
 

 

P
ág

in
a1

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DE 

CURITIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processo nº 5013130-08.2019.4.04.7000 

 

PAULO VIEIRA DE SOUZA (“Requerido”), já devidamente qualificado nos 

autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, 

por seus advogados abaixo assinados1, com fulcro no artigo 396 do Código de 

Processo Penal, oferecer RESPOSTA À ACUSAÇÃO, com os seguintes 

fundamentos de fato e direito. 

 

I. – DOS FATOS 

 

Em 19 de fevereiro de 2019, a autodenominada Força 

Tarefa Lava Jato, do D. MPF/PR e da D. DPF/PR, deflagrou a intitulada 

Operação Ad Infinitum, 60ª Fase da Lava Jato, tendo por alvo o ora Requerido e 

outras pessoas. 

 

Naquela data, foram realizadas medidas de busca e 

apreensão em diversos endereços não apenas do Requerido, mas também de 

                                                 
1 Instrumento de procuração. 
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seus familiares, com a apreensão de diversos documentos e mídias, bem como 

com o cumprimento de injustificável ordem de prisão preventiva em seu desfavor. 

 

Em 25 de março de 2019, o D. MPF/PR ofereceu 

denúncia em face do Requerido e outros imputando a ele as infrações tipificadas 

nos seguintes tipos penais: 

 

“3) PAULO VIEIRA DE SOUZA e RODRIGO TACLA DURAN, 

pela prática, no período compreendido entre 11/12/2009 e 

15/06/2010, por 31 vezes, em continuidade delitiva (art. 71/CP), 

do delito de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º, V, VI e 

VII, c/c/ art. 1º, §4º, ad Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 

12.683/2012); 

(...) 

7) FERNANDO MIGLIACCIO, PAULO VIEIRA DE SOUZA, 

RODRIGO TACLA DURAN, MARCELLO ABBUD e SAMIR 

ASSAD, pela prática, no período compreendido entre 

01/10/2010 e 14/12/2011, por 67 vezes, em continuidade delitiva 

(art. 71/CP), do delito de lavagem de capitais, previsto no 

artigo 1º, V, VI e VII, c/c art. 1º, §4º, da Lei n 9,613/98 (na 

redação anterior à Lei 12.683/2012); 

8) PAULO VIEIRA DE SOUZA e RODRIGO TACLA DURAN, 

pela prática, no período compreendido entre 28/03/2012 e 

16/04/2012, 08 vezes, em continuidade delitiva (art. 71/CP), do 

delito de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º, V, VI e VII, 

c/c art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à lEI 

12.683/2012); 

9) PAULO VIEIRA DE SOUZA pela prática, em 19/02/2010, do 

delito de embaraço de investigação de infração penal, 

previsto no art. 2º, §1º e §4º, incisos II e V, da Lei 12.850/2013. 

 

Em 29 de março de 2019, este I. Juízo houve por 

bem, então, receber a r. denúncia, determinando a citação dos denunciados para 

oferecer resposta à acusação. 
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Ocorre que, conforme será demonstrado em seguida, 

não persiste qualquer justificativa fática ou jurídica para o prosseguimento da 

presente ação penal, a qual deverá ser de pronto rejeitada, com fulcro nos artigos 

395 e 397 do CPP, conforme razões seguintes.  

 

II – PRELIMINARMENTE 

 

(i) Da nulidade das provas que instruem a presente denúncia – nulidade 

insanável a contaminar todo o processo 

 

Como visto, a r. denúncia, no que diz respeito ao 

Requerido, é instruída basicamente com dois parcos elementos de prova: (i) 

delação do Sr. Adir Assad, especialmente os Termos de Colaboração nº 15, de 

21/08/2017 e Termo de Colaboração Complementar nº 03, de 14/09/2017, e 

delações de seus sócios Marcelo Abbud e Samir Assad; e (ii) documentos 

bancários remetidos pela Suíça em virtude de pedido de cooperação jurídica 

internacional, relativos ao Groupe Nantes. 

 

Os demais elementos de prova indicados, ao 

contrário do que pretende fazer crer o Parquet, não têm qualquer pertinência 

com o Requerido e apesar de mencionados como elementos de corroboração 

das alegações da acusação, na realidade, referem-se exclusivamente a 

terceiros. 

 

Sabe-se que as delações não são, por si sós, 

elementos de prova aptos a condenar e nem tampouco a autorizar a instauração 

de persecução penal contra quaisquer terceiros. Portanto, para que se 

viabilizasse o recebimento da presente r. denúncia, o único outro elemento de 

prova apontado contra o Requerido deveria ser idôneo o que, no entanto, não é 
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o caso. 

 

Vejamos, para que não restem dúvidas a respeito, o 

encadeamento de fatos que levou à remessa da documentação pelas 

autoridades suíças ao Brasil, com sua devida comprovação documental. 

 

Conforme se depreende de documentação juntada 

aos autos pela acusação (Anexo 35, do Evento 01, do Processo nº 5003706-

39.2019.4.04.7000), em 03 de agosto de 2017, a Secretaria de Cooperação 

Internacional junto ao Gabinete do Procurador-Geral da República, encaminhou 

aos cuidados dos Ilmos. Procuradores da República Orlando Martello Júnior (do 

D. MPF/PR) e Anamara Osório Silva (do D. MPF/SP), informações ditas 

espontâneas recebidas da Suíça a respeito do que denominou “Caso Paulo 

Vieira de Souza”. 

 

Naquele ofício, o Secretário de Cooperação 

Internacional assim descreve os acontecimentos: 

 

“Encaminho a Vossa Excelência informações espontâneas 

recebidas do Ministério Público da Confederação Suíça a partir 

de comunicação da unidade de inteligência financeira daquele 

país quanto a supostas operações financeiras suspeitas 

realizadas pelo cidadão brasileiro Paulo Vieira de Souza, 

nascido em 7 de março de 1949. 

(...) 

Observa-se que Paulo Vieira de Souza foi diretor da DERSA 

Desenvolvimento Rodoviário S.A. e teria recebido propina da 

empresa Camargo Correa entre 2007 e 2009 no caso 

RODOANEL. 

As informações são transmitidas a fim de se iniciar investigação 

criminal no Brasil, podendo ser formulado um pedido de 

cooperação à Suíça para a obtenção de elementos de prova 

coligidos pelas autoridades daquele país.” (Anexo 35 do Evento 
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1 do Processo 5003706-39.2019.4.04.7000) 

 

Diante da referida comunicação espontânea, o D. 

MPF/PR não solicitou àquele tempo, a cooperação jurídica internacional, o que 

veio a ser feito, em 29 de setembro de 2017, pelo D. MPF/SP, nas pessoas das 

Ilmas. Procuradoras da República Anamara Osório Silva e Thaméa Danelon 

(doc. nº 01). Naquele pedido, ambas indicaram a seguinte descrição fática e 

jurídica para justificar o pleito: 

 

“6. Referência: Autos de inquéritos policiais nº 0002176-

18.2017.403.6181, 0009163-70.2017.403.6181, 0010745-

08.2017.403.6181 e PIC nº 1.34.001.000944/2017-90 

7. Sumário do caso: Em 03/08/2017, por meio do Ofício 

nº 2174/2017, da Secretaria de Cooperação Internacional deste 

Ministério Público Federal, esses signatários foram informados 

que o Ministério Público da Confederação Suíça encaminhou 

informações espontâneas sobre supostas operações financeiras 

suspeitas realizadas por PAULO VIEIRA DE SOUZA, nas contas 

citadas acima. 

PAULO VIEIRA DE SOUZA é investigado nos autos dos 

inquéritos policiais nº 0002176-18.2017.403.6181, 0008163-

70.2017.403.6181, 0010745-08.2017.403.6181 e PIC nº 

1.34.001.000944/2017-90 por crimes contra a Administração 

Pública (peculato e corrupção) e quadrilha. 

Segundo consta, PAULO teria se valido do cargo de Diretor de 

Engenharia da DERSA – DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO 

S/A para desviar, em proveito alheio, verbas públicas vinculadas 

ao Programa de Compensação Social e Reassentamento 

Involuntário da DERSA, que deveriam ser destinadas aos 

moradores dos locais em que seriam feitas as obras do 

Rodoanel Mário Covas – trecho sul, Jacu-Pêssego e Nova 

Marginal, conforme repasse no Convênio nº 04/99, firmado entre 

o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 

DNIT  e a DERSA. 

PAULO e outros 3 (três) investigados, com identidade de 
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propósitos, facilitaram o cadastro fictício de supostos moradores 

no Programa de Compensação Social e Reassentamento 

Involuntários da DERSA – DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO 

S/A/, para que pessoas que não tinham direito ao recebimento 

de unidades imobiliárias do CDHU ou indenizações em dinheiro, 

pagas com recursos públicos, fossem incluídas como 

beneficiárias. 

A investigação apura que, pelo menos, seis empregadas 

domésticas de PAULO VIEIRA, receberam unidades do CDHU 

através desse procedimento ilícito. Além delas, mais de 1700 

invasores das obras receberam indevidamente os valores entre 

os anos de 2009 a 2012. 

O prejuízo causado ao erário foi de R$ 7.725.012,18 (sete 

milhões, setecentos e vinte e cinco mil, doze reais e dezoito 

centavos), que, corrigidos monetariamente, alcançam a cifra de 

R$ 10.498.891,01 (dez milhões, quatrocentos e noventa e oito 

mil, oitocentos e noventa e um reais e um centavo). 

Ressalte-se que, além das suspeitas acima citadas, ainda há 

o procedimento criminal/MPF nº 1.34.0001.000944/2017-90, 

em que PAULO VIEIRA DE SOUZA é investigado pela prática 

de corrupção nas obras do Rodoanel, trechos sul. 

8. Descrição da assistência solicitada: requer o Ministério 

Público Federal, nos termos do Tratado de Cooperação Jurídica 

em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil e a 

Confederação Suíça, bem com as Convenções de Palermo e 

Mérida, que sejam encaminhados documentos e extratos 

relativos à(s) conta(s) bancaria(s) mantida(s) pelo investigado 

PAULO VIEIRA DE SOUZA, em nome da offshore panamenha 

GROUPE NANTES S/A, bem como o imediato e urgente 

bloqueio dos valores depositados na(s) referida(s) conta(s) 

bancária(s), por se tratar de dinheiro obtido por meio de ilícito 

penal (desvio de dinheiro público)” 

 

Como se observa da leitura do enquadramento fático 

feito pelo próprio D. MPF/SP quando do pedido de cooperação judiciária 

internacional, a fim de justificar a requerida quebra de sigilo bancário e fiscal que 
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foi, naquele momento, autorizada pelo I. Juízo da 5ª Vara Criminal de São Paulo 

(doc. nº 02), foram citados quatro procedimentos distintos então vigentes em 

face do Requerido, sendo que três deles versariam sobre supostas 

irregularidades em Programa de Reassentamento das obras do Rodoanel Sul, 

configurando suposto peculato em benefício de terceiros, enquanto o quarto 

destes procedimentos teria por objeto, simplesmente, “a prática de corrupção 

nas obras do Rodoanel, trechos sul”, conforme descrição constante do pedido. 

 

É evidente que uma investigação de corrupção, com 

um mínimo de elementos sérios já amealhados, poderia até justificar um pedido 

de quebra de sigilo bancário e fiscal, relativizando, nessa hipótese, os direitos e 

garantias fundamentais do referido sigilo constitucionalmente assegurado. 

 

No entanto, tal diligência probatória não se veria 

justificada para fins de apurar suposta conduta de peculato em benefício de 

terceiros, uma vez que tal conduta, por si só, já denota que o investigado não 

teria auferido benefícios, de modo a não haver qualquer interesse na obtenção 

de informações a respeito de seus sigilos bancário e fiscal. 

 

Ocorre que, ao contrário do que afirmado pelo D. 

MPF/SP no pedido de cooperação que elaborou e que foi posteriormente 

autorizado judicialmente, traduzido e remetido às autoridades suíças, os quatro 

procedimentos utilizados como fundamento para o pedido de cooperação 

jurídica internacional – inclusive o tal PIC – não versavam sobre corrupção 

no Rodoanel, versando todos os quatro exclusivamente sobre a apuração 

de supostas condutas de peculato em benefício de terceiros. 

 

Isso é facilmente verificado pelo inteiro teor da 

denúncia que foi oferecida, em que se requereu o apensamento de todos os 

quatro procedimentos que foram mencionados como fundamento para o pedido 
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de cooperação – inclusive do próprio Procedimento MPF 

nº 1.34.0001.000944/2017-90, o qual havia sido apontado no pedido de 

cooperação como tendo por objeto investigação de corrupção. Referida 

denúncia, como se observa, tratou apenas das acusações de peculato (em 

benefício alheio), inserção de dados falsos em sistemas públicos e quadrilha 

(doc. nº 03). 

 

Inclusive, o processo foi até mesmo sentenciado, 

consolidando as imputações realizadas, as quais, repita-se, não incluíam 

nenhuma acusação de corrupção, ao contrário do quanto expressamente 

afirmado pelo D. MPF/SP na tentativa de justificar o seu pedido de 

cooperação internacional. 

 

E mais do que isso: a denúncia originada destes 

quatro procedimentos que serviram de fundamento para o pedido de cooperação 

sequer se utilizou ou mesmo fez referência aos elementos provenientes da 

cooperação suíça, elementos estes que já estavam de posse do D. MPF/SP em 

outubro de 2018, muito antes de oferecerem suas alegações finais e de ser 

proferida a r. sentença, encontrando-se o feito, àquela época, em fase de 

deliberação sobre as diligências complementares do artigo 402 do CPP (Doc. nº 

04). 

 

Feito, então, o referido pedido com base em 

informações que posteriormente se verificaram inverídicas, o pleito foi remetido 

às autoridades suíças, que após breve procedimento interno deferiu a 

cooperação pleiteada com base na inverídica informação de que ao menos um 

dos procedimentos mencionados de base para a solicitação versava sobre a 

imputação de corrupção.  

 

Em 30 de outubro de 2018, os documentos solicitados 
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foram então remetidos pelo Departamento de Recuperação de Ativos e 

Cooperação Jurídica Internacional (“DRCI”) à Ilma. Procuradora da República do 

D. MPF/SP, Sra. Anamara Osório Silva, e à Secretária de Cooperação 

Internacional da D. PGR (Anexo 39 do Evento 01 do Processo nº 5003706-

39.2019.4.04.7000). Naquela comunicação constaram os seguintes alertas: 

 

“4. As autoridades suíças indicam ainda que as informações 

fornecidas não poderão ser utilizadas para embasar qualquer 

condenação somente pelo fato das pessoas envolvidas 

possuírem na Suíça valores incompatíveis com sua renda.  

5. O Estado requerido também indica que as informações não 

podem ser utilizadas para a condenação pelo crime previsto no 

art. 22 da Lei nº 7.492/86 (evasão de divisas), uma vez que a 

Suíça não fornece cooperação jurídica internacional que tenha 

por base esse tipo penal, conforme previsto no art. 3º do Tratado 

de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre a República 

Federativa do Brasil e a Confederação Suíça (Decreto n. 6.974, 

de 7 de outubro de 2009). 

 

Com a referida comunicação, foram encaminhados, 

segundo informações do ofício, um USB e documentos com as informações 

solicitadas.  

 

Perceba-se, Excelência, que a documentação foi 

remetida às autoridades brasileiras como resultado do Pedido de Cooperação 

Jurídica realizado pelo D. MPF/SP, tanto que o seu resultado foi direcionado a 

uma das representantes daquele Parquet paulista (processo B-17-3331-2, 

segundo registros das autoridades suíças). 

 

Posteriormente, em 27 de novembro de 2018, as 

autoridades suíças enviaram complementação das informações inicialmente 

remetidas, com um novo USB drive contendo documentação dos swifts da 
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referida conta, conforme se depreende do Ofício remetido pelo D. DRCI à D. 

Secretária de Cooperação Internacional (documento juntado em mídia pelo D. 

MPF no evento 16 do Processo nº 5055959-38.2018.4.04.7000 – pasta 02 da 

mídia). 

 

Observa-se da referida comunicação, proveniente do 

Ministère Public de la Confedération (o Ministério Público Suíço, ou “MPC”) que, 

não obstante se tratasse de informações complementares ao Pedido de 

Cooperação Judiciária feito pelo D. Ministério Público Federal em São Paulo, e 

não obstante inexistisse, até aquele momento, qualquer pedido de autorização 

para compartilhamento com o D. MPF/PR, o Exmo. Procurador da República no 

Paraná, Dr. Orlando Martello, teria entrado em contato com o Ministério Público 

Suíço, dando conta de que as informações inicialmente remetidas – o que se 

deu, rememora-se, em 30 de outubro de 2018 – não incluíam dados referentes 

aos SWIFTS das operações, os quais solicitou fossem remetidos pelas 

autoridades helvéticas. Confira-se o trecho em questão: 

 

“Demande d’entraide judiciaire émanant du Parquet Fédéral de 

la République de São Paulo (Brésil) du 13.11.2017 en la cause 

Paulo VIEIRA DE SOUZA (votre réf.: B-17-3331-2) 

Monsieur, 

Je fais référence à la demande d’entraide judiciaire visée sous 

rubrique et fais suite à ma correspondance du 7 ct. 

Suite à l’interpellation de M. Orlando Martello, procureur 

auprès du Ministère public fédéral du Brésil, il semblerait que 

la documentation transmise dans le cadre de cette entraide ne 

comprenait pas les SWIFT relatifs aux comptes nºs 13626, 

13627, et 13628 ouverts au nom de GROUPE NANTES SA 

auprès de la banque BORDIER CIE.”2 

                                                 
2 Segue uma tradução livre e informal do trecho transcrito: 

“Pedido de Cooperação Jurídica proveniente do Ministério Público Federal em São Paulo (Brasil), de 13 de novembro 

de 2017, em face de Paulo VIEIRA DE SOUZA (referência: B-17-3331-2) 

Prezado, 

Faço referência ao Pedido de Cooperação Jurídica em epígrafe e à minha correspondência do dia 7. 
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Não obstante a comunicação em questão deixe 

claro que, já em meados de novembro, membros da Força Tarefa da Lava 

Jato em Curitiba já tinham tido acesso à documentação proveniente da 

Suíça em virtude da cooperação solicitada pelo Parquet paulista, em 30 de 

novembro de 2018, o D. MPF no Paraná houve por bem requerer a cooperação 

internacional a este I. Juízo (Evento 1 do Processo nº 5055959-

38.2018.4.04.7000), a qual foi formalizada, via requerimento de cooperação 

jurídica internacional, em 4 de dezembro daquele ano (Evento 7 do Processo nº 

5055959-38.2018.4.04.7000). Apontou, para tanto, haver investigação em curso 

nos autos do PIC nº 1.25.000.005409/2018-25, relativamente às supostas 

condutas de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e 

organização criminosa. 

 

É interessante notar que o referido PIC foi instaurado 

em 16 de novembro de 2018 e, até a data em que foi feito o pedido de quebra 

de sigilo, os únicos elementos ali constantes eram os seguintes: (i) Despacho de 

instauração; (ii) ofícios a companhias aéreas requerendo informações cadastrais 

do Requerido; (iii) Termo de Colaboração nº 15 do colaborador Adir Assad; (iv) 

Termo de Colaboração Complementar nº 03 do colaborador Adir Assad; (v) 

Termo de Colaboração nº 15 de Fernando Migliaccio – que não menciona o 

Requerido; (vi) Termo de Colaboração nº 13 de Luiz Eduardo da Rocha Soares 

– que não menciona o Requerido; (vii) Anexo da delação de Luiz Eduardo da 

Rocha Soares com uma breve menção ao Requerido que não é abordada no 

áudio juntado; (viii) comunicação espontânea enviada pela Suíça em 3 de agosto 

de 2017 – imprestável para iniciar investigação; (ix) documentos de cooperação 

jurídica internacional realizada com Singapura – que não tem qualquer relação 

com o Requerido; (x) intimações para oitiva dos colaboradores Fernando 

                                                 
De acordo com a interpelação do Sr. Orlando Martello, Procurador do Ministério Público Federal do Brasil, parece que 

a documentação transmitida no bojo desse pedido de cooperação não incluiu os SWIFTs relativos às contas nº 13626, 

13627 e 13628, abertas em nome do Groupe Nantes SA perante o Banco BORDIER & CIE.” 
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Migliaccio, Luiz Eduardo da Rocha Soares e Olivio Dutra para serem ouvidos no 

procedimentos e comunicação com seus respectivos advogados; (xi) ofício à 

ODEBRECHT requerendo documentos; e (xii) resposta da ODEBRECHT – sem 

qualquer menção ao Requerido. 

 

Não havia nos autos, portanto, qualquer elemento 

que justificasse, já naquele ponto, o pedido de cooperação jurídica internacional, 

uma vez que apenas havia no processo duas menções feitas por delatores, sem 

qualquer outra diligência investigatória que indicasse a procedência daquelas 

acusações. 

 

Mesmo assim, apreciando o referido pedido, este I. 

Juízo, por meio da Exma. Magistrada Substituta, houve por bem deferir a quebra 

de sigilo, em r. decisão datada de 3.12.2018. 

 

Em 18 de dezembro de 2018, a Secretária de 

Cooperação Internacional da D. PGR remete ao Exmo. Procurador da República 

Julio Carlos Motta Noronha, o Ofício nº 4625/2018/ALJ/SCI/PGR, por meio do 

qual lhe envia “informações complementares relacionadas à transmissão 

espontânea em referência”, constando do “Assunto” da mensagem as seguintes 

informações (mídia do Evento 16 do Processo nº 5055959-38.2018.4.04.7000 - 

Pasta 02): 

 

“Assunto: Caso Lava-Jato – Transmissão Espontânea de 

Informações Suíça/Brasil – PAULO VIEIRA DE SOUZA 

Ofício nº 5831/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ – Ref. DRCI: 

2017/03143 

Ofício Nº 2174/2017/ACRIM/SCI/PGR 

PCI nº 1.00.000.014283/2017-78-PGR” 

 

Ocorre que, ao contrário do quanto afirmado pela 
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SCI e pelo D. DRCI na correspondência que lhe enviou (Ofício nº 8201/2018, 

constante da Pasta 02 da mídia do Evento 16 do Processo nº 5055959-

38.2018.4.04.7000), as informações complementares remetidas pela Suíça 

ao Brasil em 27 de novembro de 2018 não faziam referência à comunicação 

espontânea de dados entre os dois países, mas sim ao Pedido de 

Cooperação Jurídica Internacional feito pelo D. MPF/SP, conforme resta 

bastante claro da leitura da correspondência suíça, que já foi parcialmente 

transcrita acima, datada de 27.11.2018, em que se lê especificamente da 

referência: 

 

“Demande d’entraide judiciaire émanant du Parquet federal de la 

République de São Paulo (Brésil) du 13.11.2017 en la cause 

Paulo VIEIRA DE SOUZA (votre réf: B-17-3331-2)”  

(Documento da mídia do Evento 16 do Processo nº 5055959-

38.2018.4.04.7000 – Pasta 02 – Of. 4625-2018-ALJ-SCI-GR – 

documento 2) 

 

Portanto, ao remeter os dados e as informações 

constantes do referido pendrive a uma autoridade diversa daquela que 

efetivamente realizou o pedido e que era quem tinha a autorização para 

acessar os dados, o próprio DRCI e a SCI incorreram em nulidade insanável, 

posteriormente confirmada pelo efetivo acesso dos documentos pelo D. MPF/PR 

que, aliás, conforme se depreende da própria leitura desta correspondência, já 

tinha tido acesso aos dados antes mesmo de qualquer pedido de cooperação ou 

autorização de compartilhamento, tendo inclusive tratado das referidas 

informações mediante contato direto entre o Exmo. Procurador Orlando Martello 

e a Exma. Procuradora Suíça, narrado por ela mesma em seu ofício de remessa 

de informações complementares. 

 

Outro fato curioso pode ser observado: consta dos 

autos, em mídia juntada pelo D. MPF/PR após determinação judicial de 
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disponibilização de toda a documentação recebida a título de cooperação 

internacional, um email enviado pela autoridade suíça Fabrice Berset 

(identificado como collaborateur scientifique do Ministério Publico Suíço), ao 

Exmo. Dr. Julio Noronha, no dia 08.01.2019, encaminhando “antecipadamente” 

o ofício com a senha do pendrive “recebido recentemente” com as informações 

relacionadas ao Requerido. 

 

Em sequência, em 15.01.2019, o D. MPF/PR enviou 

à D. Secretária de Cooperação Jurídica Internacional uma Complementação ao 

Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal, tendo solicitado premência 

na remessa das informações ao Brasil –“porque o processo criminal brasileiro 

está tramitando com urgência por haver réus presos”— (Anexo 04, Evento 27, 

do Processo nº 5055959-38.2018.4.04.7000), ainda que, àquela época, não 

houvesse sequer réus e nem tampouco investigados presos nesta 

Operação.   

 

Logo em seguida, em 17 de janeiro de 2019, a Força 

Tarefa do D. MPF/PR recebeu ofício do DRCI encaminhando comunicação suíça 

que, em resposta ao Pedido de Cooperação do D. MPF/PR datado de 4 de 

dezembro de 2018, autorizava a utilização das informações já previamente 

encaminhadas pelas autoridades helvéticas ao D. Ministério Público Federal em 

São Paulo. Neste ofício, percebe-se que a comunicação suíça tem o condão de 

manifestar que, tratando-se as investigações paranaenses sobre o crime de 

corrupção e lavagem de dinheiro, crimes esses passíveis de apuração pela lei 

suíça, sequer seria necessária a prévia autorização de compartilhamento.  

 

Observa-se, portanto, que apenas no dia 17 de 

janeiro de 2019 teria havido a autorização suíça, ou o aval, para que 

houvesse o compartilhamento das provas enviadas ao D. MPF/SP em 

outubro de 2018, com o D. MPF/PR. 
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É importante notar, ainda, que após instado pelo I. 

Juízo a juntar aos autos a íntegra dos materiais que foram encaminhados pela 

Suíça (Evento 10 do Processo nº 5055959-38.2018.4.04.7000), o D. MPF/PR, 

no Evento 16 daquele Processo, juntou anexos em mídia constituídos da 

seguinte forma: 

 

(i) Ofício 297-2019 do DRCI; 

 

(ii) Pasta 01: 

(ii.i) Documento em word chamado 

Alesia+EUR_275,863.00+21-11-2007; 

(ii.ii) Ofício recebido SCI com email 

Rodoanel; 

(ii.iii) Pasta “Annexes reçues par courrier du 

18.01.2018”, com anexos; e 

(ii.iv) Pasta “Annexes reçues par courier du 

20.02.2018”, com anexos. 

 

(iii) Pasta 02: 

(iii.i) documento PGR-00694249-2018-

CASO RODONAEL 

(iii.ii) Pasta “E-mail senha”, com anexos; 

(iii.iii) Pasta “Of 4625-2018-ALJ-SCI-PGR”, 

com anexos; e  

(iii.iv) Pasta “Of 8201-2018”, com anexos. 

 

Da análise dessa documentação, observa-se 

claramente o seguinte: todos aqueles documentos provenientes das autoridades 

suíças, sejam eles comunicações de e-mails, swifts, documentos bancários, 
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comunicações informais internas do Banco, documentos das pessoas que 

movimentavam a conta, formulários e etc, estão identificados, no cabeçalho da 

página, ao lado direito, com uma numeração que se inicia com a sigla do 

Ministério Público Suíço – MPC e é acompanhada de números em ordem 

crescente.  

 

Tais documentos encontram-se, ainda, no formato 

.pdf, indicando a sua digitalização.  

 

Os demais documentos constantes do arquivo são 

também digitalizações no formato .pdf e fazem referência às comunicações 

mantidas entre o Ministério Público Federal, o DRCI, a Secretaria de Cooperação 

Internacional e demais autoridades encarregadas de viabilizar o pedido de 

cooperação em questão. 

 

Esse padrão, todavia, não é observado em um 

específico documento, constante da Pasta 01 da mídia juntada ao Evento 16 do 

Processo nº 5055959-38.2018.4.04.7000. Trata-se do arquivo intitulado 

“Alesia+EUR_275,863.00+21-11-2007”, documento este que, ao contrário de 

todos os demais, está no formato word. 

 

Ao que parece, referido arquivo é um “Wire Transfer 

Request Form”, que está timbrado em papel de outra instituição financeira, que 

não o Banque Bordier – que foi a instituição alvo do pedido de cooperação na 

Suíça. Veja-se: 
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Referido documento, apresentado pelo D. MPF/PR 

como tendo origem no pedido de cooperação internacional foge totalmente ao 

padrão da documentação enviada pela Suíça, seja porque em outro formato 

(word), seja porque desprovido de numeração de identificação comum a todos 

os demais documentos remetidos por aquele país estrangeiro, seja porque 

timbrado em papel de instituição financeira diversa, seja porque apócrifo. 

 

Tal fato demonstra, Excelência, fundada dúvida na 

procedência legítima da referida documentação, a qual reforça o quanto alegado 

até aqui no sentido de que o pedido de cooperação, o seu resultado, o acesso 

aos elementos de prova e a quebra da cadeia de custódia limam de 

irregularidades e nulidades insanáveis todo o material amealhado até aqui e que, 

conjugado apenas com frágil delação premiada do colaborador Adir Assad, 

demonstram a impossibilidade de se dar continuidade à presente persecução 

penal. 

 

É importante observar que a vedação à utilização da 

prova ilicitamente obtida no processo penal é vedada não apenas pelo Código 

de Processo Penal, mas pela própria Constituição Federal, os quais dispõem o 

seguinte: 

 

Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do 

processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em 

violação a normas constitucionais ou legais. 

§ 1o  São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, 

salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre 

umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por 

uma fonte independente das primeiras. 

§ 2o  Considera-se fonte independente aquela que por si só, 

seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação 

ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da 
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prova. 

§ 3o  Preclusa a decisão de desentranhamento da prova 

declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, 

facultado às partes acompanhar o incidente. 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal;  

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;  

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 

meios ilícitos; 

 

Por todo o exposto, o Requerido pleiteia que Vossa 

Excelência reconheça a nulidade insanável da prova coligida aos autos, tendo 

em vista que: 

 

(i) os fundamentos apresentados pelo D. MPF/SP 

ao requerer a cooperação jurídica internacional com 

a Suíça não foram legítimos, uma vez que, ao 

contrário do quanto mencionado por eles, não havia, 

à época do pedido, qualquer investigação no 

tocante à corrupção, mas meras investigações de 

peculato em benefício de terceiros, imprestáveis 

para fundamentar um pedido de quebra de sigilo 

bancário; 

 

(ii) os procedimentos mencionados como 
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fundamento para o pedido de cooperação deram 

origem a uma única denúncia, que apurava peculato 

em benefício de terceiros e que foi sentenciada sem 

qualquer referência às informações compartilhadas 

pela Suíça, reforçando o argumento no sentido de que 

as informações foram requeridas sem qualquer 

procedimento que justificasse tal requerimento, em 

típica hipótese de fishing probatório; 

 

(iii) a leitura das comunicações vindas da 

autoridade suíça, no momento em que remetidos 

documentos complementares ao pedido de 

cooperação jurídica internacional feito pelo D. 

MPF/SP, indica que, já em meados de novembro – 

antes mesmo que o D. MPF/PR tivesse feito qualquer 

pedido de cooperação ou compartilhamento de 

provas à autoridade suíça –, o Exmo. Procurador da 

República no Paraná, Dr. Orlando Martello, já havia 

entrado em contato com as autoridades suíças 

requerendo complementação dos documentos que 

haviam sido enviados em 30 de outubro de 2018 

como resultado do pedido de cooperação feito pelo 

Parquet paulista; 

 

(iv) o D. MPF/PR apenas realizou o pedido de 

autorização para quebra do sigilo fiscal e bancário 

que autorizaria o seu pedido de cooperação jurídica 

internacional com as autoridades suíças em 30 de 

novembro de 2018, quando já tinha tido acesso à 

documentação, segundo comprova comunicação 
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proveniente do Ministério Público Suíço (o “MPC”); 

 

(v) a autorização de compartilhamento das provas 

apenas foi comunicada ao D. MPF/PR em 17 de 

janeiro de 2019; 

 

(vi) todavia, consta dos autos e-mails trocados 

entre funcionário do Ministério Público Suíço e o 

Exmo. Procurador da República no Paraná, Dr. Julio 

Noronha, encaminhando “antecipadamente” 

senha de acesso ao pendrive enviado 

anteriormente com as informações bancárias do 

Requerido; 

 

(vii) em 15 de janeiro de 2019, o D. MPF/PR 

elaborou, ainda, pedido complementar de cooperação 

internacional às autoridades suíças, afirmando, 

novamente de forma inverídica, que as informações 

pleiteadas deveriam ser remetidas com urgência 

porque haveria réus presos investigados quando, 

naquele momento, sequer havia réus, muito menos 

investigados presos na presente investigação, 

reforçando uma conduta de utilização de informações 

inverídicas para fins de instrução dos pedidos de 

cooperação com as autoridades helvéticas; e 

 

(viii) há, dentre os documentos juntados aos autos 

pelo D. MPF/PR como supostamente provenientes da 

cooperação jurídica internacional com as autoridades 

suíças, uma folha que, por seu formato, destino, 
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timbre, e informações, destoa das informações 

efetivamente provenientes daquele país estrangeiro, 

levando a crer que a sua origem, na realidade, não foi 

efetivamente a cooperação internacional em questão, 

colocando em xeque todos os documentos apontados 

como oriundos do mesmo procedimento. 

 

Assim, diante de todos estes insanáveis vícios, que 

eivam de nulidade a prova oriunda da cooperação jurídica internacional com as 

autoridades suíças, o Requerido pleiteia seja ela reconhecida, com a 

determinação de desentranhamento desta prova dos autos e de todas as outras 

que tenham sido dela derivadas. 

 

Dessa forma, tendo em vista que o outro único 

elemento de prova apontado pela acusação é a delação do Sr. Adir Assad e de 

seus sócios – estas também desprovidas de qualquer respaldo documental e 

fundadas única e exclusivamente em seus fantasiosos relatos –, pleiteia seja 

reconhecida a consequente inépcia da r. denúncia, com a sua rejeição imediata, 

com fulcro no artigo 395, incisos I, II e III, do CPP. 

 

(ii) Da ilegalidade da medida cautelar constritiva de quebra do sigilo da 

conta apple icloud imposta ao Requerido – nulidade das provas dela 

decorrente 

 

Como dito, a presente Ação Penal escora-se no 

Procedimento Investigatório Criminal (“PIC”) nº 1.25.000.005409/2018-25 

instaurado em 16.11.2018 em razão do termo de declarações prestado pelo Sr. 

Adir Assad3 (especialmente os Termos de Colaboração nº 15, de 21.08.2017 e 

                                                 
3 No resumo do referido PIC encontra-se: “Instaurar procedimento investigatório criminal para apuara (sic) 

a possível prática de crimes no contexto do termo d e declarações nº 15 que presta  Adir Assad.” 
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Termo de Colaboração Complementar nº 03, de 14.09.2017). 

 

No mesmo dia da instauração do referido PIC, o D. 

Ministério Público Federal do Paraná (“MPF/PR”) enviou ofícios para todas as 

empresas aéreas solicitando os dados cadastrais (endereços de e-mail e 

números de telefone) do Requerido. Posteriormente, tais dados foram usados 

para embasar pedido de quebra de sigilo telefônico e telemático, no caso, 

especificamente da conta Apple Icloud do Requerido. 

 

Ocorre que os elementos à disposição do D. MPF/PR 

não eram (e não são!) suficientes para o requerimento de medidas cautelares 

constritivas tão gravosas quanto a quebra do sigilo telemático do Requerido e, 

muito menos, para que espelhassem sua conta Apple Icloud em tempo real para 

acesso à Polícia Federal.  

 

Não obstante, este I. Juízo da 13ª Vara Criminal 

Federal de Curitiba, com base na existência apenas e tão somente do termo de 

declarações prestado pelo Sr. Adir Assad, deferiu o pleito acusatório nos autos 

nº 500512934.2019.4.04.7000. Isso porque o restante do suposto conjunto 

probatório não tem qualquer pertinência com o Requerido e apesar de 

mencionado como elemento de corroboração das alegações da acusação, na 

realidade, refere-se a terceiros. 

 

Diante disso, passa-se a demonstrar que (i) o termo 

de declarações prestado pelo Sr. Adir Assad trata apenas de colaboração 

premiada cujo conteúdo muito pouco informa sobre o Requerido e que, em 

verdade, se prestou a confirmar que o Sr. Adir Assad e o Requerido nunca 

conversaram por e-mail (ii) de modo que são ausentes os elementos concretos 

aptos a justificarem a imposição da quebra do sigilo telemático do Requerido. 
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Inicialmente, nota-se que o conteúdo do Termo de 

Colaboração nº 15, de 21.08.2017, no que se relaciona ao Requerido, é aquele 

replicado diversas vezes na peça acusatória na tentativa de configurar cenário 

fático incriminador que, na realidade, é escorado unicamente nas palavras 

inverossímeis e desprovidas de comprovação do Sr. Adir Assad:  

 

“O colaborador ADIR ASSAD35 
afirmou que, no contexto da engrenagem envolvendo a ODEBRECHT, 
retirava dinheiro vivo com PAULO VIEIRA DE SOUZA em uma casa 
situada no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo. Nessas 
operações, o colaborador entrava na garagem da residência com um 
automóvel estilo perua e carregava, por viagem, de 12 a 15 malas com 
aproximadamente 1,5 milhões de reais em cada uma delas. Além das 
retiradas nessa casa, funcionários da Rock Star (empresa de ADIR 
ASSAD) retiraram valores com PAULO VIEIRA DE SOUZA em um 
apartamento situado na Av. Brigadeiro Luis Antonio, mantido 
exclusivamente para armazenar dinheiro. Os funcionários da ROCK 
STAR contavam ao colaborador que ali havia um quarto inteiro cheio 
de dinheiro, e que por vezes testemunharam PAULO VIEIRA DE 
SOUZA colocar notas para tomar sol, a fim de evitar que 
embolorassem.” (Fls. 16/17 da denúncia que contém a nota de 
rodapé 35 cujo conteúdo indica claramente qual é o único 
substrato para o que se afirma, isso é: ANEXO 23 – Termo de 
Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.) 

 

Já em relação ao Termo de Colaboração 

Complementar nº 03, de 14.09.2017 – gravado apenas em vídeo – deve-se 

salientar que o D. MPF/PR fez questão de omitir a informação prestada pelo Sr. 

Adir Assad, naquela oportunidade, de que nunca conversou com o Requerido 

por e-mail (informação expressamente indicada por volta do minuto 19’ do 

vídeo).  

 

Ou seja, pela análise do conteúdo do termo de 

declarações prestado pelo Sr. Adir Assad, não se justifica de modo algum a 

imposição da quebra do sigilo telemático do Requerido, especialmente obtida 

por meio do acesso ao seu e-mail, o qual o próprio colaborador negou ter 

sido utilizado na suposta prática criminosa.  

 



 

 

P
ág

in
a2

5
 

Além disso, deve-se reiterar, ainda uma vez, que as 

delações não são, por si sós, elementos de prova aptos a condenar e nem 

tampouco a autorizar a instauração de persecução penal contra quaisquer 

terceiros. Muito pelo contrário, nos próprios termos legais, a colaboração 

premiada se trata de “meio de obtenção de prova”, ou seja, uma técnica de 

investigação:  

 

“Enquanto os meios de prova são 
aptos a servir, diretamente, ao convencimento do juiz sobre a 
veracidade ou não de uma afirmação fática (p. ex., o depoimento de 
uma testemunha, ou o teor de uma escritura pública), os meios de 
obtenção de provas (p. ex.: uma busca e apreensão) são instrumentos 
para a colheita de elementos ou fontes de provas, estes sim, aptos a 
convencer o julgador (p. ex.: um extrato bancário [documento] 
encontrado em uma busca e apreensão domiciliar). Ou seja, enquanto 
o meio de prova se presta ao convencimento direto do julgador, os 
meios de obtenção de provas somente indiretamente, e dependendo 
do resultado de sua realização, poderão servir à reconstrução da 
história dos fatos”.4 

 

Nesse sentido, o termo de declarações do Sr. Adir 

Assad mostra-se como meio de obtenção de prova que deve contribuir para a 

reconstrução fática desta Ação Penal, mas não como instrumento apto a 

justificar a imposição da quebra do sigilo da conta Apple Icloud do 

Requerido em um cenário probatório isolado.  

 

No mais, o conteúdo do Termo de Declaração do Sr. 

Adir Assad em nada justificaria a necessidade da obtenção dos dados 

telemáticos do Requerido. Aliás, muito pelo contrário, o Sr. Adir Assad deixa 

evidente que jamais trocou qualquer e-mail com o Requerido.  

 

Nesse sentido, merecem menção dois precedentes 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, apesar de terem nuances diversas 

do presente caso, prestam a indicar os parâmetros necessários para a imposição 

                                                 
4 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, Rio de Janeiro, Campus: Elsevier, 2012, p.270. 
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de uma medida cautelar tão gravosa quanto aquela imposta ao Requerido: 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
‘HABEAS CORPUS’. FRAUDES EM LICITAÇÕES, 
FORMAÇÃO DE QUADRILHA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. 
OPERAÇÃO FRATELLI. ‘NOTICIA CRIMINIS’ ANÔNIMA. 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DETERMINAÇÃO. 
ANTERIOR COLHEITA DE PROVAS. EXISTÊNCIA. 
PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIOS À 
REQUISIÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO. OCORRÊNCIA. 
MEDIDA CONSTRITIVA DEFERIDA. NULIDADE. DECISÃO 
PRIMEVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CRIMES PUNIDOS 
COM RECLUSÃO. PRORROGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. DURAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. PRAZO 
INDISPENSÁVEL COMPLEXIDADE. ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCOS 
NAS AUTORIZAÇÕES CONSTRITIVAS. EIVAS. NÃO 
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Não se descurando do direito à intimidade e da vedação do 
anonimato, previstos na Constituição Federal, ecoa nos tribunais 
o entendimento de que possível se mostra a inauguração de 
investigações preliminares para averiguar a veracidade de 
comunicação apócrifa, desaguando em um cenário que sirva 
como supedâneo para um subsequente procedimento 
investigatório formal – inquérito policial –, caso existentes 
indícios da autoria e materialidade delitiva. 
2. Conquanto não possa servir como parâmetro único da 
persecução penal, a ‘delatio criminis’ anônima pode servir 
para dar início às investigações e colheitas de elementos 
acerca da possível prática de infração penal, de sorte a 
desencadear medidas cautelares de maior peso. 
3. Na hipótese em apreço, constata-se que a comunicação 
anônima não foi o único dado que serviu para embasar a 
interceptação telefônica autorizada judicialmente, que 
ensejou as quebras de sigilos de outros terminais, bem 
como as prorrogações posteriores, eis que existentes 
diligências prévias à medida constritiva extrema. 
4. Não se vislumbra flagrante ilegalidade, visto que a quebra 
do sigilo, a prisão e a denúncia em desfavor dos 
requerentes não estão intimamente amparadas nos 
informes apócrifos recebidos, existindo procedimentos 
investigatórios preliminares anteriores à requisição da 
medida constritiva extrema. 
5. A decretação da medida cautelar de interceptação 
atendeu aos pressupostos e fundamentos de cautelaridade, 
visto que os crimes investigados eram punidos com reclusão, 
havia investigação formalmente instaurada, apontou-se a 
necessidade da medida extrema e a dificuldade para a sua 
apuração por outros meios, além do ‘fumus comissi delicti’ e do 
‘periculum in mora’. (...)” 
(RHC nº 43.037/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, Sexta Turma, j: 25.11.2014) 

 



 

 

P
ág

in
a2

7
 

*** 
 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO 
REVELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. MEDIDAS CAUTELARES 
DETERMINADAS. AFASTAMENTO DE SIGILO DE CORREIO 
ELETRÔNICO. DURAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRAZO: DE 
2004 A 2014. FUNDAMENTAÇÃO PARA A QUEBRA DO 
SIGILO DO E-MAIL NO PERÍODO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. OFENSA ÀS 
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. FLAGRANTE 
ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.  
1. A quebra do sigilo do correio eletrônico somente pode ser 
decretada, elidindo a proteção ao direito, diante dos 
requisitos próprios de cautelaridade que a justifiquem 
idoneamente, desaguando em um quadro de 
imprescindibilidade da providência.  
2. In casu, a constrição da comunicação eletrônica abrangeu um 
ancho período, superior a dez anos, de 2004 a 2014, sem que 
se declinasse adequadamente a necessidade da medida 
extrema ou mesmo os motivos para o lapso temporal abrangido, 
a refugar o brocardo da proporcionalidade, devendo-se, assim, 
prevalecer a garantia do direito à intimidade frente ao primado 
da segurança pública.  
3. Lastreadas as decisões de origem em argumentos vagos, 
sem amparo em dados fáticos que pudessem dar azo ao 
procedimento tão drástico executado nos endereços 
eletrônicos do acusado, de se notar certo açodamento por 
parte dos responsáveis pela persecução penal.  
4. Ordem concedida, com a extensão aos co-investigados 
em situação análoga, a fim de declarar nula apenas a 
evidência resultante do afastamento dos sigilos de seus 
respectivos correios eletrônicos, determinando-se que seja 
desentranhado, envelopado, lacrado e entregue aos 
respectivos indivíduos o material decorrente da medida. 
(HC nº 315.220/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, Sexta Turma, j: 15.09.2015) 
 

 

Isso é, medida tão gravosa quanto a quebra de sigilo 

telemático só pode ser decretada à luz dos requisitos próprios de cautelaridade 

que justifiquem idoneamente a imprescindibilidade da providência nos termos 

dos artigos 282 e seguintes do Código de Processo Penal. 

 

No presente caso, tais requisitos não se verificam 

dado que a quebra do sigilo telemático da conta Apple Icloud do Requerido se 

lastreou somente no termo de declarações prestado pelo Sr. Adir Assad não 

estando embasada em quaisquer outras provas existentes nos procedimentos 
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investigatórios preliminares anteriores à requisição da medida constritiva 

extrema. 

 

Aliás, vale indicar, neste ponto, que as outras três 

oitivas colhidas nos autos do PIC que deu origem às presentes investigações – 

conforme será objeto de análise pormenorizada em tópico seguinte – sequer 

confirmaram os relatos do colaborador Adir Assad (dois deles informaram 

não ter conhecimento da participação do Requerido nos fatos, e o terceiro 

mencionou apenas que tinha ouvido falar dessa alegada participação pelo 

próprio Adir Assad), o que vem apenas a reforçar o quanto aqui indicado no 

sentido da ausência de suporte mínimo a justificar medida restritiva de garantia 

fundamental tão gravosa ao investigado. 

 

Portanto, deve-se declarar nula toda e qualquer prova 

obtida a partir do afastamento do sigilo telemático da conta Apple Icloud do 

Requerido posto que ausentes os requisitos aptos a justificarem medida cautelar 

constritiva de tamanha gravidade, bem como aquelas que delas tenham 

eventualmente derivado, com fundamento nos artigos 157, caput, e parágrafo 1º 

do CPP e artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. 

 

Consequentemente, deve-se também rejeitar a 

denúncia, com fulcro no artigo 395, incisos I, II e III do CPP. 

 

II. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – 

INEXISTÊNCIA RELATO SUFICIENTE DAS IMPUTAÇÕES E DE SUPORTE 

PROBATÓRIO MÍNIMO ÀS ACUSAÇÕES, A ENSEJAR A REJEIÇÃO 

LIMINAR DA DENÚNCIA COM FULCRO NO ARTIGO 395, INCISOS I, II E III, 

DO CPP 

 

Verifica-se da leitura integral dos 8 (oito) 
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procedimentos distintos que compõem a presente acusação que não há, em 

nenhum deles, nenhum elemento minimamente viável a autorizar o oferecimento 

e muito menos ainda o prosseguimento da presente ação penal.  

 

Segundo consta dos elementos documentados, a 

presente investigação teve início em 16 de novembro de 2018, com a 

instauração de um PIC pelo D. MPF/R (nº 1.25.000.005409/2018-25) tendo por 

objeto o seguinte: 

 

“INSTAURAR PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL 

PARA APURAR A POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES NO 

CONTEXTO DO TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 15 que presta 

ADIR ASSAD.” (folha de instauração) 

 

O referido Termo de Declarações nº 15, de Adir 

Assad, é datado de 27 de agosto de 2017 e, juntamente com ele, foi juntado aos 

autos o Termo de Colaboração Complementar nº 03, de 14 de setembro de 2017, 

sendo que este último foi juntado apenas em mídia. 

 

Nenhum dos referidos depoimentos, é bom que se 

diga, vem acompanhado de qualquer documento, agenda, foto, vídeo ou 

elemento de corroboração das alegações prestadas. Da mesma forma, nem 

mesmo os demais colaboradores ouvidos nos autos do PIC lograram confirmar 

as informações. Dos três colaboradores que, além de Adir Assad, foram ouvidos 

no PIC (Fernando Migliaccio, Olivio Rodrigues Junior e Luiz Eduardo Rocha 

Soares), dois deles não mencionaram o Requerido e um deles apenas indicou 

ter ouvido falar, na época, que os recursos em espécie fornecidos por Adir Assad 

teriam sido disponibilizados pelo Requerido, por meio de um comentário do 

próprio Adir Assad. Veja-se: 

 

Fernando Migliaccio (depoimento do dia 4/12/2018): 
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Não há nenhuma menção ao Requerido 
 

Olívio Rodrigues Junior (depoimento do dia 12/12/2018): 
MPF: “A oitiva de hoje, ela se relaciona com o Procedimento 
Investigatório Criminal nº 1.25.000.005409/2018-25 ao qual a 
advogada do senhor já teve acesso à cópia dele, e que se 
relaciona com declarações do Sr. Adir Assad, que também 
celebrou acordo de colaboração com o Ministério Público 
Federal, a respeito de recursos em espécie disponibilizados 
à Odebrecht por volta do ano de 2010, e que teriam sido 
obtidos por ele junto ao Sr. Paulo Vieira de Souza. Eu 
pergunto ao senhor se o senhor tem conhecimento sobre esses 
fatos e, se tiver, se o senhor poderia narrar o que o senhor sabe” 
Olívio (1’50’’): Sobre o Seu Paulo, eu não tenho nada que falar 
na época, porque eu não sabia da operação que vinha dele. 
Na realidade, a pessoa que me trouxe a operação, foi na 
primeira vez, que eu inclusive relatei no processo já aqui que 
transitou referente, contra mim aqui na Justiça aqui do Paraná, 
e foi declinado por mim o nome do Tacla Duran, já naquela 
época, porque o Tacla Duran que começou naquele dia, naquela 
operação, a fazer negócios com a Odebrecht. Então os R$ 100 
milhões veio, pra mim, através do Sr. Tacla Duran. 
(...) 
MPF: Certo. Vamos tentar entender melhor. O senhor disse que 
até então não sabia... o senhor em algum momento ficou 
sabendo da origem desses recursos ligados ao Sr. Paulo?  
Olívio: Não, não fiquei sabendo. 
 

 

Luiz Eduardo Rocha Soares (depoimento de 12/12/2018): 
MPF: “A investigação relacionada com o presente ato se refere 
ao Procedimento Investigatório Criminal nº 
1.25.000.005409/2018-25, ao qual a advogada do senhor teve 
acesso a uma cópia e se refere especificamente a fatos 
relatados inicialmente pelo também colaborador do Ministério 
Público Federal, Sr. Adir Assad, a respeito do recebimento de 
recursos em espécie do Sr. Paulo Vieira de Souza, valores esses 
que teriam sido utilizados no interesse do Setor de Operações 
Estruturadas da Odebrecht. O senhor tem conhecimento sobre 
esses fatos? 
Luiz: Tive conhecimento sim, na época. 
MPF: Na época dos fatos? 
Luiz: Na época dos fatos, 
MPF: Foi por volta de quando? 
Luiz: Foi entre agosto e setembro de 2010. 
MPF: Perfeito. O senhor pode narrar com a maior riqueza de 
detalhes que se recordar o que aconteceu? 
Luiz: Sim. É, como o senhor deve saber, em 2010, estava em 
curso uma eleição presidencial, né? Majoritária. E nós tínhamos 
uma necessidade muito grande de reais em espécie para poder 
fazer as doações não contabilizadas para diversos partidos e 
pessoas. E a gente estava com muita dificuldade naquela época 
no meio da campanha, em agosto, setembro, de ter esses reais 
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disponíveis. A gente já trabalhava, conhecia, o Sr. Samir Assad, 
que ele nos procurou e disse que tinha condições de arrumar 
uma quantia bem grande de reais e se nós tínhamos a condição 
de fazer a troca desses reais com a contrapartida em dólares no 
exterior. E nós fomos lá conhecer... o Samir Assad nos levou 
pra conhecer o Adir Assad, que numa época nos comentou 
que essa, que esse volume poderia ser, pertenceria ao Sr. 
Paulo Vieira de Souza. Com isso, tivemos uma reunião no 
escritório do Sr. Adir Assad, se não me engano, na Rua Iraí, 
alguma coisa assim, numa casa, onde ele nos apresentou o Sr. 
Rodrigo Tacla Duran, que seria a pessoa responsável por 
receber as contrapartidas em dólares dos valores em reais que 
seriam disponibilizados para nós. Começou então a troca desses 
reais por dólares e eu me lembro que foi que começamos a 
pagar isso através de uma conta que nós tínhamos na... que 
nosso operador financeiro Olívio Rodrigues tinha no banco 
Credicorp, no Panamá, (...) 
MPF: De uma forma geral, o que o senhor descreveu foi o 
recebimento de reais no Brasil, e a contrapartida, como o senhor 
chamou, era como se houvesse o pagamento do equivalente em 
dólares no exterior... 
Luiz: em contas que foram fornecidas por Rodrigo Tacla Duran. 
MPF: Certo. O senhor mencionou que o Sr. Samir apresentou o 
Sr. Adir e que o Sr. Adir disse que essa disponibilidade de reais 
no Brasil, ele pegaria com quem?  
Luiz: Ele comentou que seria proveniente do Sr. Paulo Vieira 
de Souza. 
MPF: O senhor se recorda do montante aproximado? 
Luiz: Eu acho que, eu tinha uma ideia entre 90 e 100 milhões de 
reais. 
MPF: Certo. E esses reais que o senhor Adir pegava, ou disse 
que pegaria com o Sr. Paulo Vieira, depois eles foram 
disponibilizados para a Odebrecht?  
Luiz. Sim. 
MPF: E como que funcionava isso? 
Luiz: Nós utilizávamos, na época, um outro operador financeiro, 
que era o Álvaro Novis (...) 

 

Perceba, Excelência, que no procedimento que deu 

origem à presente denúncia, portanto, há apenas o depoimento do Sr. Adir 

Assad e o relato de outro colaborador mencionando ter ouvido desse 

mesmo Sr. Adir Assad que o Requerido teria fornecido recursos em espécie 

para operações financeiras, não havendo, além disso, qualquer outro 

elemento de prova que corrobore as referidas versões. 

 

É até interessante notar que, tanto no seu pedido de 

busca e apreensão – que deu origem à Operação e até mesmo à prisão do 
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Requerido – quanto na própria denúncia oferecida, não é feita qualquer 

referência aos depoimentos destes colaboradores que foram prestados nos 

autos do PIC e que, portanto, tinham especificamente o interesse de perquirir a 

participação do Requerido em irregularidades, o que hoje se verifica que 

decorreu de uma escolha consciente da acusação quanto às provas que usaria, 

deixando de mencionar que no próprio procedimento preliminar investigatório 

não foi possível corroborar as alegações do colaborador que são as únicas 

a embasar a denúncia em questão. 

 

A Lei que veio a regulamentar o instituto da 

colaboração premiada no ordenamento jurídico brasileiro já é clara em prever a 

impossibilidade de que qualquer condenação seja embasada única e 

exclusivamente em delações premiadas, exatamente porque se sabe que 

referidos instrumentos não são provas, mas meros meios de prova, inaptos, 

portanto, a sustentar qualquer espécie de decreto condenatório. 

 

Mas a evolução jurisprudencial, em tempos em que 

as frequentes acusações são integralmente baseadas em delações premiadas 

que se mostram cada dia menos substanciais, menos verossímeis, e menos 

amparadas em elementos de convicção, evoluiu no sentido de considerar que 

nem mesmo o recebimento da denúncia pode ocorrer quando as acusações 

são embasadas única e exclusivamente em delações. 

 

Neste sentido, para que não restem dúvidas, confira-

se os seguintes precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, que são apenas 

meros exemplos do que hoje já reflete amplamente a sua vasta jurisprudência: 

 

EMENTA Inquérito. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro 

(art. 317, § 1º, e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, c/c os arts. 29 

e 69 do CP). Denúncia. Parlamentares federais. Suposto 

envolvimento em esquema de corrupção de agentes públicos 
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relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. 

Vantagens indevidas. Supostos recebimentos na forma de 

doações eleitorais oficiais, por intermédio de empresas de 

fachada e também em espécie. Imputações calcadas em 

depoimentos de réus colaboradores. Ausência de provas 

minimamente consistentes de corroboração. Fumus commissi 

delicti não demonstrado. Inexistência de justa causa para a ação 

penal. Denúncia rejeitada (art. 395, III, CPP) com relação aos 

parlamentares federais, com determinação de baixa dos autos 

ao primeiro grau quanto ao não detentor de prerrogativa de foro. 

1. A justa causa para a ação penal consiste na exigência de 

suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação 

e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de 

informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e 

idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios 

razoáveis de autoria (Inq nº 3.719/DF, Segunda Turma, de 

minha relatoria, DJe de 29/10/14). 2. Na espécie, encontra-se 

ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza a 

deflagração da ação penal. 3. Se os depoimentos do réu 

colaborador, sem outras provas minimamente consistentes 

de corroboração, não podem conduzir à condenação, 

também não podem autorizar a instauração da ação penal, 

por padecerem da presunção relativa de falta de 

fidedignidade. 4. A colaboração premiada, como meio de 

obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da 

investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços 

ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, 

constitui sua verdadeira vocação probatória. 5. Todavia, os 

depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas 

idôneas de corroboração, não se revestem de densidade 

suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade 

da acusação, o qual exige a presença do fumus commissi 

delicti. 6. O fumus commissi delicti, que se funda em um juízo 

de probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso 

ordenamento, na prova da existência do crime e na presença de 

indícios suficientes de autoria. 7. Se “nenhuma sentença 
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condenatória será proferida com fundamento apenas nas 

declarações de agente colaborador” (art. 4º, § 16, da Lei nº 

12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si 

sós, não autorizam a formulação de um juízo de 

probabilidade de condenação e, por via de consequência, 

não permitem um juízo positivo de admissibilidade da 

acusação. 8. Como não há prova do conhecimento da 

suposta origem ilícita dos valores, não subsiste a imputação 

de corrupção passiva e fenece, por arrastamento, a de 

lavagem de capitais. 9. Não obstante, em sua contabilidade 

paralela, os colaboradores premiados tenham feito anotações 

pessoais que supostamente traduziriam pagamentos indevidos 

aos parlamentares federais, uma anotação unilateralmente feita 

em manuscrito particular não tem o condão de corroborar, por si 

só, o depoimento do colaborador, ainda que para fins de 

recebimento da denúncia. 10. Se o depoimento do colaborador 

necessita ser corroborado por fontes diversas de prova, evidente 

que uma anotação particular dele próprio emanada não pode 

servir, por si só, de instrumento de validação. 11. Denúncia 

rejeitada quanto aos parlamentares federais, nos termos do 

art. 395, III, do Código de Processo Penal, com determinação 

de baixa dos autos ao primeiro grau para as providências que se 

reputarem pertinentes em relação ao denunciado sem 

prerrogativa de foro. 

(Inq 3994, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 

18/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 05-04-

2018 PUBLIC 06-04-2018) 

 

EMENTA Inquérito. Corrupção passiva (art. 317, § 1º, c/c o art. 

29 do CP). Denúncia. Parlamentar federal. Suposto 

envolvimento em esquema de corrupção de agentes públicos 

relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Excesso 

de acusação. Não ocorrência. Mera contextualização dos fatos 

no âmbito da chamada “Operação Lava Jato”. Inépcia. Não 

ocorrência. Descrição suficiente do fato criminoso e suas 
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circunstâncias. Vantagem indevida. Suposta participação do 

denunciado em sua solicitação. Imputação calcada em 

depoimentos de réus colaboradores. Ausência de provas 

minimamente consistentes de corroboração. Fumus commissi 

delicti não demonstrado. Inexistência de justa causa para a ação 

penal. Denúncia rejeitada (art. 395, III, CPP). 1. A denúncia, ao 

contextualizar os fatos no âmbito da chamada “Operação Lava 

Jato”, narrou o desvendamento de um “grande esquema de 

corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro” no 

âmbito da Petrobras. 2. Descreveu, ainda, o que constituiria uma 

complexa estrutura criminosa, que envolveria ao menos quatro 

núcleos (político, econômico, administrativo e financeiro), para, 

somente então, narrar os fatos especificamente relativos ao 

denunciado. 3. Essa profusão narrativa não constitui excesso de 

acusação, uma vez que a imputação propriamente dita feita 

contra o denunciado foi bem delimitada pelo Ministério Público. 

4. A denúncia não é inepta, uma vez que descreveu, de forma 

suficiente, o concurso do denunciado para a solicitação de 

vantagem indevida por parte de membro de Comissão 

Parlamentar de Inquérito do Senado Federal – que tinha por 

objeto apurar irregularidades envolvendo a Petrobras – a fim de 

que não formulasse requerimentos nem adotasse medidas que 

permitissem o aprofundamento das investigações. 5. A justa 

causa para a ação penal consiste na exigência de suporte 

probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se 

traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de 

informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e 

idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios 

razoáveis de autoria (Inq nº 3.719/DF, Segunda Turma, de 

minha relatoria, DJe de 29/10/14). 6. Na espécie, encontra-se 

ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza a 

deflagração da ação penal. 7. Se os depoimentos do réu 

colaborador, sem outras provas minimamente consistentes 

de corroboração, não podem conduzir à condenação, 

também não podem autorizar a instauração da ação penal, 

por padecerem da presunção relativa de falta de 
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fidedignidade. 8. A colaboração premiada, como meio de 

obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração 

da investigação preliminar, visando adquirir coisas 

materiais, traços ou declarações dotadas de força 

probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira 

vocação probatória. 9. Todavia, os depoimentos do 

colaborador premiado, sem outras provas idôneas de 

corroboração, não se revestem de densidade suficiente 

para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da 

acusação, o qual exige a presença do fumus commissi 

delicti. 10. O fumus commissi delicti, que se funda em um juízo 

de probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso 

ordenamento, na prova da existência do crime e na presença de 

indícios suficientes de autoria. 11. Se “nenhuma sentença 

condenatória será proferida com fundamento apenas nas 

declarações de agente colaborador” (art. 4º, § 16, da Lei nº 

12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si sós, 

não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de 

condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo 

positivo de admissibilidade da acusação. 12. Na espécie, não se 

vislumbra a presença de elementos externos de 

corroboração dos depoimentos de colaboradores 

premiados, mas simples registros genéricos de viagens e 

reuniões. 13. Denúncia rejeitada, nos termos do art. 395, III, do 

Código de Processo Penal. 

(Inq 3998, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 

18/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 08-03-

2018 PUBLIC 09-03-2018) 

 

EMENTA Inquérito. Corrupção passiva (art. 317, § 1º, CP). 

Corrupção ativa (art. 333, caput, CP). Lavagem de dinheiro 

majorada (art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98). Denúncia. 

Parlamentar federal. Suposto envolvimento em esquema de 

corrupção de agentes públicos relacionado à Diretoria de 

Abastecimento da Petrobras. Solicitação de vantagem indevida, 
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com desdobramento em pagamentos fracionados. Recebimento 

em espécie e por meio de contratos fictícios. Alegação de 

incompetência do relator. Distribuição por prevenção. Matéria 

que deve ser alegada no primeiro momento em que o 

interessado se pronunciar nos autos. Fatos apurados nas 

mesmas circunstâncias. Conexão probatória e intersubjetiva. 

Artigos 80 e 83 do CPP. (...) 10. A colaboração premiada, 

como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar 

a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir 

coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força 

probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira 

vocação probatória. 11. Todavia, os depoimentos do 

colaborador premiado, sem outras provas idôneas de 

corroboração, não se revestem de densidade suficiente 

para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da 

acusação, o qual exige a presença do fumus commissi 

delicti. 12. O fumus commissi delicti, que se funda em um 

juízo de probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso 

ordenamento, na prova da existência do crime e na 

presença de indícios suficientes de autoria. 13. Se 

“nenhuma sentença condenatória será proferida com 

fundamento apenas nas declarações de agente 

colaborador” (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito 

concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a 

formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, 

por via de consequência, não permitem um juízo positivo de 

admissibilidade da acusação. 14. No caso concreto, faz-se 

referência a documentos produzidos pelos próprios 

colaboradores, a exemplo de anotações, registros em 

agenda eletrônica e planilhas de contabilidade informal. A 

jurisprudência da Corte é categórica em excluir do conceito 

de elementos de corroboração documentos elaborados 

unilateralmente pelo próprio colaborador. Precedentes. 15. 

Demais registros colhidos no decorrer das investigações, por si 

sós, não comprovam a materialidade dos delitos imputados aos 

acusados. Quanto muito possibilitam inferências e ilações no 
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sentido de que os acusados mantinham algum contato, ou que 

fizeram deslocamentos mencionados pelos colaboradores, mas 

não bastam para tornar estreme de dúvidas a materialidade 

especificamente das condutas criminosas imputadas aos 

denunciados. 16. Analisando os elementos probatórios para 

além das colaborações, não há indícios de autoria em relação 

ao Senador Ciro Nogueira Lima Filho quanto a esse fato 

(supostos contratos fictícios), carecendo, portanto, de justa 

causa as imputações de corrupção passiva e de lavagem de 

dinheiro subjacentes a essa narrativa, pela ausência de lastro 

mínimo probatório quanto ao liame subjetivo. 17. Mesmo que 

admitida a probabilidade da versão no tocante à falsidade 

ideológica dos contratos como base para o alegado repasse de 

recursos ilícitos, ainda assim a acusação não logrou demonstrar, 

minimamente, em termos probatórios, a alegada ligação entre o 

escritório de advocacia e o apontado real beneficiário dos 

valores por ele intermediados, o que seria imprescindível no 

contexto da imputação (de corrupção e lavagem) delineada na 

denúncia. 18. Denúncia rejeitada na íntegra, nos termos do art. 

395, III, do Código de Processo Penal. 

(Inq 4074, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 

14/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-

2018 PUBLIC 17-10-2018) 

 

Conforme se verifica dos precedentes acima citados, 

o E. STF já entendeu que as meras declarações de colaboradores, ainda que 

acompanhadas de documentos por eles elaborados (como agendas telefônicas, 

anotações e planilhas de contabilidade informal – INQ 4074) não são suficientes 

para condenar e nem tampouco para deflagrar a persecução penal. 

 

E sendo exatamente este o caso dos autos, 

evidenciada está a ausência de justa causa para a persecução penal, a ensejar 

a rejeição da denúncia. 
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É importante notar que, mesmo que se supere o 

argumento de nulidade da prova produzida como fruto do pedido de cooperação 

jurídica internacional com as autoridade suíças, ainda assim não se revela 

suprida a exigência de suporte probatório mínimo a ensejar a justa causa 

da persecução penal. 

 

Isso porque o uso que a r. denúncia pretendeu fazer 

da documentação proveniente da Suíça foi embasado integral e 

exclusivamente na narrativa unilateral do colaborador Adir Assad, sendo certo 

que das mais de duas mil páginas de documentos encaminhadas pelo país 

estrangeiro, apenas os seguintes foram mencionados na r. denúncia oferecida: 

 

- Folha com a identidade do Beneficial Owner do Banque 

Bordier (fl. 30); 

 

- General Power of Attorney do Banque Bordier (fl. 30) 

 

- Cópia de contrato de joint venture firmado entre o Groupe 

Nantes e a empresa GVTEL CORP S.L. (fl. 31) 

 

- Anexos 44 e 45 que demostram a realização de 31 

transferência das GVTEL para as contas 13626 e 13627 do 

Groupe Nantes, entre 11/12/2009 e 15/06/2010; 

 
- Swift 103 (fl. 39); 

 
- Email do compliance do Bordier, de 03/02/2010 (fl. 39) 

 

Isso mostra que, na realidade, a documentação 

proveniente da Suíça não comprovava qualquer das irregularidades objeto 

da presente denúncia, e nem poderia, uma vez que a narrativa acusatória é 

absolutamente fantasiosa. 
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É importante notar ainda que, não obstante a tentativa 

de fazer colar na imagem do Requerido a ideia da existência de um bunker em 

que estariam escondidos R$ 100 milhões5, amplamente repercutida na imprensa 

em decorrência de entrevista coletiva fornecida pela Força Tarefa após 

deflagração da Operação que originou a presente denúncia, apesar de 

exaustivas diligências de busca e apreensão na residência do Requerido, 

na sua casa de praia, no hotel da família, nas residências de suas duas 

filhas e no escritório de suas empresas, nada foi encontrado que 

minimamente levasse a comprovar a versão acusatória. Muito pelo contrário. 

 

A despeito disso, a mídia foi bombardeada com 

informações a respeito do referido bunker, associado à imagem do Requerido, 

tudo com escopo único e exclusivo em uma delação de um único 

colaborador, sequer corroborada por elementos de prova ou por outros 

colaboradores ouvidos nestes autos. Tais elementos, por certo, são nocivos, 

tendenciosos e abusivos e buscam influenciar de forma inadequada não apenas 

a opinião pública, mas também este I. Juízo. 

 

Todos estes fatores, portanto, demonstram que não 

há, nos autos, um suporte probatório mínimo às acusações que justifique o 

prosseguimento da presente denúncia, cuja ausência de justa causa deve, 

portanto, ser reconhecida por V.Exa., extinguindo-a com fulcro no artigo 395 do 

CPP. 

 

III.- DA INÉPCIA DA DENÚNCIA – NECESSIDADE DE REJEIÇÃO LIMINAR 

                                                 
5 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/paulo-preto-guardava-r-100-milhoes-em-bunker-disse-

delator-a-lava-jato.shtml; 

https://istoe.com.br/bunker-de-paulo-vieira-de-souza-teria-o-dobro-de-dinheiro-do-de-geddel/; 

https://oglobo.globo.com/brasil/paulo-preto-tinha-bunker-em-sp-maior-que-de-geddel-para-guardar-100-

milhoes-em-dinheiro-vivo-diz-mp-23463392; 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/paulo-preto-guardava-r-100-milhoes-em-bunker-disse-delator-a-lava-jato.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/paulo-preto-guardava-r-100-milhoes-em-bunker-disse-delator-a-lava-jato.shtml
https://istoe.com.br/bunker-de-paulo-vieira-de-souza-teria-o-dobro-de-dinheiro-do-de-geddel/
https://oglobo.globo.com/brasil/paulo-preto-tinha-bunker-em-sp-maior-que-de-geddel-para-guardar-100-milhoes-em-dinheiro-vivo-diz-mp-23463392
https://oglobo.globo.com/brasil/paulo-preto-tinha-bunker-em-sp-maior-que-de-geddel-para-guardar-100-milhoes-em-dinheiro-vivo-diz-mp-23463392
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DA EXORDIAL ACUSATÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 395, INCISO I, DO 

CPP 

 

Além da falta de justa causa para a persecução penal, 

vislumbra-se nos autos, igualmente, a flagrante inépcia da r. denúncia oferecida, 

tendo em vista o descumprimento dos requisitos mínimos de procedibilidade 

dispostos no artigo 41 do CPP, o que deve igualmente ensejar a sua rejeição, 

com fulcro no artigo 395, do mesmo Código Processual, tendo em vista alguns 

aspectos específicos que serão detalhadamente abordados, de forma 

individualizada, a seguir: 

 

(i) Da incompatibilidade entre as narrativas acusatórias e os elementos 

de prova constantes dos autos – contradições que mostram a ausência de 

adequada exposição dos fatos criminosos atribuídos ao Requerido 

 

Acima já se demonstrou a total ausência de suporte 

probatório mínimo a autorizar o prosseguimento das investigações. Comprovou-

se, como já efetivamente dito, que a acusação está lastreada única e 

exclusivamente nas declarações prestadas pelo Sr. Adir Assad, sendo certo 

que até mesmo as demais testemunhas ouvidas em sede de procedimento 

investigatório criminal (PIC) não souberam declinar a participação do 

Requerido nos fatos (caso de Fernando Migliaccio e Olívio Rodrigues) ou 

apenas informaram o que tinham ouvido dizer por parte do próprio Adir 

Assad (Luiz Eduardo da Rocha Soares). 

 

Independentemente disso, e da constatação de que 

Fernando Migliaccio (que era o responsável pelo Setor de Operações 

Estruturadas da Odebrecht) e Olívio Rodrigues (que era o principal operador 

financeiro do referido setor) jamais souberam de qualquer participação do 

Requerido nos fatos que lhe são imputados relativamente à empresa 
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Odebrecht, a r. denúncia assim descreve, resumidamente, a imputação que faz 

ao Requerido: 

 

“O aprofundamento das investigações demonstrou que o 

denunciado PAULO VIEIRA DE SOUZA atuou, ao menos no 

interregno de 2010 a 2011, em um complexo estratagema de 

lavagem de capitais, que envolveu, ainda, agentes do Grupo 

ODEBRECHT, dentre os quais FERNANDO MIGLIACCIO e 

OLÍVIO RODRIGUES, e os operadores financeiros ADIR 

ASSAD, RODRIGO TACLA DURAN e ÁLVARO NOVIS.” (p. 4 

da denúncia) 

 

Ora, é evidente a ausência de qualquer 

verossimilhança na acusação de que o Requerido teria atuado em um –

“complexo estratagema de lavagem de capitais, que envolveu, ainda, 

agentes do Grupo ODEBRECHT, dentre os quais FERNANDO MIGLIACCIO 

e OLÍVIO RODRIGUES”--, quando o segundo deles, indagado expressamente, 

foi claro ao mencionar desconhecer qualquer participação do Requerido nos 

estratagemas criminosos por ele realizados, e o primeiro sequer foi perguntado 

a respeito do Requerido e nem tampouco fez qualquer menção a ele quando da 

narrativa dos fatos criminosos apurados nestes autos, na oportunidade em que 

ouvidos no PIC instaurado pelo D. MPF/PR que originou essa acusação. 

 

Repita-se: quando finalmente deflagrou a operação 

que até então corria sob sigilo e sob os auspícios únicos e exclusivos do D. 

MPF/PR, aquele D. Parquet o fez mediante a apresentação de pedido de busca 

e apreensão (Processo mº 5003706-39.2019.4.04.7000) em que listou diversas 

supostas provas de suas alegações, dentre elas mencionando e fazendo juntar 

depoimentos diversos dos colaboradores Fernando Migliaccio (Termo de 

Colaboração nº 15 – Anexo 18 do Pedido); Luiz Eduardo da Rocha Soares 

(Termo de Interrogatório – Anexo 04 do Pedido; e Termo de Colaboração nº 13 

– Anexo 15 do Pedido); e Olívio Rodrigues Júnior (Termos de Interrogatório 
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constantes dos Anexos 9, 10 e 11 do Pedido, Termo de Colaboração nº 02, 

constante do Anexo 22 do Pedido) 

 

De todos estes depoimentos e termos de 

interrogatório juntados, em nenhum deles os colaboradores mencionaram o 

Requerido. E é até curioso notar que eles foram juntados como elementos de 

convicção, enquanto as oitivas colhidas no bojo do próprio PIC que originou a 

operação foram simplesmente ignoradas e sequer foram mencionadas como 

provas para as diligências requeridas – até porque elas serviriam apenas para 

rechaçar as improcedentes acusações prestadas pelo colaborador Adir Assad, 

as quais não só não foram corroboradas por documentos, como também não 

foram sequer corroboradas por outras pessoas supostamente envolvidas nos 

mesmos fatos (à exceção de Luiz Eduardo da Rocha Soares que, apenas nos 

autos do PIC, mencionou ter ouvido menção ao nome do Requerido pelo Sr. 

Adir Assad, e somente por ele). 

 

Aliás, até mesmo o Anexo 51, que faria referência a 

um “documento de corroboração apresentado por ADIR ASSAD no bojo do 

Termo de Declarações nº 15” – que originou essa apuração – não tem qualquer 

ligação ou referência ao Requerido. Ao que parece, trata-se de impressão de e-

mail enviado por Marcelo Abbud a Fernando, da Odebrecht, com datas e 

indicação de retiradas por pessoas informadas. Note-se:  
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Portanto, a apresentação de uma lista prévia com 

diversos anexos que representariam “Evidências” das alegações serve apenas 

para ludibriar o Juízo e a opinião pública, porque o mínimo escrutínio dos 

elementos que são denominados como evidências leva à conclusão inarredável 

de que, na realidade, evidência alguma há das acusações realizadas, tanto que 

é preciso apontar elementos que nada têm a ver com o Requerido na tentativa 

vã de fazer conferir supedâneo a uma acusação absolutamente inepta. 

 

Sendo assim, deve-se reconhecer a inépcia da 

denúncia, determinando-se a sua rejeição, com fulcro no artigo 395, incisos I, II 

e III do CPP. 

 

(ii) Da inépcia da denúncia decorrente da ausência de descrição mínima 

sobre os apontados crimes antecedentes à alegada lavagem de dinheiro 

 

Conforme visto acima, a presente denúncia trata da 

imputação, ao Requerido, de condutas de lavagem de dinheiro diversas, 

atribuídas a ele por algumas vezes. Contudo, não constam da denúncia, em 

nenhum momento, as informações acerca dos supostos crimes 
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antecedentes que justificariam a imputação de lavagem, tornando a 

denúncia inepta tanto por sua incompletude e incompreensibilidade, quanto por 

impedir o correto exercício do direito de defesa, já que impossível identificar 

pressuposto imprescindível à configuração do tipo. 

 

Ora, o crime de lavagem, na redação aplicável ao 

caso da denúncia, é assim tipificado: 

 

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 

valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: 

(...) 

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si 

ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, 

como condição ou preço para a prática ou omissão de atos 

administrativos; 

VI - contra o sistema financeiro nacional; 

VII - praticado por organização criminosa. 

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.  

(...) 

§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, nos casos 

previstos nos incisos I a VI do caput deste artigo, se o crime for 

cometido de forma habitual ou por intermédio de organização 

criminosa. 

 

Portanto, depreende-se que os atos de lavagem 

objeto de apuração na presente ação teriam decorrido dos seguintes crimes 

antecedentes: (i) contra a Administração Pública; (ii) contra o sistema financeiro 

nacional; e (iii) praticado por organização criminosa. No entanto, não há nos 

autos a descrição de nenhuma conduta que possa enquadrar-se em 

qualquer destes três incisos e que justifique, portanto, a imputação de 

lavagem. 
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Observa-se, Excelência, que a r. denúncia é dividida 

em 6 capítulos, sendo que o segundo deles tem por objeto tratar “das fonte de 

recursos ilícitos: crimes antecedentes”. Referido capítulo vai da página 4 à 

página 15 da denúncia e narra diversas práticas ilícitas que teriam ocorrido no 

âmbito da Petrobrás. Mas em NENHUM momento há sequer MENÇÃO ao 

Requerido nessas onze páginas em que haveria a narrativa dos crimes 

antecedentes. 

 

Toda a narrativa acusatória seria no sentido de que o 

Requerido teria fornecido recursos em espécie ao operador financeiro Adir 

Assad que, posteriormente, os teria disponibilizado à Construtora Odebrecht 

para que fizesse com tais recursos o que bem entendesse. Portanto, a imputação 

de lavagem atribuível ao Requerido seria decorrente do suposto 

branqueamento desses valores em espécie que é acusado de possuir. 

 

Os crimes antecedentes, portanto, nessa fantasiosa 

narrativa criminosa, seriam aqueles que teriam permitido a origem desses 

recursos em espécie, por óbvio.  

 

Contudo, nas onze páginas da denúncia em que 

narra os crimes antecedentes, a acusação EM NENHUM MOMENTO sequer 

MENCIONA o nome do Requerido, mostrando que não há UM SÓ 

ELEMENTO de que tenha cometido crimes antecedentes, assim como NÃO 

EXISTE UM MERO INDÍCIO nem de que ele tenha fornecido recursos em 

espécie a Adir Assad e nem muito menos de que os valores depositados 

em conta corrente do Groupe Nantes sejam oriundos de irregularidades 

que possam vir a configurar quaisquer crimes antecedentes – dele, da 

Odebrecht, da UTC, ou de quaisquer terceiros. 

 

Ora, a própria lei de Lavagem de Dinheiro, na redação 
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que é aplicada ao caso concreto (anterior às alterações promovidas pela Lei nº 

12. 683/12) é clara ao determinar que a denúncia de lavagem – apesar de o 

processamento dos crimes de branqueamento e de seus antecedentes poder ser 

independente – deverá ser instruída com indícios suficientes da existência 

do crime antecedente, confira-se: 

 

Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: 

(...) 

§ 1º A denúncia será instruída com indícios suficientes da 

existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos 

previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena 

o autor daquele crime. 

 

Contudo, no presente caso, não é nem que não há 

indícios suficientes do crime antecedente, mas sim que sequer foi apresentado 

qualquer fato, qualquer documento, qualquer narrativa ou qualquer outro 

elemento relativamente aos supostos crimes que teriam antecedido a 

lavagem, relativamente ao Requerido. 

 

E caso a acusação não se desincumba deste ônus, 

tal representa inépcia da denúncia por ausência de cumprimento aos requisitos 

do artigo 41 do CPP, por inviabilizar a defesa e por tornar incompreensível a 

acusação. Neste sentido, confira-se o seguinte precedente recente do E. STF, 

exatamente a este respeito: 

 

EMENTA Habeas corpus. Ação penal. Lavagem de dinheiro 

(art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, com a redação anterior à Lei nº 

12.683/12). Trancamento. Inépcia da denúncia. 

Superveniência de sentença condenatória. Prejudicialidade do 

writ. Precedentes. Exame da questão de fundo. Admissibilidade. 

Manifesta inviabilidade da ação penal. Ausência de descrição 

mínima dos crimes antecedentes da lavagem de dinheiro (art. 

41, CPP). Inteligência do art. 2º, II, da Lei nº 9.613/98. Defeito 
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que não se sana pelo advento da condenação. Violação da regra 

da correlação entre acusação e sentença. Ordem de habeas 

corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal 

em relação ao crime descrito no art. 1º, V, da Lei n. 9.613/98. 1. 

A superveniência da sentença condenatória torna superada a 

alegação de inépcia da denúncia, ainda que anteriormente 

deduzida. Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo 

Tribunal Federal, embora assentando a prejudicialidade do 

habeas corpus, tem examinado a questão de fundo para afastar 

a arguição de inépcia. 3. Na espécie, por maior razão, não há 

como se deixar de analisar a viabilidade da denúncia, diante de 

sua manifesta inépcia. 4. Como sabido, o trancamento da ação 

penal em habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada 

quando evidente a inépcia da denúncia (HC nº 125.873/PE-AgR, 

Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 

13/3/15) 5. Denúncia que não descreve adequadamente o fato 

criminoso é inepta. Precedentes. 6. Nos termos do art. 41 do 

Código de Processo Penal, um dos requisitos essenciais da 

denúncia é “a exposição do fato, com todas as suas 

circunstâncias”. 7. Esse requisito, no caso concreto, não se 

encontra devidamente preenchido em relação ao crime de 

lavagem de dinheiro. 8. A denúncia não descreve 

minimamente os fatos específicos que constituiriam os 

crimes antecedentes da lavagem de dinheiro, limitando-se a 

narrar que o paciente teria dissimulado a natureza, a origem, 

a localização, a disposição e a movimentação de valores 

provenientes de crimes contra a Administração Pública. 9. 

Não há descrição das licitações que supostamente teriam 

sido fraudadas, nem os contratos que teriam sido 

ilicitamente modificados, nem os valores espuriamente 

auferidos com essas fraudes que teriam sido objeto de 

lavagem. 10. A rigor, não se cuida de imputação vaga ou 

imprecisa, mas de ausência de imputação de fatos concretos 

e determinados. 11. O fato de o processo e julgamento dos 

crimes de lavagem de dinheiro independerem do processo 

e julgamento dos crimes antecedentes (art. 2º, II, da Lei nº 
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9.613/98) não exonera o Ministério Público do dever de 

narrar em que consistiram esses crimes antecedentes. 12. 

O grave defeito genético – ausência de descrição mínima da 

conduta delituosa - de que padece a denúncia não pode ser 

purgado pelo advento da sentença condenatória, haja vista que, 

por imperativo lógico, o contraditório e a ampla defesa, em 

relação à imputação inicial, devem ser exercidos em face da 

denúncia, e não da sentença condenatória. 13. A sentença 

condenatória jamais poderia suprir omissões fáticas essenciais 

da denúncia, haja vista que o processo penal acusatório se 

caracteriza precisamente pela separação funcional das posições 

do juiz e do órgão da persecução. 14. Ademais, sem uma 

imputação precisa, haveria violação da regra da correlação 

entre acusação e sentença. 15. A deficiência na narrativa da 

denúncia inviabilizou a compreensão da acusação e, 

consequentemente, o escorreito exercício da ampla defesa. 

16. Ordem de habeas corpus concedida para determinar, em 

relação ao paciente, o trancamento da ação penal quanto ao 

crime descrito no art. 1º, V, da Lei n. 9.613/98, por inépcia da 

denúncia. 

(HC 132179, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 

julgado em 26/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 

DIVULG 08-03-2018 PUBLIC 09-03-2018) 

 

Como visto, a independência de processamento 

entre os crimes antecedentes e aqueles de lavagem de dinheiro não 

exonera a acusação de cumprir o seu dever legal de narrar, de forma 

minimamente sólida, no que consistiriam estas condutas antecedentes, até 

para permitir o correto exercício do direito de defesa. 

 

Portanto, ao afirmar que os crimes antecedentes de 

lavagem seriam decorrentes de crimes contra a Administração Pública, essencial 

seria a narrativa dos atos de ofício atribuíveis ao Requerido, das contrapartidas 

eventualmente recebidas, das licitações eventualmente fraudadas. 
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Resta, portanto, evidente que a ausência de qualquer 

narrativa neste sentido por parte da acusação leva à inegável inépcia da 

denúncia, que deve ser reconhecida por este I. Juízo, determinando-se a sua 

rejeição, com fulcro no artigo 395, inciso I, do CPP. 

 

(iii) Da inépcia da denúncia pela ausência de fumus comissi delicti 

relativamente aos crimes antecedentes meramente indicados pela 

acusação quando da tipificação 

 

Acima já se demonstrou que, inexistindo sequer 

descrição dos fatos que consistiriam os crimes antecedentes das condutas de 

lavagem de dinheiro imputadas ao Requerido, deve-se rejeitar a denúncia, em 

virtude de sua inépcia. 

 

Mas aliado a este fato, que acima já restou 

comprovado, há ainda que se mencionar um outro fator de inépcia a exigir a 

rejeição da exordial acusatória, o qual se consubstancia na inexistência não só 

de narrativa mínima daqueles que seriam os crimes antecedentes, mas também 

na ausência de fumus comissi delicti em relação a tais fatos, a ensejar a 

conclusão da inexistência dos supostos crimes antecedentes. 

 

Ora, inexistindo o crime antecedente, obviamente 

que não subsiste o crime consequente da lavagem como, aliás, reconhece a 

jurisprudência do E. STF, de que é exemplo o julgado abaixo transcrito: 

 

EMENTA Inquérito. Deputado federal. Corrupção passiva (art. 

312, CP). Intermediação de reunião entre colaborador premiado, 

representantes de empreiteira e o presidente do Banco do 

Nordeste. Financiamento e empréstimo-ponte. Ausência de 

ingerência indevida do parlamentar em sua aprovação e na 
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gestão do banco. Inexistência de de ato de ofício relacionado 

à função parlamentar. Fato atípico. Insubsistência, por 

arrastamento, da imputação de lavagem de capitais (art. 1º, 

caput, V, da Lei nº 9.613/98, na redação anterior à Lei nº 

12.683/12). Denúncia rejeitada. 1. O denunciado, ainda que 

eventualmente responsável por sua indicação política, limitou-se 

a intermediar uma reunião entre o presidente do Banco do 

Nordeste, o colaborador premiado e representantes da 

empreiteira. 2. Não há notícia de que o parlamentar tenha 

intercedido de forma escusa para que o financiamento e o 

empréstimo-ponte fossem liberados à empreiteira, ao arrepio de 

procedimentos legais ou regulamentares. 3. A simples 

solicitação para que o presidente do Banco do Nordeste 

recebesse os representantes da empreiteira não traduziu 

ingerência indevida na gestão do banco e na aprovação do 

financiamento e do empréstimo. 4. Não se vislumbra nenhuma 

conduta atribuível ao deputado federal que pudesse 

concretamente se revestir da qualidade de ato de ofício 

relacionado à função parlamentar, objetivando a liberação 

do financiamento e do empréstimo-ponte. 5. A simples 

apresentação de interessado em obter financiamento e a 

solicitação de reunião ao presidente do Banco do Nordeste não 

caracterizam exercício de influência para obtenção de 

financiamento nem para a liberação dos recursos. 6. Ausente a 

prática de ato de mercancia da função parlamentar, os fatos 

imputados ao denunciado, a título de corrupção passiva, 

são atípicos. 7. Insubsistente a imputação de corrupção 

passiva, fenece, por arrastamento, a de lavagem de capitais, 

por não haver crime antecedente contra a administração 

pública. 8. Denúncia rejeitada. 

 (Inq 4259, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 

18/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 06-03-

2018 PUBLIC 07-03-2018) 

 

Portanto, além da ausência de narrativa mínima a 
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respeito dos crimes antecedentes que justificariam a imputação da lavagem de 

dinheiro – e que foram apontados, pela acusação, como sendo crimes contra a 

Administração Pública, crimes contra o sistema financeiro nacional, e crimes 

cometidos por organização criminosa –, é evidente que tampouco há fumus 

comissi delicti que indique qualquer probabilidade de condenação por essas 

condutas, ensejando, já em juízo delibatório, a conclusão da inexistência dos 

supostos crimes antecedentes, a ensejar, por óbvio, a impossibilidade de se 

sustentar a acusação de lavagem de dinheiro. 

 

(iv) Da impossibilidade de se apontar as hipóteses dos incisos VI e VII 

da antiga redação do artigo 1º da Lei nº 9.813/98 como crimes antecedentes 

à imputação da lavagem 

 

Verificou-se acima a intenção do D. MPF/PR de 

imputar ao Requerido a prática de lavagem de dinheiro tendo por crimes 

antecedentes as seguintes condutas tipificadas nos seguintes incisos da antiga 

redação do artigo 1º da Lei nº 9.813/98, verbis: 

 

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si 

ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, 

como condição ou preço para a prática ou omissão de atos 

administrativos; 

VI - contra o sistema financeiro nacional; 

VII - praticado por organização criminosa. 

 

Ocorre que, quanto ao suposto crime antecedente 

tipificado pelo inciso VII, deve-se observar que, à época dos fatos, inexistia no 

ordenamento jurídico brasileiro a definição do que seria organização 

criminosa, inviabilizando a aplicação do referido inciso na prática. 

 

Neste sentido também labora a jurisprudência do E. 
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Supremo Tribunal Federal: 

 

HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL 

SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, 

inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, 

proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a 

não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. 

Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas 

corpus. TIPO PENAL – NORMATIZAÇÃO. A existência de tipo 

penal pressupõe lei em sentido formal e material. LAVAGEM 

DE DINHEIRO – LEI Nº 9.613/98 – CRIME ANTECEDENTE. A 

teor do disposto na Lei nº 9.613/98, há a necessidade de o 

valor em pecúnia envolvido na lavagem de dinheiro ter 

decorrido de uma das práticas delituosas nela referidas de 

modo exaustivo. LAVAGEM DE DINHEIRO – ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA E QUADRILHA. O crime de quadrilha não se 

confunde com o de organização criminosa, até hoje sem 

definição na legislação pátria. 

(STF - HC: 108715 RJ, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data 

de Julgamento: 24/09/2013, Primeira Turma, Data de 

Publicação: DJe-102 DIVULG 28-05-2014 PUBLIC 29-05-2014) 

 

À época dos fatos imputados ao Requerido, inexistia 

definição legal sobre o crime de organização criminosa, o qual não pode ser 

equiparado ao crime de quadrilha para fins de aplicação da norma penal, tendo 

em vista o princípio da legalidade, constitucionalmente assegurado no inciso 

XXXIX do artigo 5º da CF/88. 

 

Portanto, evidente a impossibilidade de se configurar 

o crime de quadrilha (porque não era este o previsto em lei) ou o crime de 

organização criminosa (porque, naquele momento, inexistia definição legal do 

que ele seria) como crimes antecedentes das imputações de lavagem ora 

atribuídas ao Requerido. 
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Além disso, tampouco podem ser apontados como 

crimes antecedentes aqueles “contra o sistema financeiro nacional”, previstos no 

inciso VI do mesmo dispositivo legal vigente à época dos fatos. 

 

Isso porque, conforme é – ou deveria ser – de 

conhecimento do D. MPF/PR, as autoridades suíças vedam expressamente a 

utilização de documentação obtida por meio de cooperação jurídica internacional 

para fins de perquirir o crime de “evasão de divisas”, que seria o único crime 

contra o sistema financeiro nacional em tese passível de aplicação ao Requerido, 

fazendo-se necessário ressaltar que essa defesa precisa fazer um exercício de 

suposição para corretamente defender o Requerido, uma vez que o Parquet 

sequer se deu ao trabalho de narrar quais seriam as supostas condutas a ensejar 

o crime antecedente in casu. 

 

Conforme se observa do Ofício que encaminhou, ao 

D. MPF/SP o resultado do pedido de cooperação jurídica internacional, a Suíça 

veda expressamente o seu uso para apurar e processar por crime de evasão 

de divisas, veja-se (Anexo 39 do Evento 1 do Processo nº 5003706-

39.2019.4.04.7000): 

 

“5. O Estado requerido também indica que as informações não 

podem ser utilizadas para a condenação pelo crime previsto 

no art. 22 da Lei nº 7.492/86 (evasão de divisas), uma vez que 

a Suíça não fornece cooperação jurídica internacional que tenha 

por base esse tipo penal, conforme previsto no art. 3º do Tratado 

de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre a República 

Federativa do Brasil e a Confederação Suíça (Decreto n. 6.974, 

de 7 de outubro de 2009).”  

 

E conforme já foi objeto de análise em preliminar 

dessa resposta à acusação, tampouco pode-se considerar o simples relato de 
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um colaborador premiado – não respaldado por qualquer outro elemento de 

corroboração, nem mesmo narrativa de outros delatores – como elemento apto 

a autorizar a configuração do crime antecedente tipificado neste inciso VI. 

 

Por fim, restariam apenas os crimes antecedentes 

previstos no inciso V da antiga redação do artigo 1º da Lei nº 9.8613/98, os quais 

dizem respeito a supostas condutas criminosas em prejuízo da Administração 

Pública.  

 

Contudo, apesar de não haver vedação legal 

expressa no sentido de impedir a perquirição do Requerido por estes supostos 

crimes antecedentes, o D. MPF/PR, conforme já indicado acima, não logrou 

indicar sequer minimante quais teriam sido estes crimes, não havendo qualquer 

descrição mínima dos fatos, indicação de provas, apontamento de circunstâncias 

ou qualquer outro indício que pudesse justificar a persecução penal pelo crime 

de lavagem de dinheiro, pela total ausência de crime antecedente imputado. 

 

Assim, também em virtude dessas vedações legais, 

torna-se clara a inépcia da denúncia, que deverá ser reconhecida por este I. 

Juízo, com a consequente rejeição da exordial acusatória com fundamento no 

artigo 395, inciso I, do CPP. 

 

(v) Da ausência de plausibilidade jurídica na primeira das imputações 

de lavagem de dinheiro – os supostos “crimes concernentes ao Grupo 

UTC” 

 

Demonstrou-se, acima, a inépcia da denúncia 

relativamente às imputações de lavagem de dinheiro, tendo em vista a falta de 

qualquer narrativa fática verossímil sobre os crimes antecedentes 

imprescindíveis à configuração do tipo de branqueamento de capitais. 
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Mas ainda que tais argumentos fossem superados – 

o que se admite apenas por hipótese – nem assim poderia se sustentar a r. 

denúncia, uma vez que a inépcia se arrasta igualmente às próprias imputações 

de lavagem de dinheiro, as quais decorrem meramente de ilações do D. 

MPF/PR, ilações estas que sequer encontram respaldo na documentação 

acostada aos autos e nem mesmo na narrativa empreendida. 

 

Relativamente à primeira das imputações de 

lavagem, concernentes ao Grupo UTC, tem-se uma longa narrativa a respeito de 

supostos contratos fictícios que aquela construtora teria firmado com empresa 

administrada por Rodrigo Tacla Duran, de nome ECONOCELL, contrato este 

que, de acordo com a tese acusatória, seria meramente simulado e firmado com 

a intenção de permitir que, uma vez realizado o pagamento, fosse devolvida à 

UTC em espécie parte dos valores pagos em virtude dos contratos fictícios.6 

 

Posteriormente, na tentativa de encaixar o Requerido 

nesta tese acusatória jamais comprovada, o D. MPF/PR afirma, de modo 

incompreensível, o seguinte: 

 

“PAULO VIEIRA DE SOUZA e RODRIGO TACLA DURAN, no 

período compreendido entre 11/12/2009 e 15/06/2010, de modo 

consciente e voluntário, em concurso e unidade de desígnios, 

ocultaram e dissimularam a origem, a movimentação, a 

disposição e a propriedade de US$ 2.942.211,35, o que, no 

câmbio corrente, equivale ao expressivo montante de R$ 

11.418.428,02. Esses valores eram, provenientes direta e 

indiretamente dos crimes de organização criminosa, corrupção, 

fraude a licitação contra a PETROBRAS e outras, conforme 

                                                 
6 Neste sentido é o seguinte trecho da denúncia: “A primeira empresa utilizada por RODRIGO TACLA DURAN par 

esse intuito foi a ECONOCELL, entre 2009 e 2010, e teve o valor bruto faturado de R$ 5.342.000,00, sendo que, desse 

montante, R$ 1.336.000,00 foi recolhido a título de impostos e remuneração do operador, e R$ 4.006.000,00 foi o 

montante líquido devolvido em espécie.” (fl. 19) 
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narrado nesta peça, mediante a realização de 31 (trinta e uma) 

transferências bancárias, com lastro em contrato 

ideologicamente falso, a partir da conta mantida em instituição 

financeira sediada no exterior em nome da offshore GVTEL 

CORP SL, controlada por RODRIGO TACLA DURAN, para 

conta titularizada pela offshore GROUPE NANTES S.A., 

mantida em instituição financeira sediada na Suíça e cujo 

beneficiário final era PAULO VIEIRA DE SOUZA. Ambos os 

denunciados incorreram, assim, na prática do delito tipificado no 

artigo 1º, V, VI e VII, c/c art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 (na 

redação anterior à Lei nº 12.683/2012), por 31 vezes, na forma 

do art. 71 do CP.” (fl. 29) 

 

Na tentativa de acomodar a imputação de lavagem de 

dinheiro – a qual requer a comprovação de um crime antecedente – o Parquet 

busca, ao que parece – porque é deveras incompreensível a narrativa 

acusatória, fazendo com que esta defesa tenha que realizar um esforço de 

imaginação para poder exercer o seu múnus – conectar as informações de um 

grupo de delatores relativamente ao Sr. Rodrigo Tacla Duran ao período em que 

este mesmo Rodrigo realizou transferências às contas do Groupe Nantes no 

exterior. 

 

Ocorre que a ausência de verossimilhança na 

acusação é patente, uma vez que os recursos transferidos por Rodrigo ao 

Groupe Nantes têm um embasamento contratual e a sua origem não pôde ser 

comprovada pelo Parquet e nem tampouco pode-se dizer que ela tenha respaldo 

nos valores que foram transferidos pelo Grupo UTC ao Sr. Rodrigo. Sequer 

existe, dentre todos os elementos dos autos, uma prova ou indício dessa ligação, 

que não o simples “achismo” do MPF. 

 

Isso porque os valores transferidos por GVTEL ao 

Groupe Nantes foram no montante de US$ 2.942.211,35, os quais, ao câmbio 
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da época7, correspondiam a R$ 5.270.761,48 (sendo evidente a inaplicabilidade 

do cálculo com base no câmbio atual).  

 

Todavia, não há na denúncia qualquer 

comprovação de que referidos valores sejam oriundos de operações de 

fraude à licitação, corrupção e outras irregularidades no âmbito da 

Petrobras e a tentativa de realizar essa conexão mostra-se incoerente com a 

própria acusação, uma vez que os recursos que o Sr. Rodrigo Tacla Duran teria 

recebido do Grupo UTC com esta origem teriam sido, conforme a própria 

acusação narra, devolvidos por ele mesmo em espécie ao próprio Grupo UTC, 

não havendo sequer narrativa de que tivessem sido transferidos para o 

exterior, muito menos para contas atribuídas ao Requerido no exterior. 

 

Aliás, vale mencionar que, como elemento de prova, 

o Parquet menciona –“intensa relação”— entre o Requerido e o Sr. Rodrigo Tacla 

Duran, a qual comprova por duas anotações de agendamento de reuniões 

obtidas mediante a ilegal quebra de sigilo da conta Apple iCloud do Requerido, 

uma de 11/05/2011 e outra de 24/06/2013 – as quais nos parecem ser bastante 

espaçadas e bastante poucas para configurar a alegada –“intensa”--  relação 

entre eles deduzida pela acusação (fl. 16 da denúncia). 

 

Aliás, esta informação é refutada pela própria 

acusação mais à frente na r. denúncia, quando o D. MPF/PR afirma, na nota de 

rodapé nº 171, que –“a interlocução entre RODRIGO TACLA DURAN e PAULO 

VIEIRA DE SOUZA se dava por meio de ADIR ASSAD, que procurava o 

operador financeiro, reunindo-se pessoalmente, nos casos em que as 

transferências ao denunciado estavam atrasadas”— (fl. 68 da denúncia). 

 

                                                 
7 O câmbio do período variou entre 1,75 e 1,84, aproximadamente, de forma que utilizou-se uma média de 1,791 para 

calcular o valor após conversão segundo índices da época. Fonte: http://ipeadata.gov.br/exibeserie.aspx?serid=38389. 
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Portanto, resta evidente que a narrativa fática quanto 

à primeira das imputações de lavagem constantes da denúncia não se sustenta, 

uma vez que é incoerente em si mesma, não aponta qualquer elemento que 

possa ligar as transferências feitas pelo Grupo GVTEL às contas do Groupe 

Nantes com qualquer atividade ilícita e, ainda que estivesse provada essa 

conexão, não há qualquer elemento que indique que o Requerido soubesse 

da origem ilícita dos referidos valores, o que demonstra a completa inépcia 

da denúncia neste ponto, ensejando o seu pronto arquivamento, com fulcro no 

artigo 395, inciso I, do CPP. 

 

(vi) Da inépcia da denúncia relativamente à imputação de lavagem 

concernente ao Grupo Odebrecht 

 

No que diz respeito à suposta lavagem de dinheiro 

realizada pelo Requerido relativamente ao Grupo Odebrecht, a acusação baseia-

se inteiramente em depoimentos prestados por Adir Assad, os quais, conforme 

já tivemos oportunidade de expor, não são corroborados por qualquer 

elemento de prova e, ainda, são contraditórios entre si. 

 

Segundo a acusação: 

 

“Conforme foi reconhecido por ADIR ASSAD no âmbito de seu 

acordo de colaboração, uma parte do dinheiro em espécie por 

ele gerado em favor dessas grandes empreiteiras nacionais 

investigadas no âmbito do Operação Lava Jato foi por ele 

diretamente repassada a PAULO VIEIRA DE SOUZA, no 

período em que este era diretor da DERSA e responsável pela 

coleta de propinas em favor do PSDB. Assim, no que tange às 

operações desse particular capítulo do grande esquema 

criminoso, ADIR ASSAD, por meio de suas empresas de 

fachada, celebrava negócios fictícios com as empreiteiras, 

expedindo, então notas fiscais ‘frias’ que davam lastro ao 
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repasse de valores, os quais eram, por fim, após a retenção de 

comissões, entregues pelo operador financeiro a PAULO 

VIEIRA DE SOUZA. 

Uma parte de todo esse dinheiro ilícito em espécie recebido por 

PAULO VIEIRA DE SOUZA, por intermédio de ADIR ASSAD e 

outros operadores, foi acumulada ao longo dos anos 2008, 2009 

e 2010, vindo a totalizar mais de R$ 100 milhões. Foi esse o 

dinheiro que foi repassado por PAULO VIEIRA DE SOUZA a 

ADIR ASSAD no Brasil, para posterior entrega à ODEBRECHT.” 

(fl. 44) 

 

Apresenta como elementos de prova dessas 

acusações, os Termos de Colaboração de Adir Assad e de seu sócio Marcelo 

Abbud, assim como anotações de reuniões em agenda do Requerido obtida em 

quebra irregular de seu icloud, as quais indicam agendamento de encontros nos 

meses de abril, maio e junho de 2010 (fls. 46 e 47 da denúncia) – anteriores, 

portanto, às supostas operações financeiras apontadas nesta denúncia. 

 

Além disso, em um dado momento de sua confusa e 

inconsistente narrativa, o Parquet chega a mencionar textualmente que: 

 

“LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES afirmou que se utilizava 

dos serviços de ADIR ASSAD, de SAMIR ASSAD e de 

MARCELO ABBUD, notadamente na disponibilização de valores 

em espécie no Brasil, mediante operações dólar cabo. E mais, 

aduziu ainda que RODRIGO TACLA DURAN travou diversas 

operações com pessoas ligadas ao PSDB, especialmente 

‘PAULO PRETO’, apelido atribuído a PAULO VIEIRA DE 

SOUZA.” 

 

Aponta, como referência, que referidas informações 

constariam do Termo de Declarações nº 13 de Luiz Eduardo da Rocha Soares. 

Contudo, referido Termo de Declarações, existente apenas em áudio e 
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vídeo, não contém as referidas afirmativas e não menciona, em nenhum 

momento de seus mais de 5 minutos de gravação, o nome do Requerido. 

 

O que se observa, portanto, é que além da falta de 

provas, há ainda inconsistência entre o quanto narrado pela acusação e os 

elementos que ela mesma aponta para buscar justificar as imputações 

realizadas em face do Requerido, o que acarreta a inegável inépcia da denúncia, 

a ser reconhecida com fulcro no artigo 395, inciso I, do CPP. 

 

(vii) Da inépcia da denúncia concernente à imputação de lavagem 

referente ao Imóvel no Guarujá 

 

Dando continuidade a sua fantasiosa narrativa, o D. 

MPF/PR, também se esforçando para justificar a injustificável competência deste 

I. Juízo para processar e julgar os fatos objeto da denúncia, passa a narrar 

suposta operação de lavagem de dinheiro perpetrada pelo Requerido, em 

conjunto com Rodrigo Tacla Duran, na aquisição de residência de sua 

propriedade no Guarujá. 

 

Segundo a acusação, a suposta empreitada ilícita 

teria ocorrido da seguinte forma: 

 

“PAULO VIEIRA DE SOUZA e RODRIGO TACLA DURAN, no 

período compreendido entre 28/03/2012 e 16/04/2012, valendo-

se dos serviços ilícitos prestados pelo operados financeiro WU-

YU SHENG e pelo setor de operações estruturadas da 

ODEBRECHT, de modo consciente, voluntário e habitual, no 

contexto das atividades da organização criminosa que 

integravam, ocultaram e dissimularam a origem, a 

movimentação, a disposição e a propriedade de US$ 

430.000,00, o que, no câmbio corrente, equivale ao montante de 

R$ 1.668.400l00, provenientes dos crimes de cartel, de 
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corrupção, de fraude a licitação, contra o sistema financeiro 

nacional e de organização criminosa praticados pelo Grupo 

ODEBRECHT, conforme descrito nesta peça, mediante a 

realização de 8 (oito) transferências bancárias, a partir de conta 

mantida em instituição financeira sediada no exterior controlada 

por WU-YU SHENG, para contas titularizadas por JAIRINETE 

SANTOS COSTA DIVORNE, na China (conta nº 109041350406 

no HSBC BANK COMPANY LIMITED) e na Suíça (conta nº 

CH78085824327080A000U no SG PRIVATE BANKING AS), 

conforme sintetizado na tabela a seguir. Os depósitos foram 

assim realizados no intuito de ocultar e dissimular a origem ilícita 

ao menos de uma parte (US$ 430.000,00) dos valores utilizados 

por PAULO VIEIRA DE SOUZA na aquisição do imóvel 

localizado na Rua Vinte e Dois, nº 65, no Lote 07, quadra 55, do 

Condomínio Iporanga, no Guarujá/SP, de PATRICK JEAN 

DIVORNE e JAIRINETE SANTOS COSTA DIVORNE. Assim 

agindo, PAULO VIEIRA DE SOUZA e RODRIGO TACLA 

DURAN incorreram, por 8 (oito) vezes, no delito de lavagem de 

capitais, previsto no art. 1º, V, VI e VII, c/c art. 1º, §4º, da Lei 

9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012). 

 

Como elemento de corroboração destas acusações, 

especificamente em relação ao Requerido, o D. MPF/PR, na falta de qualquer 

outro fato ou documento que pudesse ligar o Requerido às ilações veiculadas, 

aponta a existência do contato do Sr. Patrick Jean Divorne na agenda de celular 

do Requerido, bem como tabelas com agendamentos de reuniões que, nos 

dizeres da acusação: 

 

“Depreende-se das informações acima, anotadas pelo próprio 

PAULO VIEIRA DE SOUZA em seu telefone celular, que 

RODRIGO TACLA DURAN participou ativamente, no Brasil e no 

exterior, dos atos de lavagem transnacional consistentes na 

dissimulação e ocultação de USD 430 mil, a partir da realização 

de pelo menos 8 (oito) depósitos no exterior, por meio de contas 

mantidas em nome de empresas offshores, valor esse 
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dependido de forma oculta para a aquisição do imóvel localizado 

na Rua Vinte e Dois, nº 65, no Lote 07, quadra 55, do 

Condomínio Iporanga, no Guarujá/SP.” (fl. 85). 

 

Inicialmente, é importante deixar claro que, 

independentemente de tudo o quanto dito até o momento, a própria leitura da 

imputação mostra a sua inépcia e a impossibilidade de se dar seguimento à 

presente acusação, uma vez que, segundo o Parquet, o Requerido teria 

realizado a lavagem do valor de “ao menos US$ 430.000,00 (...) provenientes de 

crimes praticados pelo Grupo ODEBRECHT”, os quais teriam tido “sua origem, 

movimentação, disposição e propriedade ocultada e dissimulada, mediante uma 

série de transferências realizadas no exterior por WU-YU SHENG e RODRIGO 

TACLA DURAN, para contas titularizadas por JAIRINETE SANTOS COSTA 

DIVORNE”. 

 

No entanto, em nenhum momento a acusação mostra 

como: 

 

(i) referidos recursos, que afirma serem 

provenientes da ODEBRECHT e de crimes antecedentes cometidos por ela, 

teriam sido disponibilizados ao Requerido e puderam ser utilizados por ele em 

seu benefício próprio – parte do pagamento pela aquisição de uma casa em 

Iporanga; 

 

(ii) em que momento houve transferência destes 

recursos pelo Requerido ao Sr. WU-YU Sheng e ao Sr. Rodrigo Tacla Duran e 

quando teria havido comunicação do Requerido com qualquer um dos dois 

determinando transferência destes valores à Sra. Jairinete; 

 

(iii) como a escritura teria sido lavrada em 

22/03/2012 e tais recursos, que teoricamente seriam parte substancial do 
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pagamento pela residência, segundo a narrativa acusatória, somente teriam sido 

transferidos posteriormente (entre 28/03 e 16/04). 

 

De todos os elementos de corroboração juntados pela 

acusação – e-mails, swifts e planilhas – nenhum deles diz respeito ao 

Requerido ou a contas e valores atribuíveis ao Requerido, sendo evidente a 

ausência não só de descrição coesa e suficiente dos fatos, como também 

de suporte probatório mínimo às acusações. 

 

Aliás, neste ponto, vale dizer que, relativamente ao 

Requerido, apenas foram apresentados dois supostos elementos de prova, 

obtidos mediante a quebra ilegal do sigilo telemático do seu icloud: (i) o registro, 

em sua agenda, do contato do antigo proprietário do Imóvel de Iporanga, Sr. 

Patrick; e (ii) nove registros de agendamento de reuniões com pessoas diversas, 

entre elas o Sr. Rodrigo Tacla Duran, ainda que nenhuma delas, ao contrário 

do quanto pretende fazer crer o D. MPF/PR, tenha por assunto a aquisição 

da casa em Iporanga.  

 

O primeiro deles (fl. 84), contém os seguintes dados: 

 

 

Ao contrário do quanto mencionado na descrição feita 

pela acusação, trata-se de entrada de agenda indicando reunião em 09/02 de 

2012 – e não 2019 –, tendo por assunto “visita Iporanga – Nildo/Celia” e por 

localidade da reunião: “compra casa (Rodrigo Duran)”. Apesar de haver menção 
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a Iporanga e a Rodrigo Duran, não há qualquer referência aos vendedores da 

propriedade que efetivamente foi comprada pelo Requerido e sequer aos 

corretores que realizaram a venda, o que mostra que, ao contrário do que quer 

fazer crer o Parquet, referida entrada de agenda não serve como elemento de 

corroboração da narrativa acusatória. 

 

O mesmo há que se dizer em relação às demais 

entradas de agenda utilizadas como elementos de corroboração pelo D. 

MPF/PR, veja-se: 

 

 

Essa entrada, de fato, diz respeito à compra da 

residência que efetivamente pertence, hoje, ao Requerido. Tanto que ela faz 

referência de assunto à “reunião – Rodrigo/Corretor” e tem por localidade a 

“Casa Iporanga – Patrick”, indicando se tratar de reunião com corretor, na casa 

anteriormente pertencente à Patrick – antigo proprietário. Não há aqui 

referências a Rodrigo Tacla Duran, nem mesmo a transferências de valores 

ao exterior ou a qualquer das absurdas ilações constantes da denúncia. 

 

A terceira entrada, por sua vez, veicula os seguintes 

dados: 
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Trata-se de reunião agendada pelo Requerido com o 

Sr. Rodrigo Duran, no dia 28/03/2012 – após a compra da casa ter sido 

efetivada –, sem qualquer menção a Iporanga ou aos antigos proprietárias da 

residência adquirida pelo Requerido naquela localidade, o que também, 

obviamente, não serve como fundamentação ou corroboração de nada, 

mostrando apenas que o Requerido agendou reunião com Tacla Duran, mas 

não havendo qualquer indicação sobre o assunto – que certamente não foi a 

aquisição da casa, e muito menos o seu pagamento. 

 

A quarta entrada apontada como elemento de prova, 

por sua vez, indica o seguinte: 

 

 

Ora, referida entrada diz respeito a reunião agendada 

em 15/12/2011, portanto em período muito anterior ao da compra da residência 

em Iporanga. Ao mesmo também, tampouco há qualquer referência no 

agendamento indicando que tenha tido qualquer relação com a compra da 

referida residência – não há menção a endereço, aos antigos proprietários, ou a 

qualquer corretor.  
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O mesmo há que se dizer em relação à quinta entrada 

da agenda do icloud do Requerido: 

 

 

Da descrição elaborada pelo Parquet a respeito dos 

dados obtidos na agenda do Requerido, pode-se ter a falsa impressão de que o 

Requerido tenha agendado reunião com Rodrigo Duran e Adir Assad para tratar 

sobre o assunto “casa”. Contudo, a leitura dos dados obtidos pela quebra ilícita 

do sigilo do Requerido, na verdade, demonstra que houve marcação de reunião 

com “Adir Assad/Rodrigo Duran” e que a localidade da referida reunião foi 

indicada como “casa”. Ademais, trata-se de reunião marcada em outubro de 

2011, também muito anteriormente à aquisição da casa em Iporanga e dos fatos 

apontados como lavagem de dinheiro. 

 

A mesma estratégia de confundir as informações 

constantes das entradas de agenda do telefone do Requerido é percebida na 

sexta anotação apontada pela acusação: 
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Aqui, o D. MPF/PR descreve a entrada como 

“’Reunião – Rodrigo Duran’ – ‘R$’”, podendo dar a entender que o assunto da 

reunião teria sido sobre “reais”, ou sobre “dinheiro”. Contudo, a leitura do registro 

na agenda demonstra que o assunto era “Reunião – Rodrigo Duran”, enquanto 

a localidade da reunião é indicada como “R$”. 

 

Além do mais, referida entrada de agenda, datada de 

11/05/2011 (ou seja, quase um ano antes de se concretizar a compra da casa 

de Iporanga pelo Requerido) já havia sido mencionada anteriormente durante a 

denúncia como sendo elemento de corroboração de “intensa relação” entre 

Rodrigo Duran e o Requerido – e não como sendo relativa à aquisição da 

residência em Iporanga (fl. 16). 

 

O mesmo padrão se repete nos registros 7, 8 e 9 

apontados como elementos de corroboração dos atos de lavagem de dinheiro 

supostamente perpetrados por Rodrigo Duran e o Requerido na compra da 

residência deste último em Iporanga. Veja-se: 
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Na primeira delas, ao contrário do que a leitura do 

resumo feito pelo Parquet pode levar a crer, não há registro de reunião com 

Rodrigo Duran para tratar do assunto “casa”, mas apenas agendamento de 

reunião com Rodrigo Duran na localidade “casa”. Tal registro é, ainda, de 

novembro de 2011, antecedendo consideravelmente a data de compra da casa 

em Iporanga. 

 

Na segunda delas, trata-se de agendamento de 

reunião ocorrida em junho de 2013, mais de um ano após a aquisição da 

residência pelo Requerido, sendo suficiente essa menção para se verificar sua 

ausência de liame com os fatos que possa justificar ser a referida anotação 

considerada como elemento de corroboração destas alegações. 

 

Já a última delas, assim como todas as demais oito 

anotações da agenda do Requerido, apenas menciona uma reunião com 

Rodrigo Duran e Marco Aurélio, na localidade indicada como “casa”, não 

sendo “casa” o assunto da reunião, como pretende fazer crer a acusação por 
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meio do resumo realizado dos registros mencionados. 

 

Portanto, os elementos de corroboração que, na 

frustrada tentativa do Parquet, comprovariam a relação entre o Requerido, o Sr. 

Tacla Duran, os antigos proprietários da residência e os fatos criminosos aqui 

narrados, na realidade, não têm o condão de comprovar em nada as ilações 

acusatórias, sendo pelo contrário elementos que auxiliam na narrativa da defesa 

de que não há qualquer relação entre as transferências feitas por WU-YU Sheng 

à Jairinete em suas contas na China e na Suíça com a aquisição do imóvel em 

Iporanga pelo Requerido. 

 

Sendo assim, pleiteia-se seja reconhecida a inépcia 

da denúncia, com a sua consequente rejeição, com fulcro no artigo 395, inciso I, 

do CPP. 

 

(viii) Da inépcia da denúncia relativamente à acusação de lavagem 

decorrente “das entregas de valores por Adir Assad ao Grupo Odebrecht” 

 

Mais uma vez, a narrativa da denúncia não logra 

atribuir ao Requerido nenhum fato, ato ou conduta específico que autorize a 

imputação, a ele, da lavagem de dinheiro, além de não ter coerência lógica nem 

mesmo com as próprias afirmações feitas pelos delatores a respeito destes fatos. 

 

Inicialmente, confira-se no que se resume a 

imputação: 

 

“FERNANDO MIGLIACCIO, PAULO VIEIRA DE SOUZA, 

RODRIGO TACLA DURAN, SAMIR ASSAD e MARCELLO 

ABBUD, no período compreendido entre 01/10/2010 a 

14/12/2011, de modo consicente e voluntário, no contexto das 

atividades da organização criminosa que integravam, em 
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concurso e unidade de desígnios, dissimularam a origem, a 

movimentação, a disposição e a propriedade de R$ 

64.004.912,00, provenientes dos crimes de cartel, fraude à 

licitação e corrupção praticados pelo Grupo ODEBRECHT, 

conforme descrito nesta peça, mediante a realização de 67 

(Sessenta e sete) entregas de valores em espécie no 

contexto das operações denominadas “KIBE” e “SFIHA”. 

Assim agindo, FERNANDO MIGLIACCIO, PAULO VIEIRA DE 

SOUOZA, RODRIGO TACLA DURAN, SAMIR ASSAD e 

MARCELLO ABBUD, incorreram, por 67 (sessenta e sete) 

vezes, no delito de lavagem de capitais, previsto no art. 1º, V, VI 

e VII, c/c art. 1, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 

12.683/2012).” 

 

Ora, Excelência, conforme se observa da narrativa 

acusatória, o núcleo do tipo, segundo o Parquet, estaria consubstanciado nas 

“entregas de valores em espécie” no contexto das denominadas operações 

“KIBE” e “SFIHA”. Contudo, em nenhum momento das dez páginas de descrição 

da conduta, há qualquer apontamento no sentido da participação do 

Requerido nas referidas entregas, que foram operacionalizadas, ao que se 

observa, por Fernando Migliaccio e Álvaro Novis – os quais não 

mencionaram o nome do Requerido em suas delações. 

 

Ademais disso, a acusação afirma que tais 

irregularidades teriam ocorrido no período entre 01/10/2010 e 14/12/2011, e que 

ambas as operações – Kibe e Sfiha – seriam relativas ao Sr. Adir Assad, para 

quem o Requerido teria entregue valores em espécie posteriormente 

disponibilizados por ele à Odebrecht. 

 

Ocorre que, quando ouvido nos autos do PIC 

nº 1.25.000.005409.2018-25 (em 4/12/2018, áudio de fls. 1114), o denunciado 

Fernando Migliaccio afirmou, dentre outras coisas, o seguinte: (i) a 
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operação Sfiha dizia respeito a Adir Assad, mas foi finalizada em 2012; (ii) a 

operação Kibe não tinha qualquer participação de Adir Assad, e era feita com 

Samir Assad isoladamente; (iii) a operação com Adir Assad ocorreu em 2010, 

em montante que variou entre R$ 40-60 milhões, e sua necessidade surgiu do 

período eleitoral, para fins de financiar as campanhas em curso. Além disso, em 

seus 50 minutos de depoimento, o denunciado em questão não mencionou o 

Requerido sequer uma vez. 

 

Já o Sr. Luiz Eduardo da Rocha Soares, também 

ouvido nos autos do PIC nº 1.25.000.005409.2018-25 (em 12/12/2018, áudio 

mencionado às fls. 1158/1159), afirmou que “ouviu” de Adir Assad que os 

recursos em espécie disponibilizados por ele “seriam provenientes” do 

Requerido, mas não informa qualquer contato direto com o Requerido, ou sua 

participação nas reuniões que manteve com Adir Assad, ou a entrega de 

qualquer valor que tenha sido feita diretamente por ele para ninguém. 

 

Além disso, o mesmo Sr. Luiz Eduardo da Rocha 

Soares, colaborador, afirma que as operações da Odebrecht com Adir Assad 

teriam ocorrido apenas no ano de 2010, especialmente entre os meses de 

setembro, outubro e novembro, com a finalidade específica de atender às 

demandas de financiamento eleitoral da época, como comprova o seguinte 

trecho que se transcreve: 

 

6’00 - MPF: “(...) retirava estes recursos com Adir que eram 

provenientes do Sr. Paulo Vieira e eram feitas entregas para 

quem?"  

6’20’’-  Luiz: “Depois? diversos agentes públicos, políticos. 

Normalmente eram… como estava no final de eleição, era 

contribuições eleitorais via caixa 2.” 

6’50’’: MPF: Mas eram as entregas em espécie de que a 

Odebrecht necessitava naquela época?  

Luiz: Exatamente. 
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MPF: E isso ocorreu em qual período, mais ou menos? 

Luiz: Foi setembro, e outubro e novembro de 2010 

MPF: E durou alguns meses depois? 

Luiz: Nesse caso específico, nós consumimos tudo isso no final 

destes 3 meses, porque era final de eleições, com segundo 

turno, então...  

 

Assim, não só a narrativa acusatória é ininteligível, 

como ainda se mostra absolutamente contraditória com os próprios depoimentos 

colhidos nos autos do PIC que está na origem da presente denúncia, 

demonstrando que não houve, em realidade, qualquer trabalho de 

apuração dos fatos, mas mera tentativa de comprovar uma tese 

previamente definida pelo D MPF/PR que, mesmo não tendo sido corroborada 

por qualquer elemento de prova, deu origem a uma denúncia que, por refletir 

essa ausência de suporte probatório mínimo, deve ser rejeitada por sua flagrante 

inépcia. 

 

É importante notar que, de todos os elementos 

apontados como corroboração pelo Parquet neste capítulo da denúncia, 

nenhum deles faz referência ao Requerido, havendo apenas menção a 

tabelas unilateralmente elaboradas pelos delatores e a e-mails trocados entre 

colaboradores e terceiros (sem jamais uma troca de e-mail com o Requerido ou 

menção a ele em qualquer dos e-mails). 

 

Não bastasse isso, vale dizer que a acusação junta, à 

fl. 90, uma tabela em que indicaria datas e valores, apontando que tais 

montantes tratariam de valores negociados nas operações Kibe e Sfiha e que 

teriam sido retirados do sistema Dousys. 

 

A inutilidade da referida tabela como elemento de 

corroboração é flagrante, uma vez que baseada em valores retirados de sistema 
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que era alimentado pelos colaboradores e que não trata de informações oficiais, 

não havendo sequer como saber precisamente a autoria das tabelas, a forma 

pela qual foram preenchidas ou mesmo se se trata de documentos originalmente 

trocado entre as partes. 

 

Mas mais do que isso, ainda que se admitisse que os 

referidos dados fossem legítimos e provas incontestáveis de que teria havido, 

naquelas datas, a transação daqueles valores ali indicados, o D. MPF/PR não 

logrou realizar a correspondência entre os referidos valores e qualquer 

operação bancária atribuída ao Requerido, mesmo possuindo acesso a 

todos os seus sigilos – bancário, fiscal, telemático, telefônico. 

 

A ausência dessas referências, por certo, apenas 

reforça o que até aqui se tem exposto: não existe qualquer prova de 

corroboração das alegações do Sr. Adir Assad em relação ao Requerido, e 

mesmo diante da mais ampla devassa na vida privada do Requerido, 

tampouco o Parquet conseguiu obter esses elementos, de modo que se 

mostra absolutamente inepta a presente denúncia. 

 

Assim, não havendo qualquer liame subjetivo entre 

alguma conduta concretamente atribuível, com um mínimo de provas, em 

relação ao Requerido, e as condutas que, nos dizeres da acusação, 

consubstanciam a elementar do tipo atribuído a ele, resta evidente a inépcia da 

exordial acusatória, que deverá ser reconhecida com a rejeição da denúncia com 

fulcro no artigo 395, inciso I, do CPP. 

 

(ix) Da inépcia da denúncia relativamente à imputação de embaraço à 

investigação de organização criminosa 

 

Além da flagrante inconstitucionalidade verificável de 
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plano relativamente ao tipo penal constante do artigo 2º, §1º e §4º, incisos III e 

V, da Lei 12.850/2013, há que se considerar que, especialmente no que diz 

respeito à imputação feita ao Requerido de suposto “embaraço de investigação 

de organização criminosa”, há também uma flagrante inépcia que impede o 

recebimento da denúncia neste ponto. 

 

Isso porque, ao descrever a imputação, o Parquet 

indica que o fato de o Requerido não ter espontaneamente entregue aparelhos 

telefônicos que a acusação imaginava que estivessem sob a sua posse no 

momento da busca e apreensão realizada em sua residência, teria configurado 

“embaraço de investigação de organização criminosa”. 

 

Ocorre, Excelência, que as investigações promovidas 

em face do Requerido nunca foram relativamente ao tipo de “organização 

criminosa”, seja porque tal tipo penal sequer existia – porque não especificado 

– na legislação penal vigente à época dos fatos investigados, seja porque o 

Requerido sequer foi denunciado por pertencer a organização criminosa – o que 

tampouco poderia ser feito. 

 

Portanto, este fato por si só mostra, mais uma vez, a 

improcedência, inconsistência e fragilidade da denúncia apresentada em relação 

ao Requerido, a qual deverá ser rejeitada, por inepta, também em relação à 

imputação de embaraço às investigações, com fulcro no artigo 395, I, do CPP. 

 

IV. DAS RAZÕES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO REQUERIDO, COM 

FUNDAMENTO NO ARTIGO 397, DO CPP 

 

(i) Da flagrante atipicidade da imputação de embaraço de investigação 

de organização criminosa – causa de absolvição sumária com fulcro no 

artigo 397, inciso III, do CPP 
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Além da inépcia da denúncia no que diz respeito à 

imputação de embaraço às investigações, há ainda, na referida descrição fática, 

causa para absolvição sumária do Requerido, tendo em vista a 

inconstitucionalidade do dispositivo e a sua total incompatibilidade com a 

garantia constitucional, essencial a qualquer Estado Democrático de Direito 

minimamente sério, da não autoincriminação, previsto tanto no inciso LXIII, artigo 

5º, da Constituição Federal, quanto no artigo 8º, inciso 2, letra “g”, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos. 

 

Segundo a r. denúncia, após supostamente terem 

demorado para abrir a porta de casa no dia em que deflagrada a operação que 

culminou com a prisão preventiva do Requerido – 19/02/2019 – os policiais, 

mesmo acompanhados de uma equipe reforçada e mesmo tendo permanecido 

na residência do Requerido de 6h00 da manhã até 12h00, em busca constante, 

não lograram apreender celular atribuído ao Requerido. 

 

Segundo a acusação, tal fato consistiria embaraço às 

investigações, porque teriam verificado, mediante a irregular quebra de seu sigilo 

telemático, que o Requerido teria usado um celular identificado, no icloud, como 

iPhone de Paulo, no dia 14/02/2019 e no dia 16/02/2019 – cinco e três dias antes 

da deflagração da operação. 

 

Apontam que o fato de haver carregadores de 

equipamentos eletrônicos em cômodo da casa do Requerido indicaria que ele 

teria ocultado os referidos aparelhos. 

 

Todavia, esquece o D. MPF/PR de indicar que: (i) 

a diligência de busca e apreensão ocorrida em 19/02/2019 foi a terceira, em 

menos de um ano, sofrida pelo Requerido – as outras duas, de 06/04/18 e 
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de 30/05/18, foram ordenadas pela 5ª Vara Federal de São Paulo (doc. nº 

05); (ii) tanto nas duas primeiras operações de busca e apreensão, quanto 

nesta terceira, foram apreendidos: iPhones, iPads, MACbooks e Apple 

watch, sendo que só nesta última, foram apreendidos pelo menos um 

aparelho de cada um destes mencionados. 

 

Portanto, é evidente que a quantidade de 

carregadores encontrados na residência do Requerido é justificada pelos 

próprios autos de apreensão de todas estas três diligências realizadas naquela 

residência, sendo evidente que, por si sós, não indicam ter havido ocultação por 

parte do Requerido. 

 

Mais do que isso: mesmo se tivesse havido ocultação, 

ela certamente não causou qualquer prejuízo à investigação, uma vez que os 

investigadores já haviam conseguido a quebra do sigilo telemático das contas de 

icloud do Requerido, as quais possuem todas as informações eventualmente 

armazenadas não apenas em telefones celulares, mas também em 

computadores, Ipads e em outros equipamentos eletrônicos. 

 

Não há, portanto, qualquer elemento que corrobore a 

acusação de embaraço às investigações por parte do Requerido. Os fatos, aliás, 

demonstram exatamente o contrário, uma vez que a Polícia Federal ficou por 

mais de 6 horas na sua residência, tendo vasculhado inclusive os forros do teto, 

os ares condicionados, as lixeiras dos banheiros, os carros, a garagem, as 

almofadas dos sofás, os colchões, cadeiras, e todas as superfícies existentes e 

imagináveis, levando consigo ampla quantidade de documentos e de aparelhos 

eletrônicos, inclusive de pessoas que não são investigadas. 

 

Independentemente disso, ainda que efetivamente o 

Requerido tivesse aparelho celular em seu poder naquele momento, e ainda que 
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referido aparelho celular não tivesse sido deliberadamente entregue aos 

investigadores, tal fato não poderia configurar qualquer espécie de ilícito 

passível de apuração criminal, pois ninguém é obrigado a produzir prova 

contra si mesmo, e esse direito de cada indivíduo é assegurado 

constitucionalmente. 

 

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao definir a 

referida garantia e as consequências de sua aplicação são no sentido de impedir 

qualquer ato que, de uma forma ou de outra, leve o acusado, ou o investigado, 

a produzir prova contra si mesmo, de forma involuntária. 

 

RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM 

TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA.RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.  

1. O princípio nemo tenetur se detegere refere-se à garantia 

da não auto-incriminação, segundo o qual ninguém pode 

ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a 

fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou 

declaração que o incrimine, direta ou indiretamente. Trata-

se de princípio de caráter processual penal, jáq ue intimamente 

ligado à produção de provas incriminadoras. Já o princípio 

pecunia non olet carrega consigo a idéia de igualdade de 

tratamento entre as pessoas que tenham capacidade 

contributiva semelhante, independentemente da maneira 

utilizada para alcançar essa disponibilidade econômica, isto é, 

não importa se o rendimentos tributáveis tenham ou não fonte 

lícita. Cuida-se de princípio de direito tributário. Tais princípios 

não se contrapõem, seja pela questão topográfica em que se 

encontram no direito, seja porque um não limita ou impossibilita 

a aplicação do outro, até mesmo porque o princípio pecunia non 

olet despreza a origem da fonte econômica tributável - se lícita 

ou ilícita. 2. A necessidade de se recolher impostos surge com o 

fato de se auferir renda, pouco importando se essa renda é lícita 
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ou ilícita, não ensejando, por isso mesmo, qualquer ingerência 

no princípio da não auto-incriminação, do contrário dificilmente 

se vislumbraria a prática de crimes contra a ordem tributária, que 

geralmente estão ligados ao cometimento de outros delitos, 

como por exemplo, contra o sistema financeiro nacional. 3. 

Recurso especial desprovido. 

(STJ - REsp: 1208583 ES 2010/0162642-0, Relator: Ministra 

LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/12/2012, T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2012) 

 

 

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

NULIDADE. CONSTATAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO DIREITO 

AO SILÊNCIO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. 

ILEGALIDADE FLAGRANTE. USO INDEVIDO DE UNIFORME 

MILITAR. ORDEM CONCEDIDA I – É jurisprudência pacífica 

no Supremo Tribunal Federal a possibilidade do investigado 

ou acusado permanecer em silêncio, evitando-se a auto-

incriminação. II – O depoimento da paciente, ouvida como 

testemunha na fase inquisitorial, foi colhido sem a observância 

do seu direito de permanecer em silêncio. II – Ordem concedida. 

(HC 136331, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 26-06-2017 PUBLIC 27-06-

2017) 

 

1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Réu que não compareceu 

à delegacia de polícia para depoimento. Fato que lhe não 

autoriza a custódia cautelar decretada. Ofensa à garantia 

constitucional de não auto-incriminação. Exercício do direito 

ao silêncio. Constrangimento ilegal caracterizado. HC 

concedido. Precedentes. Inteligência do art. 5º, LXIII, da CF, e 

art. 312 do CPP. O só fato de o réu, quando indiciado ou 

investigado, não ter comparecido à delegacia de polícia para 

prestar depoimento, não lhe autoriza decreto da prisão 

preventiva. 2. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto 
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fundado na gravidade do delito e conseqüente periculosidade 

presumida do réu. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a 

prisão cautelar. Precedentes. Inteligência do art. 312 do CPP. É 

ilegal o decreto de prisão preventiva que se funda na gravidade 

do delito e na consequente periculosidade presumida do réu. 

(HC 89503, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, 

julgado em 03/04/2007, DJe-032 DIVULG 06-06-2007 PUBLIC 

08-06-2007 DJ 08-06-2007 PP-00047 EMENT VOL-02279-03 

PP-00488) 

 

Portanto, tendo em vista que: (i) os elementos 

constantes dos autos não demonstram que tenha havido ocultação de provas 

por parte do Requerido; e (ii) a garantia da não autoincriminação autoriza ao réu, 

investigado e a qualquer pessoa que não ofereça, voluntariamente, a qualquer 

autoridade, elementos que possam vir a incrimina-lo ou que possam vir a ser 

utilizados com este intuito, resta evidente que as condutas narradas pela 

denúncia neste tópico são flagrantemente atípicas, ensejando a absolvição 

sumária do Requerido, com fulcro no artigo 397, inciso I, do CPP. 

 

(ii) Da extinção da punibilidade do Requerido pelo advento da 

prescrição relativamente às imputações de lavagem de capitais – causa de 

absolvição sumária com fulcro no artigo 397, inciso IV, do CPP 

 

Como visto, ao Requerido foram imputadas, por três 

vezes, as condutas de lavagem de capitais, tipificadas no artigo 1º, incisos V, VI 

e VII, c/c com §4º, do mesmo artigo 1º, todos da Lei nº 9.613/98 (na redação 

anterior à Lei nº 12.683/2012), assim descritas à fl. 104 da denúncia: 

 

“3) PAULO VIEIRA DE SOUZA e RODRIGO TACLA DURAN, 

pela prática, no período compreendido entre 11/12/2009 e 

15/05/2010, por 31 vezes, em continuidade delitiva (art. 71/CP); 

(...) 

7) FERNANDO MIGLIACCIO, PAULO VIEIRA DE SOUZA, 
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RODRIGO TACLA DURAN, MARCELLO ABBUD e SAMIR 

ASSAD, pela prática, no período compreendido entre 

01/10/2010 e 14/12/2011, por 67 vezes, em continuidade delitiva 

(art. 71/CP); 

8) PAULO VIEIRA DE SOUZA e RODRIGO TACLA DURAN, 

pela prática, no período compreendido entre 28/03/2012 e 

16/04/2012, 08 vezes, em continuidade delitiva (art. 71/CP)” 

 

O tipo penal atribuído ao Requerido prevê a seguinte 

pena: 

 

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 

valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: 

(...) 

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si 

ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, 

como condição ou preço para a prática ou omissão de atos 

administrativos; 

VI - contra o sistema financeiro nacional; 

VII - praticado por organização criminosa. 

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.  

(...) 

§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, nos casos 

previstos nos incisos I a VI do caput deste artigo, se o crime for 

cometido de forma habitual ou por intermédio de organização 

criminosa. 

 

À época dos fatos atribuídos ao Requerido – os quais 

variam, nos dizeres contestáveis da acusação, do período de 11/12/2009 a 

16/04/2012, a legislação penal aplicável ainda abrangia a hipótese de prescrição 

retroativa – contada da data dos fatos, até a data de recebimento da denúncia – 

prescrição essa que só deixou de existir no ordenamento com o advento da Lei 

nº 12.234, de 5 de maio de 2010. 
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Portanto, totalmente aplicável ao presente caso a 

modalidade de prescrição em comento – a qual deve ser contada da data dos 

fatos até a data de recebimento de denúncia. 

 

Já o período que deve ser contado, abstratamente, 

para fins de se analisar a prescrição, deve levar em consideração, no presente 

caso, o artigo 115 do Código Penal, o qual prevê que “São reduzidos de metade 

os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 

21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”. 

 

Levando em consideração que o Requerido, nascido 

em 07/03/1949, completou 70 anos este ano, é evidente que, para a contagem 

da prescrição, deverá ser reduzido pela metade o prazo legalmente indicado. 

 

No presente caso, como abstratamente a pena 

máxima cominada ao crime de lavagem de capitais é de 10 anos, o prazo 

prescricional fixado seria em 16 anos, de acordo com o artigo 109, inciso II, do 

Código Penal. Todavia, mediante a aplicação do artigo 115 do Código Penal, 

referido prazo restaria fixado em 8 anos. 

 

Assim, levando-se em consideração: (i) a aplicação, 

ao caso concreto, da modalidade de prescrição retroativa, anteriormente prevista 

nos artigos 109 e 110 do Código Penal, e só excluída por meio da Lei nº 12.234, 

de 5 de maio de 2010; (ii) o recebimento da denúncia apenas na data de 

29/03/2019; e (iii) o prazo prescricional de 8 anos, é lícito concluir que todos 

os fatos anteriores a 29/03/2011 já estariam prescritos e, portanto, deveriam 

ser excluídos da presente denúncia. 

 

Vale dizer que esta data abrange não apenas os fatos 
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relativamente ao Grupo UTC (imputação nº 03 da fl. 104), mas também 

integralmente os fatos relativos ao Grupo Odebrecht (imputação nº 07 da fl. 104), 

uma vez que os próprios colaboradores indicaram que tais operações teriam 

ocorrido apenas entre os meses de setembro, outubro e novembro de 2010, 

não tendo se prolongado para além daquele ano, ao contrário do que pretende 

fazer crer a acusação. 

 

É importante dizer que o argumento deduzido pelo D. 

MPF/PR, na tentativa de refutar a incidência da prescrição, no sentido de que 

haveria pedido de aplicação da causa de aumento de pena prevista no §4º do 

artigo 1º da Lei nº 9.613/98, não se aplica no presente caso, por se tratar de 

cálculo de prescrição retroativa, que é feito de forma abstrata, levando em 

conta, portanto, o máximo da pena em abstrato aplicada ao tipo penal em 

si. 

 

Caso assim não fosse, permitir-se-ia a movimentação 

máquina judiciária em vão, deixando de atender a finalidade da prescrição 

retroativa até então prevista pela legislação, que era precisamente a de 

assegurar os investigados contra arbítrios e desídias dos investigadores, 

incapazes de perquirir em tempo suficiente condutas criminosas em tese 

praticadas. 

 

Assim, tendo em vista a configuração da prescrição 

retroativa in casu, é evidente a necessidade de haver a absolvição sumária do 

Requerido, relativamente a todos os fatos anteriores a 28/03/2011, com fulcro no 

artigo 397, inciso IV, do CPP. 

 

V.- DA NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES 

IMPOSTAS AO REQUERIDO 
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(i) Da ausência de fundamento para a decretação – e manutenção – da 

prisão preventiva do Requerido 

 

Em 19.02.2019, foi expedida e executada, por este I. 

Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba, ordem de prisão preventiva em 

face do Paciente, a qual teve por fundamento único e exclusivo o risco de que 

o Paciente viesse a movimentar contas a ele atribuídas no exterior e de que, 

tendo numerário fora do país, se evadisse. Estes foram os fundamentos daquele 

decreto: 

 

(i) --“não se trata de um crime ordinário 
qualquer”--; 
 
(ii) teria havido, supostamente durante a 
fase de investigações, movimentação das 
contas; 
 
(iii) esta “recente” movimentação estaria 
consubstanciada por atos produzidos em 
19.01.2017, 1º.02.2017, 07.02.2017 e 
08.03.2017; 
 
(iv) tais movimentações teriam sido 
contemporâneas a notícias de jornais que 
indicavam a homologação de acordo de 
colaboração premiada entre MPF e executivos 
da Odebrecht, tendo este I. Juízo feito referência 
a links de reportagens jornalísticas para provar 
o seu ponto; 
 
(v) haveria um risco – não demonstrado – de 
que o produto do crime seja submetido a novas 
condutas de ocultação e dissimulação e de que 
o ora Requerido tenha outras contas ou 
propriedades no exterior; 
 
(vi) o risco para dissipação de ativos poderia 
ser superado com sequestro, mas não no 
presente caso, já que os ativos estão no exterior; 
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(vii) este I. Juízo apontou, ainda, um suposto 
–“risco concreto de fuga em relação a pessoa 
investigada por corrupção e lavagem e que 
mantém ativos milionários secretos no exterior”-
-, não obstante sequer tenha mencionado nas 
imputações feitas ao Paciente a conduta de 
corrupção; 
 
(viii) e a “mera” aplicação de medidas 
cautelares diversas não seria suficiente para 
tornar desnecessária a preventiva e permitir a 
recuperação dos ativos; 
 

Em ______, o Requerido apresentou pedido de 

liberdade à Vossa Excelência o qual, todavia, foi negado em 25/03/2019, com 

base em novos fundamentos deduzidos pelo D. MPF/PR para fins de justificar a 

prisão do Requerido, especialmente na infundada alegação de que o Requerido 

teria embaraçado as investigações por não ter entregue voluntariamente à 

Polícia Federal telefone celular que os investigadores afirmam estar sob a sua 

posse (apesar de não apresentarem qualquer prova minimamente crível a este 

respeito).  

 

Ocorre que, se não havia fundamentos idôneos a 

justificar a custódia cautelar do Requerido àquela época, tampouco são tais 

elementos vislumbrados atualmente, quando já oferecida denúncia nestes autos, 

e já realizadas todas as diligências probatórias possíveis contra o Requerido, a 

saber: (i) cooperação jurídica internacional; (ii) quebra de sigilo telefônico; (iii) 

quebra de sigilo telemático e de dados; (iv) busca e apreensão em todas as suas 

residências e escritórios e até mesmo na residência de terceiros, em algumas 

ocasiões até por mais de uma vez; (v) bloqueio de bens; e (vi) quebra de sigilos 

bancário e fiscal. 

 

É o que será demonstrado mais uma vez, requerendo 

a reconsideração de V.Exa. sobre o decreto de prisão cautelar ora já vigente por 
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mais de dois meses. 

 

(i.ii) Da superposição de ordem de prisão 

preventiva e de decreto concessivo de ordem de habeas corpus com o 

mesmo fundamento – suficiência das medidas cautelares diversas já 

expressamente reconhecida pela C. 2ª Turma do E. STF 

 

Inicialmente, há que se dizer que o r. decreto de 

prisão em comento afronta r. decisão proferida pela C. 2ª Turma do E. STF nos 

autos do habeas corpus nº 156.600, no âmbito do qual, confrontado com 

informações sobre a manutenção de contas pelo ora Requerido no exterior – 

exatamente as mesmas informações que instruíram o decreto de prisão –, o 

Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski manifestou-se nos seguintes termos, 

tendo posteriormente entendido pela substituição da prisão preventiva por 

medida cautelares diversas, dentre elas inclusa a proibição de movimentar 

recursos no exterior (doc. nº 06)8. Confira-se: 

 

“De todo modo, diante da decretação da segunda prisão e dos 

argumentos utilizados pelo Parquet, no sentido de que: 1. A ré 

colaboradora teria sofrido ameaças; 2. Teria havido o 

oferecimento de vantagem econômica a ela em troca da função 

fraudulenta dos ilícitos; 3. Haveria elementos indicativos de 

influência de Paulo vieira de Souza na Dersa; 4. Suspeita de 

movimentação de recursos financeiros no exterior.  

Entendo ser o caso de estabelecer, preventivamente, algumas 

medidas cautelares para um só tempo conferir-se maior controle 

judicial a determinação de soltura do paciente e evitasse a 

ocorrência de novos fatos que obriguem o Supremo Tribunal 

Federal a debruçar-se novamente sobre o caso. E observo que, 

nesta semana, os jornais anunciaram amplamente, jornais 

que merecem, data vênia, credibilidade, que o Ministério 

                                                 
8 O v. acórdão do referido julgamento ainda não foi publicado. Portanto, junta-se à presente petição os áudios das 

suas sessões de julgamento, cujas cópias foram deferidas à defesa pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski. 
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Público da Suíça estaria pronto para liberar ao Ministério 

Público do Brasil, todos os dados da suposta existência de 

quatro contas na Suíça, por parte do ora paciente, e que 

teriam sido movimentados em 2016, que à época 

equivaleriam a 113 milhões de reais e que teriam sido 

transferidas, também, tudo supostamente, alegadamente, 

para um outro banco sediado nas Bahamas.  

Tendo em consideração esse quadro todo, entendendo que as 

medidas alternativas, a meu juízo, seriam suficientes para 

resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal conferindo 

ao Juiz natural do feito um pouco mais de controle sobre onde 

se encontra o paciente, sem a necessidade de manutenção da 

prisão processual, eu, pelo meu voto, embora em menor 

extensão, concedo a ordem de habeas corpus para 

substituir a prisão preventiva do paciente por medidas 

cautelares diversas da prisão, quais sejam:  

a) Proibição de ingressar em quaisquer estabelecimentos da 

Dersa;  

b) Proibição de realizar movimentações financeiras em contas 

próprias ou atribuídos ao paciente no exterior;  

c) Recolhimento domiciliar integral até que demonstre ocupação 

lícita, quando fará jus ao recolhimento domiciliar apenas no 

período noturno nos dias de folga; 

 d) Comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar 

atividades como proibição de mudar de endereço se 

autorização;  

e) Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo 

sempre que intimado; 

 f) Proibição de manter contato com os demais investigados e 

com as testemunhas do processo por qualquer meio; 

 g) Proibição de deixar o país devendo entregar o passaporte em 

até 48 horas;  

h) Monitoração por meio da utilização da tornozeleira eletrônica.” 

 

Referido argumento, aliás, foi expressamente 

utilizado pelo D. MPF/SP no momento em que requereu o segundo decreto de 
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prisão em face do Requerido, revogado pelo habeas corpus mencionado – 

decreto este, aliás, expressamente citado por este I. Juízo da 13ª Vara Federal 

na sua decisão de prisão, na tentativa de desvincular o seu próprio decreto 

daqueles anteriores. Veja-se trecho do pedido feito à época (doc. nº 07): 

 

“5. Outro fato que causa estranheza é a manifestação de 

vontade por TATIANA ARANA DE SOUZA, de manter viagem no 

curso deste processo penal, no período de 02.06. a 14.06.2018, 

para as ilhas Maldivas (fl. 2912 a 2913). 

Há a instrução normativa RFB nº 1037/2010 que relaciona 

expressamente países ou dependências com tributação 

favorecida e regimes fiscais privilegiados, tipologicamente 

conhecidos como ‘offshores’. As ilhas Maldivas constam da 

relação do artigo 1º, inciso XXXIII, de sorte que, dada a natureza 

dos crimes imputados a corré, é inoportuna e arriscada tal 

viagem. 

Ademais, seu pai e corréu na presente, movimentou 

recursos de contas da Suíça (inclusa tal instrução normativa 

até o ano de 2014) para Bahamas (país que ainda permanece 

em tal IN), conforme informação espontânea daquele país.” 

 

Portanto, a suposta movimentação indevida de 

recursos de contas da Suíça pelo ora Requerido foi inclusive um dos 

fundamentos do decreto de prisão preventiva devidamente revogado pelo Exmo. 

Ministro Ricardo Lewandowski, com o respaldo da C. 2ª Turma do E. STF, de 

sorte que se torna evidente que a atual decisão de prisão é conflitante com a 

ordem concedida nos autos do habeas corpus nº 156.600, devendo ser revogada 

para determinar a imediata aplicação das medida cautelares ali já previamente 

definidas, e que vêm sendo rigorosamente cumpridas pelo Requerido desde 

26.09.2018. 

 

(i.ii) Da impossibilidade de se decretar prisão 

preventiva com base na gravidade abstrata do crime 
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Sobre a impossibilidade de se fundamentar decreto 

de prisão preventiva em argumentos de gravidade abstrata do crime, os 

precedentes do E. STF são inúmeros e coincidentes: 

 

Ementa: Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. 

Artigo 312 do Código de Processo Penal. Pretendida 

revogação da prisão ou da substituição por medidas cautelares 

diversas. Artigo 319 do Código de Processo Penal. 

Superveniência de sentença penal condenatória em que se 

mantém segregação cautelar com remissão a fundamentos do 

decreto originário. Constrição fundada exclusivamente na 

garantia da ordem pública. Aventado risco de reiteração 

delitiva. Insubsistência. Ausência de contemporaneidade do 

decreto prisional nesse aspecto. Gravidade em abstrato das 

condutas invocada. Inadmissibilidade. Precedente específico 

de correu na mesma ação penal. Hipótese em que as medidas 

cautelares diversas da prisão, se mostram suficientes para 

obviar o periculum libertatis reconhecido na espécie. Ordem 

concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por 

outras medidas cautelares, a serem estabelecidas pelo juízo de 

origem.  

(...) IV - No caso sub judice o fundamento da manutenção da 

custódia cautelar exclusivamente na preservação da ordem 

pública mostra-se frágil, porquanto, de acordo com o que se 

colhe nos autos, a alegada conduta criminosa ocorreu entre o 

início de 2009 e 15.07.2013, havendo, portanto, um lapso 

temporal de mais de 3 anos entre a data da última prática 

criminosa e o encarceramento do paciente, tudo a indicar a 

ausência de contemporaneidade entre os fatos a ele 

imputados e a data em que foi decretada a sua prisão 

preventiva. V - Assim, em verdade, a prisão preventiva objeto 

destes autos, mantida em sentença por simples remição ao 

decreto de prisão e sem verticalização de fundamentos, está 

ancorada em presunções tiradas da gravidade abstrata dos 
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crimes em tese praticados e não em elementos concretos 

dos autos, o que, por si só, não evidencia o risco de 

reiteração criminosa. VI - Outro dado objetivo que vem em 

abono ao que explicitado acima e que está em consonância com 

o que foi decidido no HC 137.728/PR, é o bloqueio das 

bancárias e dos demais investimentos do paciente e da 

empresa Credencial, da qual é sócio, fato objetivo que 

subtrai da hipótese qualquer fundamento válido no sentido 

de que possa, potencialmente, abalar a ordem pública pela 

prática de novos crimes da mesma natureza. VII - Nesse 

diapasão, tomando-se como parâmetro o que já foi decidido por 

esta 2ª Turma no HC 137.728/PR e levando-se em consideração 

os demais elementos concretos extraídos dos autos, a 

utilização das medidas alternativas descritas no art. 319 do 

CPP é adequada e suficiente para, a um só tempo, garantir-

se que o paciente não voltará a delinquir e preservar-se a 

presunção de inocência descrita no artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal, sem o cumprimento antecipado da pena. 

VIII - Não sendo assim, a prisão acaba representando, na 

prática, uma punição antecipada, sem a observância do 

devido processo e em desrespeito ao que foi determinado 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações 

Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44. IX - Habeas 

corpus concedido para substituir a prisão preventiva do paciente 

por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319), a serem 

estabelecidas pelo juízo de origem. 

(HC 138850, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 

julgado em 03/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 

DIVULG 08-03-2018 PUBLIC 09-03-2018) 

 

Neste mesmo precedente, verificou-se a ausência de 

contemporaneidade delitiva a autorizar a medida constritiva, bem como a 

suficiência de outras medidas acautelatórias, como o bloqueio de contas 

bancárias e a imposição de outras restrições previstas no artigo 319 do CPP, 
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precisamente como se dá no presente caso. 

 

(i.iii) Da incorreção da informação no sentido de 

que teria havido movimentação das contas pelo ora Requerido durante as 

investigações 

 

Segundo o decreto prisional, o Requerido teria 

movimentado suas contas mantidas na Suíça nas seguintes datas e nas 

seguintes ocasiões. Veja-se o trecho extraído do próprio decreto: 

 

“Chama a atenção que, recentemente, durante fase de 

investigações, houve movimentação das contas, em aparente 

tentativa de dissipar ativos. 

As quatro contas em nome do do Groupe Nantes teriam sido 

encerradas e o saldo, de mais de USD 29 milhões, teria sido 

agrupado em outra conta bancária, a de nº 13628, em 

19/01/2017. 

Em 01/02/2017, foram transferidos USD 17.212.200,00 para a 

conta nº 1000430_00, em nome da Groupe Nantes LTD, no 

Banco Deltec Bank and Trust Limited, em Nassau, nas 

Bahamas, que tem como beneficiário econômico Paulo Vieira de 

Souza. 

Posteriormente, em 07/02/2017, foi solicitado o encerramento da 

conta nº 13628 junto a Bordier & Cie, com a transferência do 

saldo para a conta nº 1000430_00, em nome da Groupe Nantes 

LTD, no Banco Deltec Bank and Trust Limited, em Nassau, nas 

Bahamas. 

No dia 08/03/2017 o saldo de USD 17.160.922,95 presente na 

conta n° 13628 foi transferido em favor da conta a conta nº 

1000430_00, em nome da Groupe Nantes LTD, no Banco Deltec 

Bank and Trust Limited, em Nassau, nas Bahamas. 

As movimentações financeiras dos recursos obtidos de maneira 

aparentemente ilícita não parecem ser coincidência, pois 

contemporâneas às tratativas e homologações dos acordos de 
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leniência e de colaboração premiada celebrados pela Odebrecht 

S.A. com o MPF e pelos seus executivos com a Procuradoria-

Geral da República, no âmbito das quais foram reveladas as 

operações de dólar-cabo destinadas a geração de recursos em 

espécie no território nacional através de Adir Assad e Rodrigo 

Tacla Duran. A obtenção de tais informações, evidentemente, 

tende a asfixiar a impunidade.” 

 

Uma primeira leitura da r. decisão dá a impressão de 

que, enquanto investigado no Brasil pelos fatos decorrentes de contas mantidas 

no exterior, o Requerido teria movimentado os referidos recursos – o que não é 

verdade. 

 

Contudo, lendo atentamente o restante da 

fundamentação, observa-se que este I. Juízo afirma que a movimentação das 

contas foi concomitante não a alguma investigação em face do Requerido sobre 

estes fatos, mas sim quanto às negociações da D. PGR para homologação e 

conclusão de acordo de colaboração premiada com executivos da Odebrecht. 

 

Contudo, as reportagens juntadas pelo I. Juízo para 

fundamentar essa argumentação não se prestam a tanto. 

 

Isso porque dizem respeito a investigações que nada 

têm a ver com o Requerido, que sequer mencionam o seu nome e que sequer 

eram noticiadas como sendo investigações que o tinham como alvo. 

 

Muito pelo contrário, a presente investigação, ao que 

se depreende de cópia dos autos, apenas foi deflagrada em novembro de 2018; 

mediante a instauração do PIC, ou seja, bem posteriormente às alegadas 

movimentações da conta. 
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Aliás, é importante notar que a referida comunicação 

espontânea feita pelas autoridades suíças às autoridades brasileiras a respeito 

das contas bancárias em questão apenas ocorreu após o Requerido realizar 

as referidas movimentações, de modo que não se sustenta o argumento de 

que as movimentações teriam ocorrido após início das investigações. 

 

Como se nota das próprias cópias juntadas aos autos, 

a referida comunicação espontânea foi encaminhada ao D. MPF/PR por ofício 

datado de 3 de agosto de 2017, o que não só mostra que tais fatos são de 

conhecimento do Parquet desde essa data, como também comprova que 

somente foram encaminhados após a realização das movimentação financeiras 

mencionada na r. decisão que, com a devida vênia, decretou indevidamente a 

prisão (Evento 01 - Anexo 35). 

 

Portanto, por mais que a primeira vista pareça ser 

procedente a referida argumentação, uma leitura mais atenta dos autos 

demonstra que, em verdade, a movimentação apontada das contas do 

Requerido não se deu na pendência de qualquer investigação de que tivesse 

conhecimento sobre tais fatos e, aliás, foi exatamente o que motivou a 

comunicação feita espontaneamente pelas autoridades suíças às 

brasileiras sendo, portanto, prévia a qualquer investigação neste sentido no 

Brasil. 

 

(i.iv) Da ausência de contemporaneidade 

 

Ainda no que diz respeito à alegada 

contemporaneidade das movimentações financeiras que teriam sido realizadas 

pelo Requerido em contas mantidas no exterior, também ela não procede. Isso 

porque, conforme visto, referidas movimentações teriam ocorrido nas seguintes 

datas: 19.01.2017, 1º.02.2017, 07.02.2017 e 08.03.2017 – portanto, já há dois 
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anos. 

 

A distância temporal em questão já seria suficiente 

para demonstrar a ausência de contemporaneidade, pois fatos ocorridos há 2 

(dois) anos não podem ser considerados contemporâneos para fins de embasar 

pedido de prisão preventiva sob os fundamentos invocados de “risco à ordem 

pública e à aplicação da lei penal”. 

 

Mas ela se torna ainda menos palatável quando se 

verifica que tais fatos já são de pleno conhecimento do D. MPF, e em especial 

do D. MPF/PR, ao menos desde 03 de agosto de 2017, quando o DRCI 

encaminhou ao D. MPF/PR, na pessoa do Exmo. Dr. Orlando Martello Junior, a 

comunicação espontânea das autoridades suíças dando conta das referidas 

movimentações financeiras atribuídas ao Requerido (Evento 01 – Anexo 35). 

 

O E. STF, aliás, tem se manifestado de forma 

constante sobre a impossibilidade de decreto de prisão preventiva quando 

ausente a contemporaneidade entre os delitos apontados e o decreto 

acautelatório. Neste sentido são os seguintes precedentes: 

 

(...) Presença de flagrante constrangimento ilegal passível de 

correção por habeas corpus de ofício. Possibilidade em sede de 

reclamação constitucional. Inteligência do art. 654, § 2º, do 

Código de Processo Penal. Precedentes. Prisão preventiva. 

Artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de 

motivação idônea. Constrição assentada na garantia da 

ordem pública. Aventado risco para a instrução criminal e 

para a aplicação da lei penal. Insubsistência Ausência de 

contemporaneidade do decreto prisional nesse aspecto. 

Invocada gravidade em abstrato das condutas. 

Inadmissibilidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de 

ofício para ratificar a decisão cautelar revogadora da prisão 
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preventiva do reclamante, a qual foi estendida a outros 

investigados devidamente especificados (CPP. Art. 580). (...) 

13. Flagrante constrangimento ilegal, que decorre da decretação 

da prisão preventiva do reclamante, passível de correção por 

habeas corpus de ofício. 14. Na dicção do art. 654, § 2º, do 

Código de Processo Penal, os juízes e os tribunais têm 

competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus 

quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou 

está na iminência de sofrer coação ilegal. 15. O Supremo 

Tribunal Federal não se distancia dessa premissa teórica, já que 

admite, em sede de reclamação constitucional, a implementação 

de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar 

situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. 

Precedentes. 16. O juízo de primeiro grau justificou a 

necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem 

pública no fato de não ter sido localizada "expressiva 

quantia em dinheiro desviada dos cofres públicos", o que 

representaria "risco evidente às próprias contas do País, 

que enfrenta grave crise financeira, a qual certamente é 

agravada pelos desvios decorrentes de cumulados casos 

de corrupção". 17. Esse fato, isoladamente considerado, não 

constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão 

preventiva para a garantia da ordem pública, haja vista que 

se relaciona ao juízo de reprovabilidade da conduta, próprio 

do mérito da ação penal.  

18. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO PODE SER UTILIZADA 

COMO INSTRUMENTO PARA COMPELIR O IMPUTADO A 

RESTITUIR VALORES ILICITAMENTE AUFERIDOS OU A 

REPARAR O DANO, O QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRAS 

MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA REAL, COMO O 

SEQUESTRO OU ARRESTO DE BENS E VALORES QUE 

CONSTITUAM PRODUTO DO CRIME OU PROVEITO 

AUFERIDO COM SUA PRÁTICA. 19. A prisão preventiva para 

a garantia da ordem pública seria cabível, em tese, caso 

houvesse demonstração de que o reclamante estaria 

transferindo recursos para o exterior, conduta que implicaria a 
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existência de risco concreto da prática de novos crimes de 

lavagem de ativos. Disso, todavia, não há notícia. 20. Não foram 

apontados elementos concretos de que o reclamante, em 

liberdade, ora continuará a delinquir, não sendo admissível, 

ademais, se cogitar da gravidade em abstrato dos crimes 

imputados ao reclamante e a necessidade de se acautelar a 

credibilidade da Justiça. 21. A necessidade da custódia para a 

aplicação da lei penal visa tutelar, essencialmente, o perigo de 

fuga do imputado, que, com seu comportamento, frustraria a 

provável execução da pena, sendo certo, ademais, que a não 

localização do produto do crime não guarda correlação 

lógica com o perigo de fuga do imputado. 22. A decisão do 

juízo de primeiro grau a respeito da necessidade da prisão para 

garantia da investigação ou da instrução criminal se lastreou, de 

modo frágil, na mera conjectura de que o reclamante, em razão 

de sua condição de ex-ministro e de sua ligação com outros 

investigados e com a empresa envolvida nas supostas fraudes, 

poderia interferir na produção da prova, mas não indica um único 

elemento fático concreto que pudesse amparar essa ilação. 23. 

A decisão da autoridade judiciária lastreou-se em 

argumentos frágeis, pois, ainda que amparada em 

elementos concretos de materialidade, os fatos que deram 

ensejo a custódia estão longe de ser contemporâneos do 

decreto prisional. 24. É do entendimento da Corte que, "ainda 

que graves, fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, 

sob pena de esvaziamento da presunção de não 

culpabilidade (art. 5º, inciso LVII, da CF)” (HC nº 147.192/RJ, 

Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 

23/2/18. 25. Habeas corpus concedido de ofício para ratificar a 

decisão revogadora da prisão preventiva do reclamante nos 

exatos termos em que proferida, a qual foi estendida a outros 

investigados especificados, na forma do art. 580 do CPP. 

 (Rcl 24506, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 

julgado em 26/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 

DIVULG 05-09-2018 PUBLIC 06-09-2018) 
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EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. 

Artigo 312 do Código de Processo Penal. Pretendida revogação 

da prisão ou da substituição por medidas cautelares diversas. 

Artigo 319 do Código de Processo Penal. Superveniência de 

sentença penal condenatória em que se mantém segregação 

cautelar com remissão a fundamentos do decreto originário. 

Cogitada prejudicialidade. Hipótese que não se configura nessas 

circunstâncias. Precedentes. Constrição assentada na 

garantia da ordem pública. Aventado risco de reiteração 

delitiva. Insubsistência. Ausência de contemporaneidade do 

decreto prisional nesse aspecto. Gravidade em abstrato das 

condutas invocada. Inadmissibilidade. Precedentes. 

Hipótese em que as medidas cautelares diversas da prisão, se 

mostram suficientes para obviar o periculum libertatis 

reconhecido na espécie. Ordem concedida para substituir a 

prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, a 

serem estabelecidas pelo juízo de origem. 

(...) 3. A prisão cautelar é a ultima ratio, a derradeira medida a 

que se deve recorrer, e somente pode ser imposta se as outras 

medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas 

ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (CPP, art. 

282, § 6º). 4. Não há como se ignorar a gravidade das condutas 

supostamente praticadas. Porém, como já destacado por esse 

Colegiado no julgamento do HC nº 127.186/PR (Relator o 

Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/8/15), por mais graves e 

reprováveis que sejam as condutas supostamente 

perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da 

prisão cautelar. 5. Descaracterizada a necessidade da prisão, 

em face da gravidade das condutas, não obstante subsista o 

periculum libertatis do paciente na espécie, esse pode ser 

obviado com medidas cautelares diversas e menos 

gravosas, o que também repercutirá significativamente no 

direito de liberdade do réu. 6. No que se refere ao risco 

concreto da reiteração delitiva, invocado para garantir a ordem 

pública, destaca-se que a constrição cautelar do paciente 

somente foi decidida e efetivada no mês de agosto de 2015, 



 

 

P
ág

in
a9

8
 

ou seja, 10 (dez) meses após o último pagamento atribuído 

a ele pelo juízo de origem, datado de outubro de 2014. 7. 

Portanto, a decisão daquela autoridade judiciária lastreou-

se em argumentos frágeis, pois, ainda que amparada em 

elementos concretos de materialidade, os fatos que deram 

ensejo ao aventado risco de reiteração delitiva estão longe 

de ser contemporâneos do decreto prisional. Em 

consequência, por ter sido decretada muito tempo após a última 

intercorrência ilícita noticiada, o título não deve subsistir por esse 

fundamento. 8. O princípio constitucional da presunção de 

inocência (CF, art. 5º, LVII), como norma de tratamento, significa 

que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o 

imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado 

como culpado nem ser a esse equiparado. 9. Descabe a 

utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena 

que nem sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do 

contrário, estar-se-ia implementando verdadeira execução 

provisória em primeiro grau, contrariando o entendimento fixado 

pela Corte no julgamento do HC nº 126.292/SP, Relator o 

Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/5/16. 10. Entendimento 

diverso importaria na restauração do instituto da prisão 

preventiva obrigatória, ratio da primeira redação do art. 312 do 

Código de Processo Penal, a qual estabelecia essa modalidade 

odiosa de constrição nos crimes cuja pena máxima cominada 

fosse igual ou superior a 10 (dez) anos, tendo sido 

acertadamente revogada pela Lei nº 5.349/73. 11. Habeas 

corpus concedido para substituir a prisão preventiva do paciente 

por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319), a serem 

estabelecidas pelo juízo de origem. 

(HC 137728, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 

02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-

10-2017 PUBLIC 31-10-2017) 

 

Vale dizer que o requisito da contemporaneidade 

tampouco está presente na operação genericamente descrita na r. decisão de 
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prisão como – “a de USD 400.000,00, realizada da conta G 13606-13606 para 

conta em nome da off-shore Prime Cheer Limited - Kwai Chung, no Hang Seng 

Bank, de Hong Kong, controlada por Wu-Yu Sheng”--, operação esta, aliás, que 

sequer foi objeto da denúncia. 

 

Apesar de não ter mencionado em sua r. decisão, 

verifica-se do swift juntado pelo D. MPF no pedido de prisão (pp. 49/50) que tal 

operação teria ocorrido em 23.05.2016; portanto, há quase três anos, sem 

também qualquer contemporaneidade que justifique um decreto cautelar. 

 

Portanto, ausente o requisito da contemporaneidade, 

seja porque os fatos atribuídos ao Requerido teriam ocorrido há dois anos, seja 

porque tais fatos já eram de pleno conhecimento do D. MPF/PR ao menos 

desde agosto de 2017, não se justifica por mais essa razão o decreto prisional, 

devendo também por esse motivo ser revogado. 

 

(i.iv) Da inexistência de qualquer elemento que 

embase o alegado risco de novas condutas de ocultação e suposto risco 

concreto de fuga e da suficiência de aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão 

 

Além dos fundamentos acima já devidamente 

rebatidos, há que se considerar que a r. decisão impugnada ainda afirma, de 

forma genérica, que a liberdade do Requerido – liberdade esta que, conforme 

decisão proferida pela C. 2ª Turma do E. STF nos autos do habeas corpus nº 

156.600, está restrita desde 26.09.2018 – colocaria em risco a ordem pública 

porque poderia implicar eventual risco de novas condutas de ocultação. 

 

Ademais disso, indica que o só fato de o Requerido 

estar sendo investigado por lavagem de dinheiro e, segundo a r. decisão, 
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corrupção – apesar de não ter essa imputação no decreto, nem na denúncia 

oferecida – seria suficiente para supor um risco “concreto” de fuga. 

 

Tais afirmações, vale dizer, não apontam qualquer 

elemento concreto e específico que as justifiquem e não passam, portanto, 

de meras ilações e juízos genéricos desprovidos de qualquer 

fundamentação adequada e específica. 

 

Ora, meras conjecturas, hipóteses e suposições não 

são consideradas como elementos suficientes por parte do E. STF para fins de 

autorizar decreto de prisão preventiva, sendo considerados ineptas para tanto. 

Neste sentido são os seguintes precedentes: 

 

EMENTAS: 1. PRISÃO PREVENTIVA. Medida cautelar. 

Natureza instrumental. Sacrifício da liberdade individual. 

Excepcionalidade. Necessidade de se ater às hipóteses legais. 

Sentido do art. 312 do CPP. Medida extrema que implica 

sacrifício à liberdade individual, a prisão preventiva deve 

ordenar-se com redobrada cautela, à vista, sobretudo, da sua 

função meramente instrumental, enquanto tende a garantir a 

eficácia de eventual provimento definitivo de caráter 

condenatório, bem como perante a garantia constitucional da 

proibição de juízo precário de culpabilidade, devendo fundar-se 

em razões objetivas e concretas, capazes de corresponder às 

hipóteses legais (fattispecie abstratas) que a autorizem. 2. 

AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na gravidade 

do delito, a título de garantia da ordem pública. 

Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar. 

Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes. É ilegal o 

decreto de prisão preventiva que, a título de necessidade de 

garantir a ordem pública, se funda na gravidade do delito. 3. 

AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na 

necessidade de restabelecimento da ordem pública, abalada 

pela gravidade do crime. Exigência do clamor público. 
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Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar. 

Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva baseado no 

clamor público para restabelecimento da ordem social abalada 

pela gravidade do fato. 4. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. 

Decreto fundado no perigo de fuga do réu. Garantia de 

aplicação da lei penal. Ilegalidade. Decisão de caráter 

genérico e vago. HC concedido. Precedentes. Fuga do réu e 

garantia de aplicação da lei penal, sobretudo quando 

invocadas em decisão genérica, sem alusão a dados 

específicos da causa, não constituem causas legais para 

decreto de prisão preventiva. 

(HC 87343, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, 

julgado em 24/04/2007, DJe-042 DIVULG 21-06-2007 PUBLIC 

22-06-2007 DJ 22-06-2007 PP-00063 EMENT VOL-02281-02 

PP-00356 LEXSTF v. 29, n. 345, 2007, p. 417-435) 

 

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. 

WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: 

ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A 

AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO 

À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA 

PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A 

CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA 

É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER 

SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE 

TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o 

presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a 

recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu 

conhecimento. II - A jurisprudência desta Corte é no sentido 

de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação 

abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para 

justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de 

que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a 

soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento 

utilizado para a conversão da prisão em flagrante em 

preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer 
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situação em que seja apurada a conduta de tráfico de 

drogas. IV – Ordem concedida. 

 (HC 143065, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-

2018) 

 

EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Lavagem de 

dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98). Falsidade ideológica (art. 

299 do CP). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Garantia da 

aplicação da lei penal e conveniência da investigação criminal. 

Desnecessidade, em face de seu encerramento. 

Descaracterização da prisão do paciente por esses 

fundamentos. Periculum libertatis que pode ser obviado com 

medidas cautelares diversas e menos gravosas que a 

prisão. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo 

Tribunal. Ordem concedida em parte. (..) 3. A segregação 

cautelar do paciente foi alicerçada, basicamente, na garantia da 

investigação criminal, pelos seguintes motivos: i) eventual 

tentativa de ocultar documentos e patrimônio, indicativos da 

prática de crimes em tese; e ii) suposta coação de um 

funcionário seu no momento em que ele era ouvido pela 

autoridade policial. 4. O fato de o paciente ter ligado para seu 

funcionário no momento em que ele era ouvido pela autoridade 

policial, por si só, não permite concluir pela prática de coação, 

mormente se se leva em conta a inexistência de qualquer outro 

elemento indicativo desse tipo de ação. Aliás, das informações 

e documentos encaminhados à Corte pelo juízo de primeiro 

grau, nada se lê a respeito da existência de coação de qualquer 

natureza no curso das investigações. 5. Não há como se 

presumir, sem lastro em fatos concretos extraídos da realidade 

fática, que o paciente, em liberdade, buscará coagir 

testemunhas. 6. A jurisprudência da Corte já afirmou que “a 

mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode 

autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer 

pessoa” (HC nº 115.613/SP, Segunda Turma, Relator o 
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Ministro Celso de Mello, DJe 13/8/14). 7. Os documentos, 

objetos e demais elementos de convicção que 

eventualmente interessavam às investigações criminais 

foram apreendidos e se encontram imunes a qualquer 

tentativa de destruição ou ocultação por parte do paciente, 

visto que a investigação policial já se encerrou e o processo 

conta com denúncia recebida, restando, portanto, 

descaracterizada a necessidade da prisão do paciente por 

conveniência da investigação ou da futura instrução criminal, o 

que não obsta a imposição de medidas cautelares dela diversas, 

pois, embora suas ações não tenham causado prejuízo concreto 

para a investigação, ele potencialmente existiu. 8. Sopesando os 

elementos que conduziram à decretação da custódia do 

paciente, inclusive o de que teria havido a movimentação de 

bens e valores de forma oculta, com indícios de origem 

ilícita, em nome de terceiras pessoas, conclui-se que 

efetivamente subsiste o periculum libertatis, mas que ele 

pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos 

gravosas que a prisão, mesmo porque o período de sua 

custódia provisória poderá servir de freio à possível 

reiteração dessas eventuais condutas ilícitas. 9. Ordem de 

habeas corpus concedida em parte para determinar ao Juízo da 

5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso que 

substitua a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 

nº 1538-56.2016.4.01.3600 pelas medidas cautelares previstas 

no art. 319 do Código de Processo Penal que julgar pertinentes. 

 (HC 132520, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 

julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 

DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) 

 

Como se vê, não só não se admite argumentação 

genérica e conjecturas para fins de alegar riscos de ocultação de bens, de 

reiteração delitiva ou mesmo de fuga, como também se entende, em outros 

casos semelhantes, que a substituição do decreto de prisão preventiva por 

outras medida cautelares é suficiente para a garantia da ordem pública que se 
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busca pelo decreto cautelar. 

 

Ademais disso, foram realizadas – até por mais de 

uma vez – diligências de busca e apreensão na residência do Paciente e nos 

escritórios de todas as suas empresas, nas residências de suas filhas, no seu 

hotel e até em embarcação, de modo que todo o material probatório de interesse 

da investigação já deve ter sido recolhido, já tendo inclusive sido oferecida 

denúncia. 

 

Mas mais do que isso, também foram efetivadas as 

seguintes medidas: (i) quebra de sigilo telemático; (ii) quebra de sigilo bancário 

e fiscal; (iii) cooperação jurídica internacional; (iv) quebra de sigilo telefônico e 

de dados; (v) reiteração de parte das atividades de busca e apreensão; e (vi) 

bloqueio de bens. 

 

(i.v.) Da impossibilidade de se decretar medida 

cautelar a fim de compelir o réu e/ou investigado a produzir prova contra si 

mesmo, em afronta à garantia da não autoincriminação 

 

Por fim, é importante dizer que, quando instado a se 

manifestar a respeito do pedido de liberdade realizado pelo Requerido, o D. 

MPF/PR invocou novo fundamento para a sua prisão, consistente no fato de 

não terem sido encontrados aparelhos celulares de sua titularidade no dia em 

que deflagrada a busca e apreensão em sua residência. 

 

Tal fato – além de não constar do decreto prisional 

original – causa verdadeiro espanto, porque não tem outro condão que não o de 

utilizar a mais grave das medidas de constrição da liberdade de um indivíduo no 

intuito se não de fazê-lo produzir prova contra si mesmo, ao menos de puni-lo 

antecipadamente por não tê-lo feito. 
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Ora, Excelência, conforme já foi objeto de análise 

acima, não há qualquer elemento nos autos que indique o Requerido tenha 

ocultado qualquer aparelho celular dos agentes da Polícia Federal que 

executaram as buscas na sua residência, uma vez que: (i) a equipe da PF 

ficou na sua residência no período de 06h00 às 12h00 e vasculhou toda a 

residência, inclusive forros de teto, almofadas de sofás, colchões, lixeiras de 

banheiro, ares condicionados, armários, gavetas, recipientes, e toda e qualquer 

superfície não apenas da residência, como também da garagem e até dos 

veículos do Requerido, de sua ex-esposa e de suas filhas; (ii) foram apreendidos, 

nessa diligência de busca, um iPhone, um IPad, um MACBook e um Apple 

Watch, o que já seria suficiente para justificar a quantidade de carregadores 

encontrados na residência do Requerido, mas que são ainda reforçados pelo 

fato de que esta foi a terceira busca e apreensão realizada naquela localidade, 

e que nas outras duas diligências também foram apreendidos aparelhos 

eletrônicos que tais, sem os carregadores – que permaneceram na residência; e 

(iii) há registros obtidos no icloud de que o Requerido teria se utilizado deste 

instrumento eletrônico ao menos no dia 16/02/2019, o que é três dias antes de 

deflagrada a operação. 

 

Mas ainda que houvesse referidos indícios e que 

efetivamente o Requerido pudesse ser acusado de deliberadamente não ter 

entregado aos investigadores aparelho celular de sua propriedade, tal fato 

não poderia sequer ser objeto de denúncia criminal, quiçá poderia ser alegado 

como motivo para manter em custódia preventiva o acusado, sob pena de se 

jogar ao lixo a garantia à não auto-incriminação, utilizando-se a mais grave 

de todas as constrições à liberdade individual como coação para o acusado 

deixar de invocar um de seus direitos mais básicos no processo penal. 

 

E ainda que V.Exa. assim não entenda, o que se 
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admite apenas por hipótese, o fato de já ter havido denúncia sobre este fato 

reforça a impossibilidade de se manter a custódia cautelar do Requerido por este 

motivo, uma vez que, neste caso, além de servir como coação ou como punição 

pelo exercício de uma prerrogativa constitucional do acusado, a prisão 

preventiva ainda se revestiria de caráter de pena antecipada, também vedada 

pelo ordenamento legal e constitucional. 

 

Por todos estes motivos, pleiteia o Requerido seja 

revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor, restabelecendo-se sua 

plena liberdade ou, ao menos, o seu status quo ante, quando estava monitorado 

por tornozeleira eletrônica e submetido a recolhimento noturno, com fulcro no 

artigo 319, do CPP. 

 

(ii) Da impossibilidade legal de se decretar o bloqueio das 

disponibilidades do Requerido no exterior – vedação decorrente do 

Tratado de Cooperação Brasil-Suíça 

 

Em 3 de agosto de 2017, quando encaminhou ao D. 

MPF/PR uma cópia da comunicação espontânea encaminhada pelas 

autoridades suíças ao Brasil, o Exmo, Procurador Regional da República, Dr. 

Vladimir Aras, fez a seguinte ressalva expressa (página 2 do Anexo 35, do 

Evento 1, do Processo nº 5003706-39.2019.4.04.7000): 

 

“As informações são transmitidas a fim de se iniciar investigação 

criminal no Brasil, podendo ser formulado um pedido de 

cooperação à Suíça para a obtenção de elementos de prova 

coligidos pelas autoridades daquele país. 

Ressalto, ainda, que uma solicitação de assistência deve ser 

encaminhada em até 3 meses, para que não haja a liberação 

de valores bloqueados em contas suíças.” 
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Conforme se verifica do Ofício encaminhado ao D. 

MPF/PR, necessário seria que, com base nas referidas informações 

espontâneas recebidas em 3 de agosto de 2017, dentro dos 3 meses seguintes 

fosse encaminhado, por aquele D. Ministério Público Federal no Estado do 

Paraná, o respectivo pedido de cooperação jurídica internacional, única forma 

de garantir o bloqueio do numerário objeto da comunicação espontânea. 

 

Ocorre que esse pedido de cooperação jurídica 

internacional apenas foi confeccionado pelo D. MPF/PR em 4 de dezembro de 

2018, portanto, DEZESSEIS meses após a comunicação espontânea 

enviada, o que contraria o próprio aviso recebido por este Parquet de que o 

bloqueio das disponibilidades apenas poderia ser requerido caso dentro do prazo 

de 3 meses a contar do recebimento das informações. 

 

Portanto, tendo em vista que o referido prazo não foi 

observado, tornam-se totalmente impossíveis quaisquer pedidos no sentido de 

bloquear o numerário oriundo das contas do Groupe Nantes, os quais deverão 

ser revogados por V.Exa.  

 

VI -  DOS PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, o Requerido pleiteia que V.Exa., 

analisando esta resposta à acusação, reconheça, preliminarmente: 

 

(i) a nulidade das provas obtidas mediante a 

cooperação jurídica internacional com a Suíça, tendo 

em vista as irregularidades narradas nesta defesa, 

bem como de todas as demais provas oriundas delas; 

 

(ii) a nulidade das provas obtidas mediante a 
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quebra do sigilo telemático da conta de icloud do 

Requerido, tendo em vista que seu pedido era carente 

de elementos que justificassem tão gravosa medida 

investigativa, bem como de todas as provas daí 

decorrentes. 

 

Requer, ainda, seja reconhecida a ausência de justa 

causa para a ação penal e a inépcia da denúncia, relativamente a todas as 

imputações realizadas ao Requerido, com fulcro no artigo 395, incisos I, II e III, 

do CPP, tendo em vista: 

 

(i) a ausência de descrição adequada das 

condutas criminosas imputadas ao Requerido, 

tornando incompreensível a acusação e prejudicando 

de forma irreversível o exercício do direito de defesa;  

 

(ii) a inexistência de qualquer crime antecedente 

atribuível ao Requerido e a carência de descrição dos 

crimes antecedentes de modo a permitir sua correta 

compreensão, eivando de inépcia a denúncia neste 

ponto; 

 

(iii) a ausência de suporte probatório mínimo às 

acusações, lastreadas única e exclusivamente em 

depoimentos de colaboradores premiados sequer 

confirmados por relatos de outros colaboradores, e 

eivados de contradições e incompatibilidades com 

outros elementos constantes dos autos; e  

 

(iv) a falta de coerência lógica entre as 
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imputações, a inexistência de descrição de qualquer 

conduta efetivamente atribuível ao Requerido, a 

inexistência de elementos de prova e de convicção e 

a contradição entre as próprias acusações e 

narrativas do Parquet, em cada uma das imputações 

realizadas. 

 

Pleiteia ainda, o Requerido, que V.Exa. o absolva 

sumariamente, com fulcro no artigo 397, incisos I e IV, do CPP, tendo em vista: 

 

(i) relativamente à imputação de embaraço às 

investigações, a constatação de que os fatos 

atribuídos ao Requerido, ainda que não comprovados 

por nenhum dos elementos apontados pela 

acusação, não passariam, ainda que em tese, do 

mero exercício de sua garantia constitucional à não 

autoincriminação, tornando manifestamente atípica a 

conduta imputada ao Requerido neste ponto; e 

 

(ii) a extinção de punibilidade do Requerido, pelo 

advento da prescrição retroativa, ao menos dos fatos 

anteriores a 28/03/2011, nos termos do quanto já 

deduzido no capítulo próprio. 

 

Pleiteia, ainda, que V.Exa. revogue a cautelar de 

prisão preventiva imposta ao Requerido e a ordem de bloqueio dos numerários 

do Groupe Nantes, tendo em vista os argumentos aqui também já deduzidos. 

 

Por fim, requer a produção de prova testemunhal 

(conforme rol anexo), pericial e documental, pedindo para tanto que o D. MPF/PR 
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providencie a juntada dos originais dos seguintes documentos para que, no 

tempo adequado, sejam nomeado assistente pericial e oferecidos quesitos para 

perícia: 

 

(i) originais das planilhas e dos e-mails juntados 

aos autos, relativamente a todos os acusados; 

 

(ii) originais dos swifts, extratos e demais 

documentos bancários juntados aos autos, 

relativamente a todos os acusados; 

 

(iii) originais dos contratos de joint venture e outros 

contratos juntados aos autos e mencionados como 

fictícios pela acusação; 

 

(iv) íntegra dos sistemas Drousys e MyWebDay, 

pretensamente utilizados para documentar essas 

transações realizadas em favor da Odebrecht; 

 

(v) íntegra dos acordos de colaboração de todos 

os colaboradores citados na denúncia, em que seja 

possível verificar todos os seus anexos e as 

condições em que firmados os referidos acordos, bem 

como os arquivos de documentos e de mídia que 

instruem os referidos acordos; 

 

Por fim, o Requerido informa que tem interesse em 

exercer o seu direito de acompanhar todas as audiências de instrução a serem 

agendadas e conduzidas no presente caso, independentemente de estar 

recolhido preventivamente. 
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Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Curitiba, 22 de abril de 2019 

 

    

Alessandro Silverio   Bruno Augusto Gonçalves Vianna 

  OAB/PR 27.158                 OAB/PR 31.246 

 

Sylvio Lourenço da Silveira Filho 

OAB/PR 56.109 
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ROL DE TESTEMUNHAS 

 

1) Jair Corrêa de Souza 

Endereço: Rua Adhemar de Barros, 1347 – sala 378, Bairro: Helena Maria 

Guarujá/SP 

CEP: 11430-000 

 

2) Helenice Cardoso 

Endereço: Rua Adhemar de Barros, 1347 – sala 378, Bairro: Helena Maria 

Guarujá/SP 

CEP: 11430-000 

 

3) Jadson Rocha de Sousa 

Endereço: Rua Estrada da Divisa, 18, Jardim Santa Maria 

Osasco/SP 

CEP: 06150-370 

 

4) Reinaldo Rocha de Sousa 

Endereço: Rua Jospe Guardino, 1026, Parque Primavera 

Carapicuíba/SP 

CEP: 06342-190 

 

5) Antônio Carlos S. de Lima 

Endereço: Rua Uruana, 895, Casa 3, Chácara dos Junqueiras 

Carapicuíba/SP 

CEP 06355-480 

 

6) Paulo Rene Rocha de Alcantara 

Endereço: Av. Visconde de Nova Granada, 1513, Vila Osasco  

Osasco/SP 
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CEP:06080-125 

 

7) Marco Aurélio dos Santos 

Endereço: Rua Eduardo Barbosa Soares, 40, Porto Novo 

Caraguatatuba/SP 

CEP: 11667-610 

 

8) Célia Silva 

Endereço: Rua Adriano Jesus da Costa, 193, Morrinhos 

Guarujá/SP 

CEP: 11495-021 

 

9) Alex Kuhne Broker 

Endereço:  Rod. Ariovaldo de Almeida de Viana - Balneário Praia do Perequê, 

Guarujá/SP 

CEP: 11446-000 

 

10) José Kanya Jr. 

Endereço: Rua Padre Adelino, 66, Tatuapé 

São Paulo/SP 

CEP: 03303-000 

 

11) Sérgio Queija 

Endereço: Rua Luiz Marques Gaspar, 23, apto 306, Aparecida 

Santos/SP 

CEP 11040-040 

 

12) Marcela Maria Rodriguez Comas 

Endereço: Rua das Heliconias, 239, Parque Enseada. Guarujá/SP 

CEP: 11443-440 
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13) Daniel Moretto 

Endereço: Rua Pedro Santa lúcia, 376, Interlagos 

São Paulo/SP 

CEP: 04815-250 

 

14) Anderson Bettinelli 

Endereço: Rua Guatiguá, 114. Vila Ivone 

São Paulo/SP 

CEP: 03275-000 

 

15) César da Silva Gomes 

Endereço: Estrado do Pernambuco, 1530, Praia do Pernambuco  

Guarujá/SP 

CEP: 11443-411 

 

16) Juracy Oliveira Gomes 

Endereço: Rua Padre José de Anchieta, 56, Santo Amaro. 

São Paulo/SP 

CEP: 04742-000 

 

17) Jurandy Oliveira Gomes 

Endereço: Rua Padre José de Anchieta, 56, Santo Amaro. 

São Paulo/SP 

CEP: 04742-000 

 

18) Patrick Jean Divorne 

Endereço: Alameda dos Arapanes, 390, apto 32, Moema 

São Paulo/SP 

CEP 04524-000 
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19) Jairinete Divorne 

Endereço: Rua Américo Alves Pereira Filho, 252, Morumbi 

São Paulo/SP 

CEP 05688-902 

 

20) Turíbio José Soares 

Endereço: Rua Manuel Álvares Pimentel, 1009, Jardim Mirian 

São Paulo/SP 

CEP 08141-000 

 

21) José Eduardo Vieira 

Endereço: Rua Cecília Meirelles, 241, Jardim Japão 

São Paulo/SP 

CEP 02123-010 

 

22) Alferdo Scaff Filho 

Endereço: Barão do Triunfo, 142, 14ª andar, bl. 02, Campo Belo 

São Paulo/SP 

CEP: 04602-000 

 

23) Jorge Bitar Neto 

Endereço: Av. Olavo Fontora, 1078, Santanta 

São Paulo/SP 

CEP 02012-021 

 

24) Dagoberto Rupp da Luz 

Endereço: Rua Prof. João Doetzer, 280, Jardim das Américas 

Curitiba/PR 

CEP 81540-190 
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25) Alexandre Zuppollini Neto 

Endereço: Rua Catequese, 78, Butantã 

São Paulo/SP 

CEP: 05502-000 

 

26) Camil Eid 

Endereço: Av. Dante Pazzanese 120, Vila Mariana 

São Paulo/SP 

CEP 04012-180 

 

27) Marcos Rodrigues Penido 

Endereço: Rua Libero Badaró, 425, Centro 

São Paulo/SP 

CEP 01009-905 

 

28) Francisco Vidal Luna 

Endereço: Rua Sampaio Vidal, 440, Jardim Paulistano 

São Paulo/SP 

CEP 01443-000 

 

29) José Roberto Bernasconi 

Endereço: Largo do Arouche, 24, 10º andar, República 

São Paulo/SP 

CEP 01219-902 

 

30) Expedito Gomes de Lima 

Endereço: Rua Severino Alves de Freitas, 51, Bairro Cooperativa 

São Bernardo do Campo/SP 

CEP 09855-540 
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31) Emílio Urbano Squarcina 

Endereço: Rua Serra de Botucatu, 410, apto 51, Tatuapé 

São Paulo/SP 

CEP 03317-000 

 

32) João Bosco Gomides 

Endereço: Rua José Pires, 253 

Atibaia/SP 

CEP: 12940-650 

 


