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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: 80540-901 - Fone: (41)3210-1680 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13@jfpr.jus.br

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 5027860-
87.2020.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO: ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ
ACUSADO: RUI NOBREGA LEAL

ACUSADO: PAULETE DA SILVA LEAL

ACUSADO: JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO
ACUSADO: DIMITRI CHAVES GOMES LUNA

ACUSADO: CASA LOTERICA TAMBAU LTDA

ACUSADO: ALEXANDRE COSTA DE ALMEIDA

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público
Federal de realização de buscas e apreensões no âmbito da operação
Lava Jato.

Decido.

Inicialmente, a fim de contextualizar os fatos narrados,
reporto-me a trecho da sentença proferida nos autos de ação penal n.º
5022179-78.2016.404.7000/PR (confirmada pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região em novembro de 2017), que julgou fatos correlatos
aos que ora são apontados pelo MPF, condenando o ex-Senador Jorge
Afonso Argello, e outros, por crimes de corrupção passiva (em razão da
solicitação das vantagens indevidas para executivos da OAS, Toyo
Setal, UTC, Andrade Gutierrez, Engevix e Camargo Corrêa, no contexto
da CPMI da Petrobrás) e lavagem de dinheiro (devido à dissimulação da
origem e natureza criminosas dos valores auferidos):

153. Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais e
processos incidentes relacionados à assim denominada Operação
Lavajato.

154. A investigação, com origem nos inquéritos 2009.7000003250-0 e
2006.7000018662-8, iniciou-se com a apuração de crime de lavagem
consumado em Londrina/PR, sujeito, portanto, à jurisdição desta
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Vara, tendo o fato originado a ação penal 5047229-
77.2014.404.7000, posteriormente julgada (evento 390, arquivo
sent5).

155. Em grande síntese, na evolução das apurações, foram colhidas
provas, em cognição sumária, de um grande esquema criminoso de
cartel, fraude, corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da
empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras cujo acionista
majoritário e controlador é a União Federal.

156. Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC,
Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior,
Queiroz Galvão, Engevix, SETAL, Galvão Engenharia, Techint,
Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK teriam formado um cartel,
através do qual teriam sistematicamente frustrado as licitações
da Petrobras para a contratação de grandes obras.

157. Além disso, as empresas componentes do cartel,
pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal
calculadas em percentual, de um a três por cento em média, sobre os
grandes contratos obtidos e seus aditivos.

158. Também constatado que outras empresas fornecedoras
da Petrobrás, mesmo não componentes do cartel, pagariam
sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal, também
em bases percentuais sobre os grandes contratos e seus aditivos.

159. A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita por alguns
dos envolvidos como constituindo a "regra do jogo".

160. Na Petrobrás, receberiam propinas dirigentes da Diretoria de
Abastecimento, da Diretoria de Engenharia ou Serviços e da
Diretoria Internacional, especialmente Paulo Roberto Costa, Renato
de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat Cerveró e
Jorge Luiz Zelada e Eduardo Costa Vaz Musa.

161. Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso
transcende a corrupção - e lavagem decorrente - de agentes
da Petrobrás, servindo o esquema criminoso para também corromper
agentes políticos e financiar, com recursos provenientes do crime,
partidos políticos.

162. Aos agentes e partidos políticos cabia dar sustentação à
nomeação e à permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos
Diretores. Para tanto, recebiam remuneração periódica.

163. Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrás e os agentes
políticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das vantagens
indevidas e da lavagem de dinheiro, os chamados operadores.

164. É possível realizar afirmação mais categórica em relação aos
casos já julgados.

165. Destaco, entre outras, as sentenças prolatadas nas ações penais
5036528- 23.2015.4.04.7000 (Odebrecht), 5012331-
04.2015.4.04.7000 (Setal e Mendes), 5083838- 59.2014.4.04.7000
(Navio sonda), 5082276-05.2014.404.7000 (OAS), 5083258-
29.2014.4.04.7000 (Camargo Correa), 5027422-37.2015.4.04.7000
(UTC Engenharia), 5083351-89.2014.4.04.7000 (Engevix), 5083360-
51.2014.4.04.7000 (Galvão Engenharia), 5047229-77.2014.4.04.7000
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(lavagem em Londrina) e 5083401-18.2014.4.04.7000 (Mendes
Júnior), eventos 2 e 390, nas quais restou comprovado, conforme
sentenças, o pagamento de milhões de reais e de dólares em propinas
por dirigentes dessas empreiteiras a agentes da Diretoria de
Abastecimento e  da Diretoria de Engenharia da Petrobrás.

166. Várias outras ações penais e inquérito ainda tramitam perante
este Juízo sobre crimes nesse contexto, por exemplo as ações penais
5083376-05.2014.404.7000, 5036518-76.2015.4.04.7000, 5013405-
59.2016.4.04.7000 e 5027685-35.2016.4.04.7000.

167. A presente ação penal tem por objeto desdobramento inusitado
do esquema criminoso que vitimou a Petrobrás.

168. No primeiro semestre de 2014, em decorrência da notícia de
crimes praticados em contratos da Petrobrás, como a aquisição da
Refinaria de Pasadena e a prisão do ex-Diretor Paulo Roberto Costa,
foi instalada no Senado Federal Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) para apurar esses fatos (evento 2, out2). Em seguida, foi
instaurada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) no
Senado e na Câmara para apurar esses mesmos crimes (evento 2,
out40).

169. A Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado teve sua
atividade esvaziada em decorrência da instalação da Comissão
Mista, já que o objeto era o mesmo, como reconheceram os vários
parlamentares ouvidos em Juízo (v.g. evento 386).

170. Toda a documentação da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito da Petrobras, inclusive relatório está disponível nos diários
do Senador Federal e ainda na rede mundial de computadores
(http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/11695
3).

171. Ali se verifica que a instalação da Comissão Mista foi requerida
em 15/04/2014, os membros foram designados em 27/05/2014, foi ela
instalada em 28/05/2014, e os trabalhos foram concluídos em
19/12/2014.

172. O acusado Jorge Afonso Argello, também conhecido como Gim
Argello, exerceu o mandato de Senador da República entre 2007 a
2014, e, como consta no documento do evento 2, out85, e como ele
mesmo admite em seu interrogatório, era membro das duas comissões
parlamentares de inquérito e, especificamente, da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, na condição de Vice-Presidente
("Na CPI eu era membro, na CPI da Petrobras. Na CPMI eu fui
eleito vice-presidente", evento 444).

173. Segundo a denúncia, Jorge Afonso Argello, ao invés de
desempenhar seu trabalho como membro das comissões
parlamentares de inquérito, serviu-se de sua posição para solicitar a
dirigentes das empreiteiras envolvidas no esquema criminoso que
vitimou a Petrobrás o pagamento de vantagem indevida, ou seja
propina. Em contrapartida, seriam as empreiteiras e seus dirigentes
protegidas na investigação, inclusive sem a convocação de seus
dirigentes.

174. Três empreiteiras, a UTC, a OAS e a Toyo Setal, teriam cedido
às solicitações e efetuado o pagamento de propina.

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116953
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175. Outras, como a Andrade Gutierrez, Camargo Correa e Engevix 
teriam recebido a solicitação, mas recusado a pagar.

Pois bem.

Foi instaurado o inquérito nº 4261/DF no âmbito do
Supremo Tribunal Federal em face do então Senador Vital do Rêgo
Filho (Vital do Rêgo), à época Presidente da CPMI da Petrobras, e de
Marco Aurélio Spall Maia (Marco Maia), então relator da CPMI.

Em razão da alteração do entendimento relacionada
ao foro por prerrogativa de função de Vital do Rêgo - ex-senador pelo
PMDB e atualmente Ministro do Tribunal de Contas da União, desde
2014 - o Excelentíssimo Ministro Luiz Edson Fachin determinou a
remessa dos autos do inquérito nº 4261/DF, e das respectivas medidas
cautelares, para esta 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, instaurando-se
aqui o IPL n.º 5028521-03.2019.4.04.7000, ao qual o presente
procedimento está vinculado. 

O Exmo. Ministro Luiz Edson Fachin, na mesma decisão,
acolheu promoção da Procuradoria-Geral da República e determinou o
arquivamento da investigação em relação a eventual prática do crime do
artigo 350 do Código Eleitoral, remanescendo a apuração de possíveis
crimes de corrupção e lavagem de ativos.

O caso resume-se a negociações e pagamentos de
vantagens indevidas para não convocação de empreiteiros investigados
no âmbito da operação Lava Jato para prestarem depoimentos perante a
CPMI da Petrobras.

No depoimento prestado no IPL nº 4261/DF do Supremo
Tribunal Federal, Leo Pinheiro (da OAS) detalhou que teria pago R$ 2,5
milhões de vantagem indevidas a Vital do Rêgo da seguinte forma: a)
doação ao Diretório Nacional do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB); b) repasses à Construtora Planície Ltda.; e c)
repasses à empresa Câmara & Vasconcelos. Disse ter repassado a ordem
de pagamento das vantagens a Ramilton Machado, executivo
da OAS responsável pelo setor de pagamento de propinas, denominado
“Controladoria”.

A doação ao Diretório Nacional do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB), que na realidade seria pagamento de
vantagem indevida, teve o valor de um milhão de reais, conforme recibo
eleitoral cuja cópia consta no anexo 14 do evento 1.

Os repasses à empresa Câmara & Vasconcelos se deram
através de contratos aparentemente fictícios celebrados entre tal empresa
e a OAS.

A respeito, consta que Leo Pinheiro incumbiu Ramilton
Machado de contatar pessoa denominada "Alex" a fim de ajustar a
operacionalização do pagamento de três milhões de reais, que seriam ao
final destinados a Vital do Rêgo.
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"Alex" foi identificado como sendo ALEX ANTÔNIO
AZEVEDO CRUZ, consoante Termo Complementar de Colaboração de
Ramilton Machado (evento 1, anexo 16).

Narra o MPF que ALEX AZEVEDO possui
relacionamento estreito com Vital do Rêgo e seus familiares. Entre os
anos de 2006 e 2012, ele foi Secretário de Articulação Política,
Desenvolvimento Econômico e Obras da cidade de Campina
Grande/PB, cujo prefeito era o irmão de Vital do Rêgo. Ainda, na época
dos fatos, ALEX AZEVEDO exercia a advocacia e teve atuação direta
na campanha política de Vital do Rêgo ao Governo do Estado da
Paraíba.

Na esteira do que relatado por Ramilton Machado, este
marcou encontro com o intermediário de Vital do Rêgo, oportunidade
em que foi ajustado o pagamento das vantagens indevidas através de
disponibilização de recursos em espécie na Paraíba e da celebração de
contrato superfaturado entre a OAS e a empresa Construtora Planície.

Consta que a disponibilização dos recursos teria ficado sob
a responsabilidade de Roberto Cunha, outro executivo da OAS ligado ao
setor de propinas, o qual se encontrou com João Carlos Lyra Pessoa de
Mello Filho, sócio da Câmara e Vasconcelos, quando ficou combinado
que os valores deveriam ser entregues a ALEX AZEVEDO.

Suspeita-se de que, a fim de gerar recursos a Vital do
Rêgo, foram feitas medições adicionais (superfaturadas) a contratos
existentes entre a OAS e a Câmara e Vasconcelos referentes à obra do
Canal do Sertão.

Nos termos do Relatório de Informação nº 150/2020 –
ASSPA/PR (evento 1, anexo 23), a OAS efetuou três pagamentos à
Câmara e Vasconcelos que totalizaram dois milhões de reais.

Com isso, João Lyra teria sacado os recursos
correspondentes à diferença entre a medição superfaturada e a medição
real, para entregá-los em espécie, ou transferido a outras empresas para
saque das respectivas contas mediante pagamento de comissão pela
geração de dinheiro em espécie.

Há indicativos de entregas de propinas em quatro locais
diferentes.

O primeiro repasse da propina teria se dado no restaurante
Tio Armênio, no Shopping Center Recife, na cidade de Recife/PE, e
recebido por ALEXANDRE COSTA DE ALMEIDA, outro
intermediário de Vital do Rêgo.

Foi apurado que em 2014, ALEXANDRE COSTA DE
ALMEIDA era servidor do gabinete de Vital do Rêgo no Senado
Federal. Na agenda de contatos de Gim Argello, o número de
ALEXANDRE COSTA estava salvo com a identificação “Alexandre
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Vital”. Nos contatos de Roberto Zardi, executivo da OAS, o número de
ALEXANDRE ALMEIDA estava salvo com a mesma identificação,
indicando a proximidade dele com o ex-parlamentar e a condição de ser
um dos interlocutores de Vital do Rêgo junto aos executivos da OAS.

Reforçam a tese de atuação de ALEXANDRE ALMEIDA
os diversos contatos telefônicos em 2014 com o próprio ex-Senador e
com agentes diretamente ligados ao recebimento da propina paga pela
OAS em razão da CPMI da Petrobras, como ALEX AZEVEDO,
Construtora Planície, Léo Pinheiro, Roberto Zardi e Ramilton Machado,
conforme Relatório de Informação nº 179/2019 – ASSPA/PR (evento 1,
anexo 27).

Registros de Estações Rádio-Base (ERBs) indicam que no
dia 2 de julho de 2014, entre 14:06 e 15:24, João Lyra esteve conectado
a uma ERB localizada na Rua Padre Carapuceiro, nº 777, endereço do
referido Shopping Recife. Às 14:36 do mesmo dia, o terminal de
ALEXANDRE ALMEIDA foi captado pela antena situada no shopping
e somente se conectou a outra antena às 15:14. Os dados da ERB
indicam que o período das conexões dos terminais de ALEXANDRE
ALMEIDA e João Lyra é justamente o momento em que ambos se
encontraram e no qual o emissário de Vital do Rêgo teria recebido parte
da propina ajustada com a OAS.

O segundo pagamento de propina teria se dado no
Aeroclube de João Pessoa/PB, localizado na Rua Postalista Francisca
Bezerra Dias, s/n, bairro Aeroclube, e feito a ALEXANDRE
ALMEIDA.

Segundo consta, no dia 7 de julho de 2014, João Lyra fez
viagem até o Aeroclube de João Pessoa com o avião monomotor de
prefixo PT-ZPE, que, à época, era de propriedade da Vasconcelos e
Câmara (cf. evento 1, anexos 40, 41 e 42). Os registros de Estações
Rádio-Base indicam o terminal de ALEXANDRE ALMEIDA
conectado a antena situada nas imediações do mencionado Aeroclube,
onde ele teria recebido de João Lyra outra parte das vantagens indevidas
(evento 1, anexo 31). O MPF destacou que enquanto esteve conectado a
essa ERB, ALEXANDRE ALMEIDA recebeu duas ligações de Vital do
Rêgo.

O terceiro pagamento de propina teria ocorrido na Paraíba
com entrega de dinheiro em espécie por Carolina Câmara Vasconcelos,
secretária de João Lyra, a ALEX AZEVEDO.

A respeito, conforme registros de Estação Rádio-Base
(ERB), no dia 10 de julho de 2014, Carolina Vasconcelos se encontrou
com ALEX AZEVEDO em restaurante denominado O Rei das Coxinhas
localizado na rodovia BR-101, km 115, no município de Pedra de Fogo,
na Paraíba.
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Foi apurado que antes de tal encontro, ALEX AZEVEDO
e Vital do Rêgo estavam no município de Cabedelo e conectados à
mesma ERB, às 15:52:11 e 15:58:51, respectivamente, indicando que
ambos estavam juntos no local. Às 17:21 do mesmo dia, ALEX
AZEVEDO e Carolina Vasconcelos estavam conectados à mesma ERB,
oportunidade em que teria se dado a entrega das vantagens indevidas
(evento 1, anexo 33).

O quarto pagamento de propina teria ocorrido na Paraíba
com entrega de dinheiro em espécie por Carolina Câmara Vasconcelos,
secretária de João Lyra, a DIMITRI CHAVES GOMES LUNA.

Constatou-se que em 25 de julho de 2014, DIMITRI
CHAVES telefonou duas vezes para Carolina Vasconcelos. Os registros
de Estações Rádio-Base indicam que, naquela data, DIMITRI CHAVES
viajou de João Pessoa/PB para encontrá-la no endereço Rua Prefeito
Avelino do Rego Barros, nº 307. Pouco antes do encontro, às 17:06,
DIMITRI CHAVES telefonou a ALEX AZEVEDO. Às 17:20, ALEX
AZEVEDO ligou para Vital do Rêgo. Na segunda chamada entre
DIMITRI CHAVES e Carolina Vasoncelos, às 17:36, ambos estavam
conectados à mesma Estação Rádio-Base, indicando o possível encontro
entre eles para a entrega da propina.

Quanto a DIMITRI, foi apurado que em 2014 ele exercia o
cargo de Chefe do Serviço de Convênios da Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA), na Superintendência Estadual na Paraíba. Em 2015
ele assumiu o cargo de assessor no Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) da Paraíba. Foram identificados
inúmeros contatos telefônicos da época dos fatos de DIMITRI com
ALEX AZEVEDO, Vital do Rêgo, JOÃO MONTEIRO, ALEXANDRE
ALMEIDA, Roberto Zardi, Vilauba Moraes Vital do Rêgo e Jorge
Afonso Argello, filho de Gim Argello (evento 1, anexo 37).  

Como já observado, no depoimento prestado no IPL nº
4261/DF do Supremo Tribunal Federal, Leo Pinheiro (da OAS) detalhou
que teria pago os milhões de reais a Vital do Rêgo também por meio de
repasses à Construtora Planície Ltda., que tinha como diretor Fábio
Magno de Araújo Fernandes.

Há elementos indicando que Fábio Magno teria se
encontrado com Ramilton Machado e Roberto Cunha, ambos executivos
da OAS, no dia 19 de setembro de 2014 em Natal/RN para acertarem a
forma de pagamento de um milhão de reais à Construtora Planície, para
posterior direcionamento a Vital do Rêgo.

Teria sido acertado que celebrariam um contrato fictício de
locação de caminhões entre a OAS e a Construtora Planície para o
repasse dos recursos. Além disso, consta que foi também acertada a
disponibilização de outro milhão de reais não contabilizados à OAS a
fim de atender outras demandas da OAS na cidade de Natal.
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O MPF constatou que no dia 24 de setembro de 2014, dias
após o referido encontro, foram realizadas ligações telefônicas de
Washington Cavalcante a terminais da Construtora Planície (evento 1,
anexo 43). Segundo os colaboradores, Washington, ex-gerente da OAS,
teria sido incumbido de elaborar o contrato fictício e providenciar
documentos e medições de modo a conferir aparência de veracidade ao
seu objeto.

Ao que tudo indica, foi então celebrado o contrato -
supostamente falso - entre a OAS e Planície, no valor total de R$
2.506.500,00, com data retroativa de 17 de dezembro de 2013 e vigência
até 30 de setembro de 2014, tendo como objeto a locação de
equipamentos para a obra Canal Adutor do Sertão Alagoano, no
município de Inhapi/AL. Cópia do mencionado contrato foi apreendida
no endereço da Construtora Planície quando do cumprimento dos
mandados expedidos na Ação Cautelar n.º 4.277/DF (evento 1, anexo
44).

Há elementos indicando que, com base em referido
contrato, a OAS fez três transferências bancárias à Construtora Planície,
nos dias 29 de setembro de 2014 e 1º de outubro de 2014, nos valores de
R$ 1.112.000,00, R$ 88.000,00 e R$1.306.500,00, totalizando R$
2.506.500,00 (evento 1, anexo 45).

O MPF detectou que, em tal época, um dos mais
frequentes beneficiários de saída de recursos da Planície foi a CASA
LOTÉRICA TAMBAÚ (nome fantasia LOTERIAS TAMBAÚ).

Foi apurado que a LOTERIAS TAMBAÚ está sediada na
Avenida Senador Ruy Carneiro, nº 195, sala 101, térreo, bairro Tambaú,
na cidade de João Pessoa/PB, e tem como sócios PAULETE DA SILVA
LEAL e RUI NÓBREGA LEAL (evento 1, anexo 49).

Paralelamente, o MPF identificou ligações entre Fábio
Magno (da Planície) e RUI LEAL nos dias 17 de setembro de 2014 –
data próxima à reunião de Fábio com os executivos da OAS em
Natal/RN –, e 26 de setembro de 2014, data de emissão de parte de
notas fiscais falsas (ligadas ao contrato) e pouco antes dos repasses da
OAS à Planície (evento 1, anexo 50). Também foram apontadas ligações
entre terminais da Planície e PAULETE LEAL a partir de setembro de
2014 (evento 1, anexo 51).

Com o afastamento de sigilo bancário (autos n.º 5031083-
82.2019.4.04.7000 e Ação Cautelar n.º 4278), foi verificado que no
período específico de 30 de setembro de 2014 – um dia após os dois
primeiros repasses da OAS –, e 16 de dezembro de 2014, a LOTERIAS
TAMBAÚ recebeu o valor total de R$ 1.986.000,00 da Construtora
Planície, através de transferências bancárias e compensações de
cheques, mesmo atuando em ramos econômicos absolutamente distintos
e não possuindo aparente relação comercial para sustentar a legalidade
das transações financeiras.
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O MPF também apresentou elementos apontando possíveis
atos de lavagem de dinheiro em benefício de Vital do Rêgo envolvendo
um outro emissário do ex-Senador: JOÃO MONTEIRO DA FRANÇA
NETO.

Foi apurado que JOÃO MONTEIRO era, à época dos
fatos, Secretario da Casa Civil da Prefeitura de João Pessoa/PB, sendo
que desde novembro de 2014 ocupava a função de Diretor de
Administração e Finanças do SEBRAE da Paraíba.

Há provas de inúmeras ligações telefônicas na época dos
fatos entre JOÃO MONTEIRO e números ligados a Vital do Rêgo,
ALEX AZEVEDO, ALEXANDRE ALMEIDA, DIMITRI CHAVES e
Vilauba Moraes Vital do Rêgo, esposa do ex-Senador (evento 1, anexo
27).

Há fundadas suspeitas de que JOÃO MONTEIRO seria
responsável pela promoção de atos de ocultação e dissimulação da
natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade
de recursos ilícitos de Vital do Rêgo.

A respeito o MPF apresentou três conjuntos de fatos.

O primeiro diz respeito a cheques emitidos ao condomínio
onde está localizado um apartamento de Vital do Rêgo.

Verificou-se que na Declaração de Imposto de Renda do
ano-calendário de 2014, Vital do Rêgo declarou a aquisição do
apartamento nº 502 do Edifício Rio Garapirá, localizado na Rua Alfredo
Nóbrega, nº 571, cidade de Cabedelo/PB, junto a JOÃO MONTEIRO
DA FRANÇA NETO (evento 1, anexo 57). O mesmo imóvel consta nas
declarações de imposto dos anos-calendário de 2014 a 2018 da esposa
de Vital do Rêgo (evento 1, anexo 58).

Em conjunto com tal informação, o MPF detectou em e-
mail datado de 10 de setembro de 2014, identificado na caixa de
mensagens de JOÃO MONTEIRO, e dentro do período de pagamento
das propinas acima referidas, uma minuta de um contrato de locação
residencial, tendo como objeto a área de 58,25m² na cobertura do
Edifício Rio Garapirá, em que figuraram como locador o próprio
condomínio e, como locatário, Vital do Rêgo (evento 1, anexo 59).

Segundo o contrato, o período do ajuste foi por 12 meses,
entre 1 de outubro de 2014 e 10 de outubro de 2015, sendo que o valor
mensal do aluguel seria acrescido na taxa mensal do condomínio da
unidade 502 do prédio.

Ocorre que, aparentemente, a locação teria sido paga por
JOÃO MONTEIRO, o qual emitiu três cheques ao Condomínio Rio
Garapirá – justamente no período de locação apontado na minutado
contrato –, que totalizaram R$ 59.000,00 (evento 1, anexo 60).
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Para aprofundar a investigação, o MPF analisou as
declarações de imposto de renda de JOÃO MONTEIRO e não localizou
informações sobre a referida locação, em seu nome, da mencionada
cobertura, e tampouco registros de devolução dos recursos por parte de
Vital do Rêgo ou de sua esposa.

Além disso, recibos de pagamento de boletos bancários,
detectados nas caixas de e-mail de JOÃO MONTEIRO, em nome de
Vital do Rêgo e atrelados à referida unidade nº 502, nos quais há
descrições de que se referem a parcelas de compra da área da cobertura
do Condomínio Rio Garapirá, reforçam as suspeitas da utilização de
JOÃO MONTEIRO como interposta pessoa.

O segundo conjunto de fatos refere-se a pagamento de
prestações e serviços relativos a imóvel de Vital do Rêgo e sua esposa.

Suspeita-se de que JOÃO MONTEIRO tenha atuado em
favor de Vital do Rêgo, para promover atos de ocultação e dissimulação
da origem, natureza, localização, disposição, movimentação e
propriedade dos recursos pagos indevidamente pela OAS em
contrapartida à atuação do então parlamentar enquanto presidente da
CPMI da Petrobras.

Foi verificado que Vilauba Moraes Vital do Rêgo, esposa
de Vital do Rêgo, declarou a propriedade do apartamento nº 3103,
localizado no condomínio Grandmare Club Residence, na cidade de
João Pessoa/PB, em suas declarações de imposto de renda dos anos-
calendário de 2014 a 2018 (evento 1, anexo 58).

Paralelamente, foram identificados no e-mail de JOÃO
MONTEIRO DA FRANÇA NETO dois recibos de pagamento de
parcelas do apartamento nº 3103, com vencimento em meses de 2015 e
de 2018, bem como um e-mail de 24/04/2015 com minuta de
autorização dada por Vilauba a JOÃO MONTEIRO para que ele
pudesse receber a chave do apartamento e fazer vistorias. Ainda, em
outro e-mail, já do ano de 2019, JOÃO MONTEIRO recebeu
diretamente da administradora do condomínio mais três boletos
referentes a taxas condominiais (evento 1, anexos 62, 63 e 64).

Foi também localizado extrato de cliente identificado em
e-mail de JOÃO MONTEIRO, contendo dados acerca das parcelas
quitadas e das vincendas, em nome de Vilauba, e um termo de resilição
contratual de locação do referido imóvel, em que ele consta com
locador, mesmo não sendo, aparentemente, o seu verdadeiro proprietário
(evento 1, anexo 65).

Quanto ao terceiro conjunto de fatos, foi observado que
Vital do Rêgo declarou (DIRPF ano-calendário 2014) a aquisição de
uma propriedade rural, localizada no município Barra do Corda, no
Estado do Maranhão, junto a Adenice Paiola, por R$ 250.000,00.
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Em decorrência da quebra telemática de ALEXANDRE
ALMEIDA, foi identificado um e-mail de 02 de fevereiro de 2017, com
o assunto “Fazenda Vital”, contendo um parecer elaborado pela
Procuradoria Jurídica do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
(ITERMA) a respeito de suposta sobreposição entre imóveis de
propriedade de Adenice Paiola e terras do Estado do Maranhão (evento
1, anexo 66).

Anos depois, em 14/03/2019, ALEXANDRE ALMEIDA
enviou a JOÃO MONTEIRO, por e-mail, nota devolutiva de escritura
pública de um imóvel localizado em Barra do Corda/MA, no lugar
denominado “Riacho Feio”. No mesmo documento, foi anexada a
Certidão de Abertura de Matrícula de número 35.344, referente ao
registro anterior nº 2960.

Conforme constatado pelo MPF, tal escritura se refere à
compra e venda do mencionado imóvel, também objeto do parecer
elaborado pela Procuradoria do ITERMA, pelo preço de R$ 136.240,50,
em que figurou como outorgante vendedor Josinaldo Leite Galvão,
casado com Adenice Paiola, representados no ato pelo procurador
substabelecido Carlos Eduardo Ferreira da Silva, e, como outorgado
comprador, João Carlos Araújo da Mata, casado com Eliane Gomes Lins
da Mata.

Consta que, antes de ser substabelecida, a procuração foi
originariamente outorgada pelo vendedor a JOÃO MONTEIRO, o qual
emitiu três cheques a Josinaldo Leite Galvão e a Adenice Paiola, no
valor total de R$ 125.000,00, compensados nos dias 3, 7 e 10 de julho
de 2014.

Há fundados indícios de que esses três cheques se refiram
a pagamento de parte do valor do imóvel rural, de modo a ocultar e
dissimular a possível origem ilícita dos recursos recebidos por Vital do
Rêgo. 

O MPF esclareceu que a nota devolutiva do registro
ocorreu em virtude de penhora decretada pela 1ª Vara do Trabalho de
João Pessoa, no bojo de uma ação trabalhista em que Josinaldo Leite
Galvão figurou como executado. 

Consta que Vital do Rêgo opôs embargos de terceiro
pleiteando o levantamento de indisponibilidade com a alegação de que
ele teria adquirido o bem localizado no município de Barrado
Corda/MA em 12 de março de 2014.

O quadro probatório acima descrito é mais do que
suficiente para caracterizar causa provável a justificar a realização das
buscas e apreensões requeridas pelo MPF.

Foram relatados fatos que indicam provável prática de
crimes, notadamente de corrupção, com possível favorecimento de
executivos da OAS no âmbito da CPMI da Petrobras, além de lavagem
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dos ativos obtidos.

As buscas revelam-se fundamentais para o
aprofundamento das investigações, com colheita de documentos e
objetos que podem elucidar detalhes dos fatos em questão.

Assim, nos termos do artigo 240, § 1º, alíneas "b", "c", "e",
"f" e "h" e artigo 243 e seguintes, todos do CPP, defiro o requerido, para
autorizar a expedição de mandados de busca e apreensão, a serem
cumpridos durante o dia nos endereços indicados pelo MPF no item V
da peça do evento 1, inic1, das pessoas abaixo relacionadas:

a) ALEX ANTÔNIO AZEVEDO CRUZ (CPF 337.868.104-78);

b) ALEXANDRE COSTA DE ALMEIDA (CPF 772.074.597-34);

c) DIMITRI CHAVES GOMES LUNA (CPF 046.386.694-09);

d) JOÃO MONTEIRO DA FRANÇA NETO (CPF 276.247.814-68);

e) PAULETE DA SILVA LEAL (CPF 204.099.904-34);

f) RUI NÓBREGA LEAL (CPF 132.906.814-91);

g) CASA LOTÉRICA TAMBAÚ (CNPJ 04.462.403/0001-03).

O mandado a ser cumprido nas dependências do Tribunal
de Contas da União é restrito à estação de trabalho de ALEXANDRE
COSTA DE ALMEIDA, no gabinete do Ministro Vital do Rêgo.

O mandado a ser cumprido nas dependências do SEBRAE-
PB é restrito à estação de trabalho de DIMITRI CHAVES GOMES
LUNA.

Outro mandado a ser cumprido nas dependências do
SEBRAE-PB é restrito à Diretoria de Administração e Finanças ocupada
por JOÃO MONTEIRO DA FRANÇA NETO.

Os mandados de busca e apreensão, individuais para cada
endereço, devem ser expedidos somente após a prévia confirmação dos
endereços pela Autoridade Policial, tal como requerido pelo MPF.

Os mandados terão por objeto a coleta de provas relativa à
prática pelos investigados dos crimes de corrupção ativa e passiva,
lavagem de dinheiro e organização criminosa, dentre outros
relacionados, especialmente:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais,
recibos, agendas, ordens de pagamento, cartas, atas de reunião, contratos
e quaisquer outros documentos relacionados aos ilícitos investigados,
notadamente aqueles que digam respeito à manutenção e movimentação
de contas bancárias no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de
terceiros;
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b) HD´s, laptops, smartphones, pen drives, mídias
eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer
espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas dos investigados ou de suas
empresas, quando houver suspeita que contenham material probatório
relevante, como o acima especificado;

c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e
endereços eletrônicos utilizados pelos investigados, além dos registros
das câmeras de segurança dos locais em que se cumpram as medidas;

d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de
valor igual ou superior a R$ 50.000,00 ou US$ 25.000,00 e desde que
não seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita;

e) bens de luxo e/ou de alto valor, tais como joias, pedras e
metais preciosos, obras de arte (quadros, esculturas, etc.), e desde que
não seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita.

Consigne-se nos mandados, em seu início, o nome dos
investigados ou da empresa e os respectivos endereços segundo a
confirmação da Autoridade Policial.

No desempenho desta atividade poderão as autoridades
acessar dados, arquivos eletrônicos e mensagens
eletrônicas armazenadas em eventuais computadores ou em dispositivos
eletrônicos de qualquer natureza ou em "nuvens" caso obtidas as
credenciais de acesso, inclusive smartphones, que forem encontrados,
com a impressão do que for encontrado e, se for necessário, a apreensão,
nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados, disquetes, CDs,
DVDs ou discos rígidos. Autorizo desde logo o acesso pelas autoridades
policiais do conteúdo dos computadores e dispositivos no local das
buscas e de arquivos eletrônicos apreendidos, mesmo relativo a
comunicações eventualmente registradas. Autorizo igualmente o
arrombamento de cofres caso não sejam voluntariamente abertos.
Consigne-se estas autorizações específicas no mandado.

Consigne-se, em relação a edifícios das empresas alvo,
autorização para a realização de buscas e apreensões em qualquer andar
ou sala nos quais a prova se localize; no caso de imóveis de rua,
autorização para a realização de buscas e apreensões em qualquer sala
ou imóvel adjacente quando utilizado pela mesma pessoa ou empresa.

Considerando a dimensão das diligências, deve a
Autoridade Policial responsável adotar postura parcimoniosa na sua
execução, evitando a colheita de material desnecessário ou que as
autoridades públicas não tenham condições, posteriormente, de analisar
em tempo razoável.

Deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo mais breve
possível, relato e resultado das diligências.
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Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover a
devolução de documentos e de equipamentos de informática se, após seu
exame, constatar que não interessam à investigação ou que não haja
mais necessidade de manutenção da apreensão, em decorrência do
término dos exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo
requerimento, cópias dos documentos ou dos arquivos eletrônicos e a
entregá-las aos investigados, às custas deles.

A competência se estabelece sobre crimes e não sobre
pessoas ou estabelecimentos. Assim, desnecessária a obtenção de
autorização para a busca e apreensão do Juízo do local da diligência.
Esta só se faz necessária quando igualmente necessário o concurso de
ação judicial (como quando se ouve uma testemunha ou se requer
intimação por oficial de justiça). A solicitação de autorização no Juízo
de cada localidade colocaria em risco a simultaneidade das diligências e
o seu sigilo, considerando a multiplicidade de endereços e localidades
que sofrerão buscas e apreensões.

Autorizo o compartilhamento das provas colhidas quando
do cumprimento dos mandados de busca com a Receita Federal do
Brasil, ficando esse compartilhamento a cargo do MPF, de acordo com
os graus de sigilo necessário.

Deverá a Polícia Federal levantar os endereços dos
investigados e pessoa jurídica acima indicados, inclusive com pesquisas
de campo, ciente dos endereços já previamente apontados pelo MPF na
peça do evento 1 (inic1, item V), a fim de propiciar a expedição dos
mandados de busca e apreensão.

As diligências deverão ser efetuadas simultaneamente e se
necessário com o auxílio de autoridades policiais de outros Estados,
peritos ou ainda de outros agentes públicos, incluindo agentes da
Receita Federal e membros do MPF.

Apresentados/confirmados os endereços pela Polícia
Federal, expeça a Secretaria os mandados, um para cada endereço.

Evidentemente, as considerações ora realizadas sobre as
provas tiveram presente a necessidade de apreciar o cabimento das
buscas requeridas, tendo sido efetuadas em cognição sumária. Por
óbvio, dado o caráter das medidas, algum aprofundamento na valoração
e descrição das provas é inevitável, mas a cognição é prima facie e não
representa juízo definitivo sobre os fatos, as provas e as questões de
direito envolvidas, algo só viável após o fim das investigações e
especialmente após o contraditório.

Decreto o sigilo sobre estes autos até a efetivação das
buscas e apreensões. Efetivadas as medidas, não sendo mais ele
necessário para preservar as investigações, fica levantado o sigilo.
Entendo que, considerando a natureza e magnitude dos crimes aqui
investigados, o interesse público e a previsão constitucional de
publicidade dos processos (artigo 5º, LX, CF) impedem a imposição da
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continuidade de sigilo sobre autos. O levantamento propiciará assim não
só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o
saudável escrutínio público sobre a atuação da Administração Pública e
da própria Justiça criminal.

Intime-se a Polícia Federal para ciência desta decisão e
para as providências acima determinadas.

Intime-se o Ministério Público Federal.
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