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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 5003706-
39.2019.4.04.7000/PR

OFÍCIO Nº 700006407331

Ao Exmo.
Ministro Gilmar Ferreira Mendes
Relator da Reclamação 33.514
2ª Turma do Supremo Tribunal Federal
Brasília - DF

 

Sr. Ministro,                                 Curitiba, 06 de março de
2019.

 

Relativamente ao pedido de informações constante na
apontada reclamação, Reclamante Paulo Vieira de Souza, venho
informar o que segue.

Pretende a Defesa do Reclamante o reconhecimento de que
esta Julgadora teria desrespeitado a decisão de 17/12/2017 do Inquérito
4.428, na qual V. Exª. determinou a inclusão do nome de Paulo Vieira de
Souza, como investigado, na autuação do feito, bem como o julgamento
de 28/08/2018, no qual a Segunda Turma do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, em Questão de Ordem suscitada no mesmo inquérito, declinou
a investigação ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Sob a alegação de que as investigações encetadas perante a
13ª Vara Federal de Curitiba estariam abarcadas pelo
declinado Inquérito 4.428, no qual Paulo Vieira de Souza é investigado,
requer a remessa do processo 5003706-39.2019.4.04.7000 à Justiça
Eleitoral de São Paulo.

Para precisa delimitação do objeto do Inquérito 4.428,
declinado à Justiça Eleitoral de São Paulo, transcrevo breve trecho da
decisão proferida por V. Exª no dia 09/11/2017 naquele mesmo
apuratório:
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"Trata-se de inquérito instaurado para investigar fatos relacionados
ao Senador da República José Serra e ao atual Ministro das Relações
Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira Filho, em razão das declarações
prestadas pelos colaboradores Arnaldo Cumplido de Souza Couto
(Termo de Depoimento 2), Benedicto Barbosa da Silva Júnior
(Termos de Depoimento 13, 24, 35 e 60), Carlos Armando Guedes
Paschoal (Termos de Depoimento 5 e 7), Luiz Eduardo da Rocha
Soares (Termo de Depoimento 18), Roberto Cumplido (Termo de
Depoimento 1), Fábio Andreani Gandolfo (Termo de Depoimento 2) e
Pedro Augusto Ribeiro Novis (Termo de Depoimento 5). Apura-se a
suspeita da prática dos delitos do art. 317 c/c 327, § § 1o e 2o, e do
art. 333 do Código Penal, além do art. 1o, V, da Lei 9.613/98, e do
art. 4o, I e II, da Lei 8.137/1.990 e art. 90 da Lei 8.666/93"

E ainda do voto proferido por V. Exª no dia 28/08/2018, no
julgamento da Questão de Ordem arguida pela Defesa do reclamante no
mesmo inquérito:

"Neste Inquérito apura-se o pagamento de vantagens indevidas a
partido político, em razão de facilidades para a celebração de um
acordo relativo a dívidas referentes à construção do Rodoanel,
celebrado entre a DERSA e a CBPO Engenharia Ltda., ligada ao
Grupo Odebrehct, e posteriores negócios semelhantes. O ajuste entre
a CBPO e a DERSA teria ocorrido no início de 2009. De acordo com
o depoimento dos colaboradores, 15% (quinze por cento) de cada
parcela seriam repassados ao PSDB".

Paulo Vieira de Souza é um dos investigados naquele caso.

Não vislumbro com facilidade como as investigações em
trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba podem se confundir com
as do declinado Inquérito 4.428, como alega a Defesa.

Para aquelas investigações, de repasse de valores
vinculados ao Rodoanel, Paulo Vieira de Souza é apontado como
beneficiário ou intermediador de vantagem destinada a outros agentes
públicos e políticos.

Já na investigação perante a 13ª Vara Federal de Curitiba,
Paulo Vieira de Souza não é apontado como beneficiário de propinas ou
de valores destinados ao financiamento de campanhas eleitorais. E nem
os fatos têm relação com a Dersa ou com o Rodoanel.

A tese veiculada pelo Ministério Público Federal é de que
ele seria uma espécie de banco do Setor de Operações Estruturadas da
Odebrecht, a quem o departamento de propinas da empreiteira, através
do seus prepostos e intermediadores, recorre, compensando valores no
exterior com recursos em espécie no território nacional, quando
necessita de valores em espécie para remunerar indevidamente agentes
públicos e políticos, dentre os quais os agentes da Petrobrás.

Se essa tese é correta ou não, é uma questão de prova, que
demanda análise em cognição mais aprofundada, incompatível com a
presente fase da investigação.
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Mesmo assim, desde logo, não se pode afirmar que a tese
do Ministério Púbico Federal é vazia e sem qualquer substrato
probatório.

Isso porque, além das declarações dos colaboradores
Fernando Migliaccio da Silva, Luiz Eduardo da Rocha Soares, Vinicius
Veiga Borin, Alvaro José Galliez Novis e, possivelmente a mais
promissora, de Adir Assad, foram obtidos elementos documentais de
corroboração, inclusive autônomos, como a documentação de contas
secretas supostamente controlada por Rodrigo Tacla Duran e Paulo
Vieira de Souza, obtidos através de cooperação jurídica internacional.

Na avaliação da competência, o Juízo tem presente a tese
da investigação, conforme apresentada pelo Ministério Público Federal,
independentemente de questões de mérito.

Partindo de tais premissas, penso que as operações com
Paulo Vieira de Souza são conexas com o esquema criminoso que
vitimou a Petrobrás, no qual contratos da Petrobrás com suas principais
fornecedoras, como a Odebrecht, geravam vantagem indevida que eram
repartidos entre agentes da Petrobrás e agentes e partidos políticos,
especialmente, com os processos 5035263-15.2017.4.04.7000 e
5036528-23.2015.4.04.7000, nos quais restou comprovado, acima de
qualquer dúvida razoável, que a Odebrecht realizou pagamentos
milionários a agentes da Petrobrás, sendo que parte desses repasses foi
realizado em espécie, e com a ação penal 5054787-95.2017.4.04.7000,
em trâmite, cujo objeto é o pagamento de propinas, parte em espécie e
inclusive com a intermediação de Rodrigo Tacla Duran e atuação do
Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, a Simão Marcelino da
Silva Tuma, gerente da Petrobrás, com base em contrato para as obras
do Pipe Rack no COMPERJ.

É nesse sentido que justifiquei a competência para as
medidas requeridas pelo Ministério Público Federal contra Paulo Vieira
de Souza no processo 5003706-39.2019.4.04.7000:

"A competência é da Justiça Federal, considerando a narrativa de
crimes financeiros, a teor do art. 26, da Lei 7492/1986, e a
transnacionalidade da lavagem de dinheiro.

Por outro lado, como exposto inicialmente, há conexão com os casos
da aludida Operação Lavajato, no âmbito da qual foi descoberto o
assim denominado Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht.

Há conexão em especial com os processos nos quais são apurados os
pagamentos efetuados pelo Departamento de Operações Estruturadas
do Grupo Odebrecht, principalmente para executivos da Petrobrás,
como na referida ação penal 5036528-23.2015.4.04.7000, mas
também em outros processos como na ação penal 5035263-
15.2017.4.04.7000 e 5054787-95.2017.4.04.7000.

Destaco, ainda que há indícios de que Paulo Vieira de Souza seria
responsável pela viabilização de milhões de reais em espécie para o
Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht e que em todas as
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referidas ações penais foram obtidas provas ou indícios de que a
Odebrecht teria pago substanciais quantias em espécie a agentes da
Petrobrás, no território nacional.

Evidentemente, se for o caso, a competência do Juízo poderá ser
questionada por meio de exceção, quando essas questões, após oitiva
do MPF, serão revistas e examinadas com maior profundidade".

Como as investigações não se confundem nem seriam
conexas, não havendo crimes eleitorais apontados na tese do Ministério
Público Federal, não vejo como poderia esta Julgadora ter desrespeitado
as decisões proferidas por V. Exª e pela Segunda Turma do
Egrégio Supremo Tribunal Federal no Inquérito 4.428.

Também não vislumbro com facilidade de que maneira a
disponibilização de um cartão de crédito a Aloysio Nunes Ferreira Filho,
vinculado a conta secreta da Grupe Nantes, cujo controlador seria Paulo
Vieira de Souza, conforme a tese apresentada pelo Ministério Público
Federal a esta Julgadora, poderia ser conexa a delitos eleitorais.

Primeiro, porque a investigação relacionada a Aloysio
Nunes Ferreira Filho, iniciada no Inquérito 4.428 e depois
desmembrada, foi arquivada.

Segundo,  porque seria uma contradição, em termos,
repassar valores a Aloysio Nunes Ferreira Filho, ou a Paulo Vieira de
Souza, suposto intermediário do primeiro, no exterior, a pretexto de
financiar a sua campanha eleitoral em território nacional. Ainda mais
estranho seria constatar alguma doação para campanha eleitoral no
Brasil mediante o fornecimento de cartão de crédito para uso no
exterior.

Quanto aos demais argumentos suscitados na Reclamação,
a partir da fl. 18  da petição da Defesa, não dizem respeito a
questionamentos próprios da reclamação constitucional.

Parte deles (itens 30 a 43) trata da competência territorial
para investigação, que a defesa alega ser de São Paulo.

No ponto, com a devida vênia, a Reclamação não deveria
nem mesmo ser conhecida. Além de sobejarem ao objeto da reclamação
constitucional, tais questões foram apresentadas com supressão de, pelo
menos, duas instâncias, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do
Superior Tribunal de Justiça.

Tais questões, acerca da competência territorial, deveriam
ser submetidas pela Defesa a este Juízo, por via da exceção e em
momento oportuno, após a definição da imputação, e não antecipadas
sob a roupagem de reclamação constitucional.

Por fim, sobre as manifestações públicas decorrentes da
prisão, ressalto que, a despeito das notícias veiculadas, por parte desta
Julgadora não houve intenção alguma de driblar a autoridade e
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competência de V. Exª ou de qualquer outro Ilustre Ministro do Supremo
Tribunal Federal.

Esta Julgadora não controla e não pretende controlar a
imprensa, nem tem qualquer influência em relação ao que ela publica.

A decisão reclamada foi tomada no exercício regular da
jurisdição, com base nas leis e nas provas, independentemente de
qualquer posicionamento da imprensa ou do Ministério Público
Federal a respeito do caso, e as alegações de que este Juízo teria tentado
driblar V. Exª não encontram sustentação alguma.

Era o que tinha a informar.

Segue, em anexo, cópia da decisão na qual, a pedido do
Ministério Público Federal, decretei a prisão preventiva de Paulo
Vieira de Souza.

Cordiais saudações,
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