, o qual lhe disse que deveria fazer o
pagamento de aproximadamente dois milhões e seiscentos mil reais ao proprietário
de uma gráfica que havia prestado serviços para a campanha eleitoral do então
candidato FERNANDO HADDAD ao cargo de prefeito pelo Partido dos
Trabalhadores, na cidade de São Paulo/SP; que VALMIR PINHEIRO informou ao
Declarante que a dívida lhe havia sido apresentada por JOÃO VACCARI NETO,
então Tesoureiro do PT; que VALMIR PINHEIRO forneceu então o telefone do
indivíduo conhecido como CHICÃO; que o declarante ligou para CHICÃO e
combinou que ele iria comparecer a seu escritório, na cidade de São Paulo/SP,
situado na Rua Renato Paes de Barros, cujo número não se recorda; que pelo que
pode perceber de CHICÃO, salvo melhor juízo, a gráfica havia prestado serviços a
outras campanhas a candidatos ao cargo de prefeito pelo Partido dos
Trabalhadores; que a pessoa de CHICÃO compareceu de fato ao escritório do
declarante, por mais de uma vez, a fim de receber os valores que lhe eram
devidos; que em algumas ocasiões o pagamento foi feito em moeda corrente, ou
seja, em cash, e salvo engano foram feitas algumas transferências bancárias para
a conta da gráfica, possivelmente no Banco do Brasil; que os valores transferidos
via sistema bancário são de aproximadamente entre oitocentos mil e um milhão de
reais; que nesses casos, o Declarante utilizou ou das contas de LEONARDO
MEIRELES ou das contas de VALDOMIRO DE OLIVEIRA ou, possivelmente, das
contas de MEIRE POZA, que possuía em seu nome uma empresa denominada
ARBOR; que o declarante se utilizava das contas correntes em nome dessas
pessoas para receber valores relativos a obras superfaturadas da PETROBRÁS e
para realizar pagamentos para clientes que necessitassem de recebimento de
valores a título de Caixa Dois; que o recebimento de valores em tais contas
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correntes se dava por meio da celebração de contratos de prestação de serviços
fictícios; que o declarante era o titular do "Caixa Dois" da empresa UTC e, quando
a empresa necessitava realizar algum pagamento fora da contabilidade oficial,
contatava o declarante, que cobrava para a execução do serviço aproximadamente
três por cento do valor a ser pago; que o declarante não se recorda do nome da
gráfica, tampouco do nome completo de CHICÃO; que o declarante já prestou
esclarecimentos a respeito desses fatos no curso de sua colaboração premiada em
um Inquérito Policial que salvo melhor juízo corre perante o STF; que CHICÃO
comentou com o declarante que chegou a ser Deputado Estadual pelo PT e
presidente de algum sindicato mas naquela época já havia abandonado essas
atividades; que  durante as tratativas para realizar referido pagamento, o
declarante não tratou com a pessoa de JOSÉ DE FILLlPI JÚNIOR, tampouco
ouviu seu nome ser mencionado; que pelo que pôde perceber durante as
tratativas, os serviços da gráfica foram de fato prestados à campanha eleitoral; que
inclusive, CHICÃO se demonstrou insatisfeito com a demora no pagamento da
dívida; que o declarante não se recorda ao certo se a insatisfação de CHICÃO era
com JOÃO VACCARI ou com a Direção do Partido dos Trabalhadores (PT); que na
época em que manteve contrato com CHICÃO, o declarante usava vários telefones
celulares, de modo que não se recorda do número que foi usado para manter
contato com ele” (fls. 235/2236, vol. I).

   

 Também foi colhido o depoimento de Rafael Ângulo Lopez,
que igualmente firmou termo de colaboração premiada e que trabalhava com
Alberto Youssef, à época em que ocorreram esses fatos. Eis o que ele afirmou, in
verbis:

“que o declarante firmou acordo de Colaboração Premiada junto à PGR
aproximadamente em Dezembro de 2014 no âmbito da Operação Lava Jato; que o
declarante se compromete, portanto, a dizer a verdade a respeito dos fatos que
Ihes sejam perguntados; que o declarante trabalhou para ALBERTO YOUSSEF de
abril de 2005 até 17 de março de 2014, quando se deu a prisão de ALBERTO
YOUSSEF na Primeira Fase da Operação Lava Jato; que o declarante trabalhava
no escritório de ALBERTO YOUSSEF situado na Rua Dr.Renato Paes de Barros,
salvo engano nº 700 ou 770, nesta cidade de São Paulo/SP; que em geral o
declarante cumpria as determinações de YOUSSEF consistentes, resumidamente,
em pagamentos, transferências, depósitos bancários, transporte de  valores,
pagamentos de contas de terceiros, etc.; que aproximadamente em meados de
2013, o declarante recorda-se de que um indivíduo conhecido como CHICAO foi ao
escritório situado na rua Renato Paes de Barros aproximadamente umas três
vezes, para apanhar valores em espécie; que CHICÃO entrava com seu veículo,
um Hyundai Azera, cor preta, pela garagem, onde ficava aguardando, no carro,
que o declarante lhe levasse os valores; que o declarante teve contatos rápidos
com CHICÃO, de modo que apenas conversava com ele por alguns minutos
enquanto fazia a entrega do dinheiro; que nas ocasiões em que CHICÃO
compareceu ao escritório, o senhor YOUSSEF já deixava preparada a quantia a
ser levada por CHICÃO, devidamente acondicionada em uma caixa ou sacola; que
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em uma das ocasiões o próprio declarante retirou do cofre a quantia aproximada
de duzentos mil reais, colocou em uma sacola e entregou para CHICÃO; que das
outras vezes o declarante não se recorda do valor que foi entregue, mesmo porque
já estava embalado em caixas ou em algum outro recipiente fechado; que talvez
tenha entregue às Autoridades por ocasião do acordo de Colaboração Premiada,
alguma planilha contendo os valores entregues a CHICÃO; que o declarante sabe
dizer que os valores pagos eram relativos a serviços da gráfica da pessoa de
CHICÃO; que o senhor ALBERTO YOUSSEF se referia a CHICÃO como sendo
CHICÃO DA GRÁFICA; que o declarante não se recorda do nome da gráfica; que
neste ato o advogado do declarante se compromete a enviar a planilha acima
mencionada ao e-mail delecor.srsp@dpf.gov.br aos cuidados do Delegado de
Polícia Federal que este preside; que o declarante foi absolvido em um dos dois
processos a que responde no âmbito da Operação Lava Jato e, no outro processo,
foi condenado, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de
direitos e recolhimento domiciliar (fls. 307/308, vol. II).

 Em virtude de tais depoimentos, as investigações
prosseguiram e, segundo o relato apresentado pela autoridade policial signatária
da representação ora em análise, apurou-se que foi montada uma sofisticada
operação fraudulenta, para que recursos pudessem ser desviados para uma
contabilidade paralela, que seria posteriormente destinada ao caixa do Partido dos
Trabalhadores (PT), para utilização em suas campanhas eleitorais.

 E para a concretização dessa operação, concorreram várias
pessoas e foram utilizadas várias indústrias gráficas, conforme constou
expressamente do pedido ora em análise, in verbis:

“Diante do quadro fático acima delineado, identificou-se, como se viu,
transferências de R$ 160.750,00 (cento e sessenta mil setecentos e cinquenta
reais) e de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), oriundos de contas corrente
mantidas por empresas “de fachada”, EMPREITEIRA RIGIDEZ e PHISICAL,
controladas pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF, para conta da gráfica LWC, a qual
prestou serviços para a campanha do então candidato a Prefeito de São Paulo, no
pleito de 2012, FERNANDO HADDAD.

Além dessa movimentação financeira, na mesma época, como também se
viu acima, houve significativo aporte de recursos nas contas correntes das
empresas gráficas LWC e CÂNDIDO & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA., mediante
transferência de valores em espécie, realizadas por MARCELO MIRANDA
CÂNDIDO e RONALDO CÂNDIDO DE JESUS, totalizando o montante de R$
475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Os colaboradores RICARDO
PESSOA, WALMIR PINHEIRO, ALBERTO YOUSSEF e RAFAEL ÂNGULO, por
sua vez, afirmaram de forma uníssona a entrega de valores em espécie a
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA.

Há fortes indícios, portanto, de que os serviços prestados pela empresa
LWC à campanha do candidato FERNANDO HADDAD perfazem um valor
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financeiro muito superior ao declarado à Justiça Eleitoral, R$ 354.450,00, segundo
levantamento obtido mediante pesquisas no sítio do TSE, conforme Informação
Policial de fls. 312/320.

Há fortes indícios, portanto, da prática do crime previsto no artigo 350 do
Código Eleitoral. Quanto à autoria, por seu turno, há de ser imputada àqueles que
subscreveram a prestação de contas, ou seja, o então tesoureiro da campanha,
FRANCISCO MACENA DA SILVA, bem como o candidato a Prefeito e principal
beneficiário dos serviços prestados, FERNANDO HADDAD, além da então
candidata a Vice-Prefeita, NÁDIA CAMPEÃO.

Além deles, o então Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, JOÃO
VACCARI NETO, também há de ser responsabilizado pelo crime em questão
(artigo 350 do Código Eleitoral). Com efeito, embora não tenha sido subscritor da
prestação de conta à Justiça Eleitoral, a prova oral colhida indicou ter sido JOÃO
VACCARI o responsável por solicitar aos representantes legais da empresa UTC o
pagamento da dívida da campanha, em valores muito superiores àqueles
informados ao TRE/SP.

Dessa forma, além de ser sabedor da discrepância, na condição de então
tesoureiro do partido político, possivelmente concorreu para contratação dos
serviços gráficos, em montante muito superior ao informado na prestação de
contas, bem como para a prestação de informações falsas ao TRE/SP. Além disso,
a planilha apreendida no curso da denominada Operação Custo Brasil, comentada
no tópico acima indica que JOÃO VACCARI era o responsável pela arrecadação
de valores necessários ao financiamento da campanha política do candidato
FERNANDO HADDAD. Diante desse estado de coisas, força é convir ter JOÃO
VACCARI concorrido para a prática do crime”.

 
 Vê-se, portanto, que a autoridade policial acredita já haver
amealhado, nos autos do inquérito em questão, elementos probatórios suficientes
para concluir pela prática, em tese, de delitos de índole eleitoral e correlatos, além
de ter claramente identificados os autores dessas práticas.

 Contudo, entende aludida autoridade que ainda seriam
necessárias outras diligências para uma melhor elucidação de todos esses fatos
narrados nos autos e, por isso, assim se manifestou, em continuação, in verbis:

“Mas não é só. Como se viu acima, o colaborador WALMIR PINHEIRO
narrou, no âmbito de sua colaboração premiada, o superfaturamento de contratos
de consultoria tributária firmados com ROBERTO TROMBETA, igualmente agente
colaborador no âmbito da denominada Operação Lava Jato. Dessa forma, por meio
do superfaturamento dos contratos firmados com TROMBETA, WALMIR
PINHEIRO “produzia” recursos para a empreiteira, de modo que a diferença
superfaturada era entregue para ALBERTO YOUSSEF, encarregado de “guardar”
os valores, ou seja, gerir a contabilidade paralela e ilícita da UTC.

Conforme detalhado ao longo da exposição fática acima, ante a farta prova
oral colhida, os recursos oriundos dessa contabilidade paralela e ilícita foram



 
 JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 JUÍZO DA 1ª ZONA ELEITORAL BELA VISTA
 CAPITAL – SÃO PAULO

                                               Medida Cautelar nº 30-10.2017.6.26.0001

utilizados para a quitação da dívida de campanha de FERNANDO HADDAD, no
pleito de 2012, com as referidas empresas gráficas, mediante pagamentos de
valores em espécie e via sistema bancário oficial. Assim, como se está a tratar de
recursos com origem criminosa, há fortes indícios da ocorrência do crime de
lavagem de capitais, previsto no artigo 1º, § 1º, I e II, da Lei 9.613/98, tendo como
possíveis crimes antecedentes a falsidade ideológica dos contratos firmados entre
a empreiteira UTC e ROBERTO TROMBETA (artigo 299 do Código Penal) e,
principalmente, a manutenção de recurso ou valor paralelamente à contabilidade
exigida pela legislação (artigo 11 da Lei 7.492/86).

Um dos principais responsáveis pelo crime de lavagem de capitais ora
investigado, por ter figurado como elo entre os núcleos empresarial-financiador
(empresa UTC), político (candidatos e respectivo tesoureiro) e empresarial-
prestador de serviços (empresas gráficas), é JOÃO VACCARI NETO. Esse
investigado, com efeito, foi o responsável por intermediar a negociação havida
entre os representantes legais da empreiteira UTC e o controlador do grupo de
gráficas que prestou serviços à campanha, FRANCISCO CARLOS DE SOUZA,
vulgo “CHICÃO”.

O número do telefone celular utilizado por “CHICÃO”, aliás, fora repassado
a RICARDO PESSOA por JOÃO VACCARI. RICARDO PESSOA, ademais, relatou
ter JOÃO VACCARI lhe dito que a dívida com a gráfica poderia ser abatida da
contabilidade paralela e ilícita que a UTC mantinha junto a ALBERTO YOUSSEF.
Concorreu VACCARI, portanto, para a prática de mais um crime, qual seja, o de
lavagem de capitais.

Além de JOÃO VACCARI, demais disso, há fortes indícios de autoria
quanto à lavagem de capitais, por seu turno, por parte de FRANCISCO CARLOS
DE SOUZA, vulgo “CHICÃO”, controlador das empresas gráficas, e sobre as
demais pessoas físicas vinculadas às empresas do ramo de artes gráficas, seja na
condição de interpostas pessoas (“laranjas”) ou na condição de operadoras de atos
de lavagem de dinheiro.

Assim, RONALDO CÂNDIDO DE JESUS, CAUÃ POLICHETTI LOPES
MARANHÃO e DANILO PIRES DE OLIVEIRA CANDIDO, na condição de sócios
da empresa CÂNDIDO OLIVEIRA GRÁFICA EIRELI – EPP (v. fls. 248), em tese,
concorreram para a prática do crime de lavagem de dinheiro”.

 Tais práticas, cuja gravidade é inquestionável, encontram-se,
porém, dissociadas do objeto central deste inquérito, o qual, não é demais
rememorar, reside na suposta prática do delito do artigo 350 do Código Eleitoral,
na campanha eleitoral de 2012, pelo candidato Fernando Haddad, conforme
narrado no termo de colaboração de nº 29, firmado por Ricardo Pessoa e,
eventualmente, e de forma correlata, ainda, aquele descrito no artigo 1º, § 1º,
inciso I, da Lei nº 9.613/98.

 Vale dizer: o fato objetivo que ensejou a instauração deste
inquérito policial foi a solicitação e posterior entrega de valores não contabilizados
para a quitação de dívidas de campanha do aludido candidato, em
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desconformidade com o que constou da prestação de contas por ele apresentada
à Justiça Eleitoral, ao término do pleito de 2012.

   No que tange especificamente a esse fatos, tem-se que restou
apurado, até o presente momento, que a pessoa diversas vezes mencionada
como “CHICÃO”, foi identificado como sendo Francisco Carlos de Souza e que
uma empresa gráfica, constante da prestação de contas de Fernando Haddad,
para o pleito de 2012, LWC Editora Gráfica Ltda, apresentava como sócios, a ex-
esposa e um irmão de Chicão, Zuleica Lopes Maranhã de Souza e Gilberto
Queiroz de Souza.

 Também se apurou que empresas  mencionadas por Alberto
Youssef como participantes de seus esquemas de pagamentos ilegais
(Empreiteira Rigidez e Phisical Comércio Importação Exportação) efetuaram
pagamentos à referida gráfica LWC, posteriormente à data em que apontada por
ele como aquela em que teria assumido o compromisso de quitar dívidas de
campanha do candidato Fernando Haddad.
    
 Tem-se, assim, que há fortes indícios no sentido de que
efetivamente ocorreram tais pagamentos ilegais, a justificar um maior
aprofundamento das investigações sobre todos esses fatos.

 Conforme já ressaltado, não se nega a gravidade de tudo
quanto restou apurado no âmbito deste procedimento; mas, muitos dos fatos aqui
narrados se referem a matéria estranha ao objeto que deveria ser efetivamente
apurado e que se insere na competência restrita deste ramo especializado da
justiça, vale dizer: a prática de delitos eleitorais e outros que lhes sejam
eventualmente correlatos.

 Bem por isso, pleiteou o douto representante do Ministério
Público Eleitoral que, antes da tomada de quaisquer outras providências, fosse
formado expediente autônomo, a ser encaminhado ao “Grupo de Atuação Especial
e de Recuperação de Ativos – GEDEC”, do Ministério Público do Estado de São
Paulo, para análise dos fatos e adoção das providências cabíveis, aguardando-se,
assim, melhor oportunidade para a apreciação dos pedidos ora apresentados.

  Pese embora o respeito devido a Sua Excelência, entendo que
tal solução não se afigura, neste momento, a mais adequada ao caso ora em
análise.
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  Reitere-se, uma vez mais, que os fatos que ensejaram a
abertura do presente inquérito policial ocorreram há mais de quatro anos e apenas
para apurar-lhes a ocorrência e determinar-lhes as consequências, na esfera
penal eleitoral, é que se justifica a sua tramitação neste ramo especializado da
justiça.

  E também, conforme destacado acima, as diligências já
realizadas no âmbito deste procedimento, permitiram que se corroborasse o que
constou no termo de colaboração que ensejou a abertura deste inquérito policial, o
qual, também não é ocioso rememorar, deu-se por ordem de Sua Excelência o
Decano da Suprema Corte brasileira, Ministro Celso de Mello, que foi quem
determinou seu envio, especificamente, à Justiça Eleitoral deste Estado,
exatamente para a apuração de eventual delito eleitoral ocorrido no pleito de 2012.
  
 Como se não bastasse, conforme noticiado nos autos e
constante do apenso V, já há, em andamento, junto ao Tribunal Federal da 3ª
Região, inquérito policial (nº 0010842-92.2015.4.03.000), possivelmente em
estágio mais avançado que a presente investigação, instaurado com vistas a
apurar fatos relacionados à prestação de serviços gráficos no âmbito da
campanha eleitoral do então candidato Fernando Haddad, nas eleições de 2012,
bem como a própria atividade desenvolvida por essas empresas, nos anos
subsequentes, os quais, não necessariamente, guardariam relação com o ocorrido
no aludido pleito, dado o enorme volume de dinheiro envolvido e o extenso lapso
temporal em que tais atividades se desenvolveram.

 Vê-se, assim, que todos os demais fatos relacionados à
estrutura dessas gráficas e seus potenciais desdobramentos na esfera criminal já
estão sendo objeto da devida apuração, por parte de quem detém competência,
para tanto, não se justificando, destarte, o envio de peças desta investigação a
outros membros do Parquet estadual.
 
 Convém, destarte, e sem mais delongas, que sejam envidados
esforços para que possam chegar a bom termo as investigações em virtude de tal
ordem aqui iniciadas, com a perfeita identificação de todos os fatos correlatos à
autoria e materialidade do delito eleitoral cuja prática foi, em tese, apontada
naquele termo de colaboração, e para que seja, se o caso, instaurada a
competente ação penal eleitoral.

 Já se alvitra, por outro lado, antes mesmo do término dessas
investigações, a prática de outros delitos, que não se referem a pleito eleitoral e
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cuja apuração não toca a este Juízo, o qual detém competência exclusivamente
eleitoral, não é ocioso relembrar, ainda uma vez.

 Não se pode igualmente perder de vista o fato de que Ricardo
Pessoa e Alberto Youssef celebraram termos de colaboração há bastante tempo e
as práticas criminosas por eles delatadas ensejaram a abertura de inúmeros
outros inquéritos policiais, havendo sempre o risco de sobreposição de
investigações sobre fatos idênticos, em virtude disso.

 Basta dizer, acerca do tema, que já há inquérito policial
instaurado e em trâmite junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
conforme dantes referenciado.

   Tem-se aí mais uma razão, acredita-se, para que o presente
inquérito seja concluído com brevidade e, assim, impõe-se a pronta análise dos
pleitos cautelares deduzidos pela autoridade policial, com vistas a concorrer para
a pronta conclusão das investigações aqui em curso.

  Para tanto, deverá ser tomado como parâmetro a fundamentar
a análise de tais pleitos, a efetiva existência de indícios de delitos de âmbito
eleitoral, ou correlatos, os quais, no caso presente, restringem-se aos fatos
constantes do termo de colaboração nº 29, firmado por Ricardo Pessoa, bem
como aos demais fatos correlatos, subsequentemente apurados no âmbito deste
inquérito policial.

 Em assim sendo, tenho por injustificados os pedidos de prisão
temporária apresentados contra as pessoas de FRANCISCO CARLOS DE
SOUZA, RONALDO CÂNDIDO DE JESUS e ZULEICA LOPES MARANHÃO DE
SOUZA.

 Muito embora existam nos autos indícios de que concorreram
para a prática delituosa que ensejou a instauração deste inquérito policial, o certo
é que tais fatos ocorreram há mais de quatro anos e, assim, parece pouco
provável que ainda possam atrapalhar o andamento das investigações, as quais,
ademais, iniciaram-se, com relação a eles, há cerca de um ano atrás.

 Não se pode deixar de observar, ainda, que a maior parte dos
fatos supostamente delituosos por eles cometidos também ocorreram bastante
tempo depois do suposto pagamento de dívidas de campanha do então candidato
Fernando Haddad e, assim, em sua maior parte, não se relacionam, diretamente,
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ao delito eleitoral cujo cometimento, em tese, ensejou a instauração deste
procedimento e, então, refogem ao âmbito de atuação da Justiça Eleitoral.

 De se pontuar, ainda, com relação a eles, que a alegada
prática delituosa já teria cessado há algum tempo, não havendo evidências de que
ainda se prolonga sua prática, até os dias de hoje.

 Ademais, a prisão dessas pessoas, apenas com o escopo de
impedir que tumultuem o andamento das ações policiais, ou mesmo em razão de
eventual “poder de mobilidade e articulação” de que, em tese, podem ser dotados,
não parece encontrar amparo legal a justificá-las.

Por essas razões, INDEFIRO o pedido de decretação da
prisão temporária de FRANCISCO CARLOS DE SOUZA, RONALDO CÂNDIDO
DE JESUS e ZULEICA LOPES MARANHÃO DE SOUZA.

 Basicamente, pelos mesmos fundamentos, entendo não
merecer acolhida o pleito de decretação da condução coercitiva de alguns dos
investigados, para fins de depoimento perante a autoridade policial.

   Inicialmente, convém destacar que não há expressa previsão,
em nosso ordenamento processual penal, para tal tipo de determinação, sendo
certo, contudo, que existe, na jurisprudência pátria, uma certa tolerância com
relação à sua adoção, em casos de apuração de crimes graves, notadamente no
âmbito de operações policiais encetadas na apuração de graves casos de
corrupção.

 Contudo, para tanto se faz mister a efetiva presença de
elementos que demonstrem a possibilidade de êxito no empreendimento, a qual
estaria condicionada à surpresa quanto à sua decretação, combinada com uma
relativa proximidade com as práticas delituosas que se pretendem investigar.

 E, no presente caso, conforme já exaustivamente aludido, nem
uma coisa, nem outra, fazem-se presentes, pois os fatos ainda a demandar
aprofundamento das investigações ocorreram há vários anos, parecendo, ainda, já
haver cessada a prática delituosa correlata ao pagamento de eventuais dívidas
referentes à campanha eleitoral de 2012, do candidato Fernando Haddad.

  Ademais, as investigações em questão se iniciaram já há
bastante tempo e estão até mesmo em fase já adiantada no autos do inquérito em
andamento perante o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual, ademais,
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é dotado de competência plena para a apuração de todos os delitos comuns
relacionados a tais práticas, diferentemente deste Juízo, que é dotado de
competência restrita unicamente ao âmbito eleitoral.

 E, por fim quanto ao presente tópico, tem-se que o candidato
cujas contas poderiam ensejar, em tese, a prática do delito eleitoral em análise,
Fernando Haddad, de há muito já teve ciência da existência deste inquérito, a
cujos autos, inclusive, teve acesso pleno.

Por essas razões, INDEFIRO os pedidos de expedição de
mandados de condução coercitiva em face dos investigados CAUÃ POLICHETTI
LOPES MARANHÃO, DANILO PIRES DE OLIVEIRA CANDIDO, GILBERTO
QUEIROZ DE SOUZA, FERNANDO HADDAD, FRANCISCO MACENA DA SILVA
e NÁDIA CAMPEÃO.

  Postulou, também, a autoridade policial, a expedição de
mandados de busca e apreensão, com o fito de obter elementos que possam
permitir a elucidação dos fatos ora em investigação.

 De fato, se a eventual supressão e ou inutilização de dados
em poder dos acusados, não parece ser razão suficiente para a expedição de
mandados de condução coercitiva, por outro lado, parece ser bastante eficaz para
prevenir sua possível prática, a expedição de ordens de busca e apreensão de
bens e documentos.

 No entanto, referidas buscas não podem ser deferidas na
extensão em que postuladas pela autoridade policial, tampouco com relação a
todas as pessoas indicadas nesse pedido.

Para análise de tal pleito, mister a verificação dos elementos
de prova até então carreados aos autos e, assim, tem-se que os depoimentos das
pessoas que firmaram termos de colaboração convergem para a participação
direta do então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vaccari Neto e de
Francisco Carlos de Souza.

  No curso das investigações, conforme já destacado acima,
constatou-se a participação de outras indústrias gráficas e outras pessoas, na
possível prática de atividades delituosas correlatas ao delito eleitoral em
investigação nos autos do presente inquérito policial, a justificar que a medida de
busca e apreensão de bens e documentos também as alcance.
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 Destarte, além de Francisco Carlos de Souza, deve tal medida
recair sobre as pessoas físicas de Ronaldo Cândido de Jesus, Zuleica Lopes
Maranhão de Souza, Gilberto Queiroz de Souza, Cauã Polichetti Lopes Maranhão
e Danilo Pires de Oliveira Cândido, bem como sobre as empresas Axis Gráfica
LTDA-ME, Francisco Carlos de Souza Eirelli – EPP e Cândido & Oliveira Gráfica
Eirelli - EPP, tal como postulado pela autoridade policial autora do pedido e nos
endereços por ela apontados.
  
 Contudo, dos integrantes do chamado “núcleo político” da
investigação, tem-se que nenhum dos delatores fez expressa menção à
participação direta de quaisquer deles, à exceção de João Vaccari Neto, nas
tratativas encetadas para os pagamentos efetuados à guisa de quitação de dívidas
da campanha eleitoral de 2012, de Fernando Haddad.

 Assim, inexistem razões, por ora, para determinar que as
diligências de busca e apreensão tenham por objeto os endereços residenciais de
Fernando Haddad, Francisco Macena da Silva e Nádia Campeão.
 
 No que concerne ao investigado João Vaccari Neto, tem-se
que esse se encontra preso já há bastante tempo e sua residência e seu
escritório, onde exercia as funções de dirigente do Partido dos Trabalhadores, já
foram alvos de diligências desse tipo, razão pela qual, ocioso se mostra a
expedição de mandado de busca e apreensão no endereço onde há muito tempo
já não habita, posto que preso.

 E no que tange aos objetos de tais buscas, tem-se que esses
devem abarcar toda a sorte de documentos físicos ou eletrônicos porventura
existentes nos endereços a serem diligenciados e que possam ser úteis para
elucidar os fatos em investigação nestes autos.

 Devem, ainda, ser objeto da busca, toda e qualquer mídia de
armazenamento porventura existentes nos endereços diligenciados, inclusive
dados em “nuvem”, bem como computadores e telefones celulares.

Postulou, igualmente, a autoridade policial, a apreensão de
“eventual proveito auferido” com a prática do delito de lavagem de capitais,
também ora em investigação.

 No entanto, não se pode afirmar, “a priori”, quais seriam os
bens supostamente ligados a esse eventual proveito, nem mesmo que eventuais
quantias de dinheiro em espécie, porventura existentes nesses locais, estivessem
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diretamente relacionadas a tais práticas, notadamente ante a noticiada evidência
de que essas teriam cessado já há algum tempo.

 Então, o pedido de busca e apreensão que ora se defere, em
parte, circunscreve-se a instrumentos utilizados na execução dos delitos em
investigação, e a eventuais objetos úteis à prova do cometimento de tais delitos,
especialmente documentos físicos e aparelhos eletrônicos aptos a tanto,
observando-se, quando do cumprimento da ordem, o disposto no artigo 248 do
CPP, mas facultado o arrombamento de portas e de cofres, se acaso necessário,
em hipótese de oferecimento de resistência ao efetivo cumprimento da ordem.

 Portanto, defere-se, em parte, o pedido de expedição de
mandados de busca e apreensão com relação a FRANCISCO CARLOS DE
SOUZA, RONALDO CÂNDIDO DE JESUS, CAUÃ POLICHETTI LOPES
MARANHÃO, DANILO PIRES DE OLIVEIRA CANDIDO, ZULEICA LOPES
MARANHÃO DE SOUZA e GILBERTO QUEIROZ DE SOUZA, além das sedes
das empresas AXIS GRÁFICA LTDA-ME, FRANCISCO CARLOS DE SOUZA
EIRELLI – EPP, CANDIDO & OLIVEIRA GRÁFICA EIRELLI – EPP.

   Por fim, no que concerne aos pedidos de sequestro cautelar
de bens, tem-se que se tata de medida prevista na legislação específica sobre o
tema (Lei nº 9.613/98), cujo artigo 4º assim dispõe, in verbis:

“O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante
representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e
quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar
medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou
existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou
proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes”. 

 E, ainda, o § 4º, do mesmo artigo, que prevê, in verbis:

“Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens,
direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal
antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação
pecuniária, multa e custas.

 No presente caso, parecem estar presentes os requi sitos
legalmente elencados, na medida em que há suficient es indícios da prática
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delituosa em tela, cujo cometimento certamente ense jou o enriquecimento
indevido daqueles que dela tomaram parte, a justifi car o sequestro de bens
porventura existentes em, seus nomes, até que se al cance o montante
apontado como envolvido nessa prática delituosa (R$  2.600.000,00).

 Cite-se, ainda, valioso precedente do E. STF acerc a do
tema:

“AGRAVOS REGIMENTAIS. PROCESSO
PENAL. SEQUESTRO DE BENS E VALORES. ART. 4º DA LEI 9.613/1998
C/C ARTS. 125 E 126 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 91, §
1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES
DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS. ELEMENTOS INDICIÁRIOS
REVELADORES DE SOFISTICADO ESQUEMA DE LAVAGEM DE
DINHEIRO ENVOLVENDO O INVESTIGADO E EMPRESAS A ELE
VINCULADAS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA
CONSTRITIVA DEMONSTRADAS. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE
NEGA PROVIMENTO” (AC nº 3.957/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª
Turma, DJe de 24/11/16).

  
 Defere-se, assim, o pedido de sequestro de bens, t al qual
apresentado, em nome de FRANCISCO CARLOS DE SOUZA, RONALDO
CÂNDIDO DE JESUS, CAUÃ POLICHETTI LOPES MARANHÃO, DANILO PIRES
DE OLIVEIRA CANDIDO, ZULEICA LOPES MARANHÃO DE SOUZA e
GILBERTO QUEIROZ DE SOUZA, além das empresas AXIS GRÁFICA LTDA-ME,
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA EIRELLI – EPP, CANDIDO & OLIVEIRA
GRÁFICA EIRELLI – EPP e LWC EDITORA GRÁFICA LTDA – EPP.

 Para a efetivação dessa ordem de sequestro, na mesma data
em que realizadas as diligências de busca e apreensão, serão efetivadas
tentativas de bloqueio de numerário, por meio do sistema Bacenjud.

  Além disso, como este Juízo não está cadastrado no sistema
Renajud, será expedida ofício ao Detran, para bloqueio de veículos automotores
porventura registrados em nome deles.

 As demais medidas correlatas, para o sequestro de bens
imóveis porventura existentes em nome de tais pessoas e empresas, serão
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efetuadas através do sistema informatizado da Arisp, aqui operacionalizado por
meio do Tribunal Regional Eleitoral.

 Diligenciem as autoridades responsáveis pelo cumprimento
dessas ordens pelo resguardo do devido sigilo, até o momento de sua efetivação
e, após a realização das diligências ora determinadas, deve ser levantado o sigilo
que cerca o presente inquérito policial.

 Oportunamente, ciência ao MP e aos demais interessados.

 Defiro, por fim, o pedido de nova dilação de prazo para a
conclusão deste procedimento, apresentado à fl. 536, item II.

Publique-se e cumpra-se.

 São Paulo, 24 de maio de 2017.

 MÁRCIO ANTONIO BOSCARO
         Juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo


