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AÇÃO PENAL Nº 5056996-71.2016.4.04.7000/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: LEON DENIS VARGAS ILARIO

RÉU: MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA

RÉU: ANDRE LUIZ VARGAS ILARIO

RÉU: MARCELO SIMOES

SENTENÇA

13.ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA

PROCESSO n.º 5056996-71.2016.404.7000

AÇÃO PENAL

Autor: Ministério Público Federal

Acusados:

1) André Luiz Vargas Ilário, brasileiro, em união estável,
comerciante, nascido em 02/03/1964, filho de José Ilário e Ana Vargas
Ilário, portador da CIRG nº 3.895.742-2/PR, inscrito no CPF sob o n.º
497.509.509-25, atualmente preso no Complexo Médico Penal, em
Pinhais/PR;

2) Leon Denis Vargas Ilário, brasileiro, divorciado,
empresário, nascido em 06/04/1968, portador da CIRG 4.155.714-
1/SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 742.781.269-72, atualmente preso
no Complexo Médico Penal, em Pinhais/PR;

3) Marcelo Simões, brasileiro, nascido em 01/10/1970,
filho de Sonia Maria Simões, inscrito no CPF sob o nº 066.995.828-01,
com endereço residencial na Avenida Dr. Eugênio Bertolli, nº 3232, casa
17, Santa Felicidade, Curitiba/PR; e

4) Meire Bomfim da Silva Poza, brasileira, nascida em
24/02/1970, filha de Maria de Lourdes Bomfim Silva, inscrita no CPF
sob o nº 112.934.478-97, com endereço residencial na Rua Serra da
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Piedade, nº 186, Vila Prudente, São Paulo/SP.

 

I. RELATÓRIO

 

1. Trata-se de denúncia formulada pelo MPF pela prática
de crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei n.º 9.613/1998)
contra os acusados acima nominados.

2. A denúncia tem por base os inquéritos 5049557-
14.2013.404.7000 e 5008033-66.2015.404.7000 (IPL) e processos
conexos, especialmente os processos de busca e apreensão 5031491-
49.2014.404.7000 (Arbor Contábil), 5014497-09.2015.404.7000 (IT7
Sistemas), a representação 5026037-88.2014.404.7000, e as quebras de
n.º 5010767-87.2015.404.7000 (quebra IT7 Sistemas) e 5009299-
88.2015.404.7000, entre outros. Todos esses processos estão disponíveis
às partes pelo sistema de processo eletrônico do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região.

3. Em síntese, segundo a denúncia, André Luiz Vargas
Ilário, à época dos fatos Deputado Federal, teria se utilizado
indevidamente de sua influência política junto a funcionários ainda não
identificados da Caixa Econômica Federal, para que a empresa IT7
Sistemas Ltda, pertencente a Marcelo Simões, fosse contratada para
fornecimento de software e prestação de serviços de informática à
referida empresa pública, na data de 19/12/2013, contrato nº 3967/2013,
pelo valor de R$ 71.300.000,00.

4. Em contrapartida, a IT7 teria repassado R$
2.399.850,00, entre 10/01/2014 a 31/01/2014,a André Luiz Vargas
Ilário, com a intermediação de Alberto Youssef. Para o repasse, foram
adotadas condutas de ocultação e dissimulação, disfarçando o real
beneficiário. O numerário foi repassado às empresas Arbor Consultoria
e Assessoria Contábil e AJJP Serviços Administrativos e Educacional
Ltda, ambas controladas por Meire Bomfim da Silva Poza, que prestava
serviços de contabilidade a empresas controladas pro Alberto Youssef.
A Arbor e a AJJP emitiram notas fiscais fraudulentas em favor da IT7
por serviços que não foram prestados. Os valores foram sacados em
espécie e repassados a Leon Denis Vargas Ilário, irmão de André Luiz
Vargas Ilário, por Alberto Youssef, com o auxílio do subordinado deste
Rafael Ângulo Lopes. 

5. Como se não bastasse, os acusados Marcelo Simões e
Leon Denis Vargas Ilário falsificaram, posteriormente, contrato de
prestação de serviços, a fim de justificar os repasses da IT7 a André
Luiz Vargas Ilário, intermediado pelas empresas de Meire Bomfim da
Silva Poza (evento 1, anexo20). O contrato está datado de 24/01/2013.
As assinaturas foram reconhecidas porém somente em 03/09/2014,
quando as investigações já haviam se iniciado (evento 1, anexo22). Pelo
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contrato fraudulento, Leon Denis Vargas Ilário foi contratado pela IT7
para levantar interesessados em comprar a IT7 e prestar consultoria
nesse processo, recevendo 8,5% do total da venda, preço mínimo de R$
52.000.000,00. Segundo a denúncia trata-se apenas de veículo
fraudulento para dar a aparência de licitude aos repasses de recursos
criminosos.

6. O repasse de valores pela IT7 ao então Deputado
Federal André Luiz Vargas Ilário, com condutas de ocultação e
dissimulação, primeiro a interposição fraudulenta das empresas de
Meire Bomfim da Silva Poza, segundo a falsificação de contrato de
prestação de serviços entre a IT7 e Leon Denis Vargas Ilário, a fim de
esconder a transação e conferir-lhe aparência de licitude, configurariam
crimes de lavagem de dinheiro. 

7. O MPF não imputou na mesma ação penal o crime
antecedente, apenas reportando-se à atuação indevida de André Luiz
Vargas Ilário junto à Caixa Econômica Federal para que, em licitação
fraudulenta, a IT7 obtivesse o contrato para fornecimento de serviços de
informática no valor de R$ 71.300.000,00. 

8. Os crimes de lavagem de dinheiro foram imputados a
André Luiz Vargas Ilário, Leon Denis Vargas Ilário, Marcelo Simões e
Meire Bomfim da Silva Poza.

9. Essa a síntese da peça acusatória.

10. A denúncia foi recebida em 06/12/2016 (evento 4).

11. Os acusados foram citados e apresentaram resposta por
meio de defensores constituídos: André Luiz Vargas Ilário (evento 43),
Leon Denis Vargas Ilário (evento 44), Marcelo Simões (evento 42) e
Meire Bomfim da Silva Poza (evento 55).

12. As respostas preliminares foram examinadas pelas
decisões de 03/08/2017 (evento 58), 29/08/2017 (evento 103) e
05/09/2017 (evento 139).

13. Foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa
(eventos 109, 110, 111, 193, 207, 224, 226 e 229), com a juntada dos
respectivos termos de depoimento nos eventos 113, 160, 183, 205, 208,
244, 245 e 247.

14. Os acusados foram interrogados (evento 257). A
transcrição de seus depoimentos foi anexada no evento 269.

15. Os requerimentos pertinentes à fase do artigo 402 do
CPP foram apreciados na decisão proferida em 06/12/2017 (evento
260).
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16. O MPF, em alegações finais (evento 272), argumentou:
a) que a peça acusatória não é inepta, uma vez que preenchidos os
requisitos previstos no artigo 41 do CPP; b) que os indícios das
infrações penais antecedentes, que envolvem a ingerência de André
Vargas na Caixa Econômica Federal, restaram devidamente
demonstrados na peça acusatória; c) que este Juízo é competente para o
caso penal; d) que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa
da acusada Meire Bomfim da Silva Poza, eis que não restou
comprovado que ela teria sido orientada pelos responsáveis pela
investigação a não constituir advogado; e) que a personalidade da
acusada, as circunstâncias dos fatos criminosos e a provável ineficácia
da avença foram os motivos pelos quais o MPF optou por não
formalizar acordo de colaboração premiada com Meire Bomfim da Silva
Poza; f) que as buscas e apreensões realizadas na Arbor Consultoria e
Assessoria Contábil, a partir de decisão proferida nos autos de nº
5031491-49.2014.404.7000, foram regulares; g) que a autoria e a
materialidade do crime de lavagem de dinheiro restou devidamente
comprovada; h) que a atuação indevida de André Luiz Vargas Ilário
junto a agentes da Caixa Econômica Federal foi o que viabilizou a
formalização do contrato nº 3967/2013, de 19/12/2013, entre a empresa
pública e a IT7 Sistemas, de Marcelo Simões; i) que restou comprovado
que Leon Denis Vargas Ilário, por indicação de Alberto Youssef,
contatou Meire Bomfim da Silva Poza para combinar a emissão de notas
fiscais fictícias, via Arbor Consultoria e AJJP Serviços Administrativos,
que deram lastro aos pagamentos efetuados pela IT7 Sistemas às
referidas empresas; j) que houve a comprovação de três pagamentos, um
em 10/01/2014, no valor de R$ 964.350,00, outro em 15/01/2014, no
valor de R$ 287.100,00, e um terceiro em 31/01/2014, no valor de R$
1.148.400,00; k) que após o pagamento o dinheiro teria sido sacado e
entregue em espécie, por Rafael Ângulo Lopez, a André Luiz Vargas
Ilário, em Brasília/DF, no ano de 2014; l) que o relatório de análise de
polícia judiciária nº 07/2016, da Ação Cautelar nº 3.6960, do IPL
3995/DF, que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal, apontou a
existência de inúmeros telefonemas entre Alberto Youssef, André Luiz
Vargas Ilário e Leon Denis Vargas Ilário. Ao final, o MPF requereu a
condenação dos acusados.

17. A Defesa de Marcelo Simões, em alegações finais,
argumenta (evento 279): a) que este Juízo seria incompetente; b) que
houve violação ao contraditório e à ampla defesa diante do não acesso a
todos os documentos e mensagens eletrônicas trocadas entre Meire Poza
e os servidores do MPF e da Polícia Federal; c) que os documentos
juntados pelo MPF em 13/11/2017, evento 234, referentes ao Inquérito
3995/DF, devem ser desentranhados dos autos, pois anexados apenas
após o término da fase de oitiva de testemunhas, sendo que teriam sido
recebidos pelo MPF em 13/07/2017; d) que a denúncia seria inepta e
destituída de justa causa; e) que ausente a indicação de ato de ofício da
suposta corrupção havida e/ou a precisão do crime de fraude à licitação,
de modo que ausente a delimitação da infração penal antecedente; f) que
não há atos autônomos de lavagem de dinheiro, sendo a emissão das
notas fiscais e os pagamentos correlatos mero exaurimento de suposto
crime de fraude à licitação, que sequer é objeto do processo; g) que não
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restou comprovado o elemento subjetivo do tipo de lavagem de
dinheiro, eis que Marcelo Simões desconhecia o destinatário final dos
valores repassados às empresas de Meire Poza; h) que as conclusões
apontadas pelo TCU no TC 033.645/2015-9 não condizem com a
realidade dos fatos, eis que não houve irregularidades no processo
licitatório; i) que não houve prejuízos à Caixa Econômica Federal; j) que
caso não seja aceita a tese da ausência de tipificação da conduta de
lavagem de dinheiro, seja a conduta desclassificada para favorecimento
real; k) que caso haja condenação a pena seja fixada no seu mínimo
legal. Ao final, a Defesa requereu e absolvição do acusado.

18. A Defesa de André Luiz Vargas Ilário, em alegações
finais, argumenta (evento 280): a) que este Juízo seria incompetente; b)
que a denúncia seria inepta e que lhe faltaria justa causa; c) que é nula a
busca e apreensão efetivada por ordem exarada nos autos de nº
5031491-49.2014.404.7000 na sede da empresa Arbor Contábil; d) que
os depoimentos prestados por Alberto Youssef e por Rafael Ângulo
Lopez no âmbito de suas colaborações premiadas não são aptas a
fundamentar um decreto condenatório; e) que houve violação ao
contraditório e à ampla defesa pela juntada extemporânea, após a oitiva
de testemunhas, de documentos que já estavam em posse do MPF; f)
que o crime de lavagem de dinheiro é atípico, pois não restou
comprovada a prática de infração penal antecedente; g) que não restou
comprovada a influência política do acusado na Caixa Econômica
Federal capaz de interferir favoravelmente na contratação da empresa
IT7 Sistemas pela referida empresa pública; h) que não há provas de que
o dinheiro transferido da IT7 Sistemas para a Arbor Consultoria e para a
AJJP Serviços tivesse como destinatário final André Vargas; i) que caso
haja entendimento de que restou configurado o tipo de lavagem de
dinheiro, esse deve ser tido como crime único. Ao final, a Defesa
requereu a absolvição do acusado.

19. A Defesa de Meire Bomfim da Silva Poza, em
alegações finais, argumenta (evento 282): a) que as provas produzidas a
partir da colaboração da acusada são ilícitas em razão da violação ao
princípio da ampla defesa, eis que ela teria sido orientada pelos
Procuradores da República e por autoridades policiais a não constituir
advogado, sendo-lhe garantida a sua imunidade; b) que a conduta de
lavagem de dinheiro imputada à acusada é atípica, pois não tinha ela
ciência da origem ilícita dos valores aportados em suas empresas pela
IT7 Sistemas; c) que na realidade a origem dos valores era lícita e
correspondia à comissão devida em razão da negociação da alienação da
IT7 Sistemas; d) que a colaboração prestada pela acusada compreendeu
acordo informal e foi eficaz e imprescindível para as investigações,
razão pela qual faz ela jus à concessão de perdão judicial ou à não
aplicação de sanção penal; e) que os fatos objeto desta ação penal
fulcram-se sobretudo nos elementos de prova fornecidos pela acusada.
Ao final, a Defesa requereu a absolvição da acusada. 

20. A Defesa de Leon Denis Vargas Ilário, em alegações
finais, argumenta (evento 283): a) que as provas obtidas por intermédio
da colaboração da acusada Meire Bomfim da Silva Poza são ilícitas; b)
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que não há prova das infrações penais antecedentes; c) que o processo
licitatório vencido pela empresa IT7 Sistemas junto à Caixa Econômica
Federal não teve irregularidades; d) que os serviços foram efetivamente
prestados pela IT7 Sistemas. Ao final, a Defesa requereu a absolvição
do acusado. 

21. Após as alegações finais, indeferi pedido da Defesa de
Marcelo Simões apresentado no evento 278, em que requeria a
suspensão do prazo para apresentar alegações finais e o
desentranhamento de documentos (evento 286).

22. Ainda na fase de investigação, foi decretada, a pedido
da autoridade policial e do Ministério Público Federal, a prisão
preventiva do acusado André Luiz Vargas Ilário (evento 13 do processo
5014497-09.2015.404.7000), que foi implementada em 10/04/2015. Mas
a prisão não é instrumental ao presente processo.

23. Leon Denis Vargas Ilário ficou preso temporariamente
de 10 a 14/04/2015, por força da decisão proferida no evento 13 do
processo 5014497-09.2015.404.7000. Posteriormente, indeferi pedido
de prisão preventiva formulada pelo MPF contra o acusado, impondo-
lhe medidas cautelares alternativas (evento 52 dos autos 5014497-
09.2015.404.7000). As medidas cautelares não são instrumentais ao
presente processo.

24. No decorrer do processo, foram ajuizadas as exceções
de incompetência de n.sº 5002452-02.2017.404.7000 e 5001743-
64.2017.404.7000, respectivamente, pelas Defesas de André Luiz
Vargas Ilário e Marcelo Simões, as quais foram rejeitadas, constando
cópia das decisões no evento 221.

25. Foi ainda ajuizada a exceção de suspeição nº 5001744-
49.2017.404.7000, pela Defesa de Marcelo Simões, que foi julgada
improcedente pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Cópia da decisão deste julgador a respeito foi juntada no evento 57. 

26. No transcorrer do feito, foram impetrados habeas
corpus que foram denegados pelas instâncias recursais.

27. Os autos vieram conclusos para sentença.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

 

II.1

 

28. As Defesas de André Luiz Vargas Ilário e Marcelo
Simões questionaram a competência deste Juízo.
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29. Entretanto, tais questões já foram objeto de resolução
por este Juízo quando do julgamento das exceções de incompetência
5002452-02.2017.404.7000 e 5001743-64.2017.404.7000, constando
cópia das decisões nos eventos 220 e 221. Transcrevo, por oportuno,
excerto pertinente da referida decisão:

"(...)

A ação penal 5056996-71.2016.4.04.7000 tem por objeto uma fração
desses crimes.

Em síntese, segundo a denúncia, o então Deputado Federal André
Luiz Vargas Ilário teria recebido vantagem indevida, no montante
de R$ 2.399.850,00, da empresa IT7 Sistemas Ltda., dirigida por
Marcelo Simões.

Em contrapartida, o então parlamentar federal teria agido para que
a IT7 fosse contratada pela Caixa Econômica Federal para
fornecimento de software e prestação de serviços de informática à
referida empresa pública, na data de 19/12/2013, contrato nº
3967/2013, pelo valor de R$ 71.300.000,00.

Para repasse dos valores, André Luiz Vargas Ilário teria utilizado os
serviços do profissional de lavagem de dinheiro Alberto Youssef.

Para tanto, a pedido de Alberto Youssef, as empresas AJJP Serviços
Administrativos e Educacional Ltda. ME e Arbor Contábil Ltda., de
titularidade da contadora Meire Bonfim Poza, emitiram duas notas
fiscais fraudulentas contra a IT7 Sistemas (evento 1, anexo15 e
anexo16, da ação penal 5002452-02.2017.4.04.7000).

A IT7 pagou as notas, emitindo documentos fraudulentos próprios
(evento 1, anexo1 e anexo11, da ação penal 5002452-
02.2017.4.04.7000), com o que transferiu o dinheiro da propina,
simulando estar remunerando serviços da Arbor Contábil ou da AJJP.

A IT7 efetuou depósitos bancários em favor das duas empresas
(evento 1, anexo 14 e anexo13), os valores foram então sacados em
espécie e entregues ao irmão de André Luiz Vargas Ilário.

Para justifcar fraudulentamente o repasse do dinheiro a Leon Denis
Vargas Ilário, a IT7 e ele ainda simularam contrato de prestação de
serviços de assessoria (evento 1, anexo20), isso quando as
investigações já haviam se iniciado.

O MPF enquadrou os fatos como lavagem de dinheiro,
especificamente a ocultação e dissimulação da natureza do produto
do crime de corrupção.

Optou por não imputar o próprio crime de corrupção, provavelmente
por pender de identificação os agentes da CEF partícipes do crime.

A competência é da Justiça Federal uma vez que o pagamento de
propina e sucessiva ocultação tinham por beneficiário o então
Deputado Federal André Luiz Vargas Ilário.

Caso ele ainda mantivesse o foro por prerrogativa de função, a
competência seria do Supremo Tribunal Federal, como não mantém,
a competência é da Justiça Federal.
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Ainda seria da competência da Justiça Federal pois o crime envolve
o pagamento e a ocultação sucessiva do produto do crime em
prejuízo à regularidade de procedimento licitatório da Caixa
Econômica Federal.

A prática delitiva de lavagem envolveu diversos atos que se
sucederam no tempo e no espaço.

Provavelmente, decorre daí o fato do MPF afirmar a competência
local e as Defesas, apesar das exceções, divergirem quanto ao Juízo
competente, uma afirmando ser São Paulo, a outra Brasília.

Parte dos atos ocorreram no Estado do Paraná, onde os crimes de
lavagem estão sujeitos à competência especializada da 13ª Vara
Federal de Curitiba.

Com efeito, a IT7 é empresa sediada em Pinhais/PR, como se verifica
no contrato por ela celebrado com a Caixa Econômica Federal
(evento 1, anexo2, da ação penal 5002452-02.2017.4.04.7000),
produziu documentos falsos em sua contabilidade em Pinhais/PR e
que fazem parte do ciclo da lavagem (evento 1, anexo10 e anexo11,
5002452-02.2017.4.04.7000), além de ter utilizado sua conta
bancária de agência do Banco do Brasil, em Pinhais/PR para
realizar as transferências fraudulentas (agência 2456-2, evento 1,
anexo13 e anexo14, da ação penal 5002452-02.2017.4.04.7000).

A partir do início do ciclo de lavagem, já se pode falar em crime
consumado, tendo, portanto, ele se iniciado e já se consumado tanto
em Pinhais/PR, sede da IT7, como em São Paulo, sede da AJJP
Serviços Administrativos e Educacional Ltda. ME e Arbor Contábil
Ltda., já que houve atos fraudulentos, de ocultação e dissimulação,
em ambos os locais.

Não é necessário aguardar o último ato de lavagem, como no caso a
entrega de dinheiro em espécie em Brasília, para se ter a consumação
dele.

Portanto, ao contrário do afirmam as Defesas, parte significativa dos
fatos delitivos ocorreu no Paraná, sob a competência da 13ª Vara
Federal de Curitiba, aliás, em município da região metropolitana.

Não por acaso o acusado André Luiz Vargas Ilário era deputado
federal pelo Estado do Paraná.

Por outro lado, a alegação da Defesa de que inexistem elementos de
conexão entre o objeto da ação penal e os processos da Operação
Lavajato não se sustenta.

É certo que atualmente o cerne da Operação Lavajato consiste na
apuração do pagamento sistemático de vantagem indevida em
contratos da Petrobrás, o que não é o caso aqui.

Em sua origem, porém, o foco da investigação era a atividade
criminosa de quatro operadores dedicados à prática de crimes
financeiros e de lavagem de dinheiro, o principal deles sendo Alberto
Youssef.

Ilustrativamente, no âmbito da Operação Lavajato, já foi inclusive
julgado crime de tráfico internacional de drogas e a lavagem
subsequente do produto (ação penal 5025687-03.2014.404.7000), o
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que não está relacionado diretamente aos crimes no âmbito da
Petrobrás.

Por outro lado, como adiantado, André Luiz Vargas Ilário e a IT7
teriam se servido, segundo a denúncia, dos serviços profissionais de
Alberto Youssef para operacionalizar as transações que constituem
objeto da denúncia.

Assim, não há encontro fortuito de provas que não se relacionam com
a Operação Lavajato, mas encontro de provas relacionadas
especificamente ao objeto da investigação.

Aliás, os crimes foram descobertos não só por depoimento dos
envolvidos, como de Meire Bonfim Poza e de Alberto Youssef, mas
também por colheita de documentos em buscas e apreensões
ordenadas por este Juízo ainda em 2014 (decisão de 12/06/2014 no
processo 5031491-49.2014.404.7000 - evento 13).

A mesma estrutura da Arbor Contábil ou da AJJP foi utilizada por
Alberto Youssef em outros repasses criminosos, como por exemplo em
favor do também então Deputado Federal João Luiz Correia Argolo
dos Santos, como verificado na sentença prolatada na ação penal
5023162-14.2015.4.04.7000. E os serviços contábeis de Meira
Bonfim Poza foram utilizados por Alberto Youssef para registrar
fraudulentamente os pagamentos de propinas pelas empreiteiras à
Diretoria de Abastecimento da Petrobrás no que se refere às
empresas de fachada Empreiteira Rigidez e MO Consultoria.

A utilização de mecanismos comuns de lavagem de dinheiro,
centrados em um mesmo escritório dedicado a essa tarefa (de Alberto
Youssef), é elemento suficiente de conexão a recomendar a reunião
das investigações e processos para julgamento conjunto.

Afinal, dispersar os casos e provas da atividade de lavagem de
Alberto Youssef em todo o território nacional prejudicará as
investigações e a compreensão do todo.

Assim, cumulativamente, a competência é deste Juízo pois há crimes
federais, parte significativa dos atos criminosos ocorreu e consumou-
se em Pinhais/PR, sujeito à competência da 13ª Vara Federal de
Curitiba, e pelos elementos de conexão com as investigações no
âmbito da Operação Lavajato, centrados nas atividades de lavagem
do escritório de Alberto Youssef.

Não muda o quadro a decisão tomada pelo eminente Ministro Edson
Fachin, em 17/10/2017, no Inquérito 3.995, em relação a crimes
similares supostamente praticados pelo Deputado José Mentor
(juntado no evento 218 da ação penal). Um por ser uma decisão
provisória, dois por referir-se  especificamente à situação do
Deputado José Mentor e não a dos ora acusados e três por ter a
análise sido centrada na falta de vinculação com os contratos da
Petrobrás, enquanto o ponto relevante é a ligação com os crimes e
mecanismos de lavagem de dinheiro praticados no âmbito do
escritório profissional de Alberot Youssef.

Ante o exposto, rejeito as exceções de incompetência."

30. Assim, em resumo:
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-  os crimes de lavagem tem por antecedentes crimes
contra a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal;

- os valores foram repassados a pessoa que então exercia o
mandato de Deputado Federal, sendo a competência, após a perda do
mandato, da Justiça Federal;

- a IT7, que repassou os valores,  é empresa sediada em
Pinhais/PR, na região metropolitana de Curitiba, sujeitos os crimes
federais de lavagem à compência da 13ª Vara Federal de Curitiba; e

- parte dos atos de lavagem foi executada na região
metropolitana de Curitiba, sujeita à jurisdição da 13ª Vara Federal, como
os repasses através de conta bancária em agência em Pinhais/PR ou a
contabilização, na IT7, das notas fiscais fraudulentas emitidas pelas
empresas de Meire Bomfim da Sila Poza;

- há elementos de conexão suficientes com a investigações
no âmbito da Operação Lava Jato, como a utilização dos mecanismos
comuns de lavagem de dinheiro, centrados em um mesmo escritório
dedicado a esta tarefa, de Alberto Youssef.

31. Além disso, conforme bem pontuou o MPF, nas
alegações finais, aplicável ao caso o entendimento esposado no HC
132.295, julgado pela 2ª Turma do STF, em 02/08/2016, no qual, por
unanimidade, foi reconhecida a competência deste Juízo para os crimes
de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo André Luiz Vargas
Ilário e a empresa Borghi Lowe, contratada pela Caixa Econômica
Federal (ação penal nº 5023121-47.2015.404.7000), ainda que estranhos
à Petrobras, pois se entendeu que o vínculo de André Vargas com
Alberto Youssef e o fato de os crimes terem sido cometidos no Estado
do Paraná eram suficientes para atrair a competência deste Juízo. 

32. Portanto, a competência inequivocamente é da 13ª Vara
Federal Criminal para o presente caso.

 

II.2

 

33. As Defesas de Marcelo Simões e André Luiz Vargas
Ilário alegam que a denúncia seria inepta ou que lhe faltaria justa causa.

34. As questões já foram superadas na decisão de
recebimento da denúncia de 06/12/2016 (evento 4).

35. Apesar de extensa, é a denúncia, aliás, bastante simples
e discrimina as razões de imputação em relação de cada um dos
denunciados.
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36. Em síntese, segundo a denúncia, o acusado André Luiz
Vargas Ilário e interveio junto à Caixa Econômica Federal, utilizando-se
da influência política do primeiro, à época Deputado Federal, para que a
empresa IT7 Sistemas Ltda, de propriedade do acusado Marcelo Simões,
fosse contratatada, em licitação fraudada, para  fornecimento de
software e prestação de serviços de informática à referida empresa
pública federal, e, em troca, foram a ele repassados cerca de R$
2.399.850,00, de forma dissimulada, por intermédio da emissão de notas
fiscais fictícias pelas empresas Arbor Consultoria e Assessoria Contábil
e AJJP Serviços Administrativos e Educacional Ltda, ambas vinculadas
à acusada Meire Bomfim da Silva Poza. O numerário teria sido em
seguida entregue em espécie a Alberto Youssef, que se encarregou de
repassá-lo, diretamente e também com a intermediação de Rafael
Ângulo Lopez, a André Luiz Vargas Ilário, em Brasília/DF.
Posteriormente, ainda falsificado contrato de prestação de serviços entre
a IT7 e Leon Denis Vargas Ilário para dar ao repasse a aparência de
lícito.

37. Os fatos foram sintetizados, de forma um pouco mais
ampla, nos itens 3-8 acima.

38. Pode-se questionar a denúncia e as provas apontadas,
mas isso diz respeito ao mérito, não havendo dificuldades para sua
compreensão.

39. Não há falar em falta de justa causa. A presença desta
foi cumpridamente analisada e reconhecida na decisão de recebimento
da denúncia. Não cabe maior aprofundamento naquela fase sob pena de
ingressar no mérito, o que é viável apenas quando do julgamento após a
instrução.

40. É certo ainda que o MPF, apesar de descrever os fatos
como crimes de lavagem, não imputou aos acusados os crimes
antecedentes, nem os descreveu com todas as suas circunstâncias.

41. A omissão, porém, não é inválida, aplicando-se o
princípio da autonomia do crime de lavagem de dinheiro veiculado no
art. 2º, II e §1º, da Lei nº 9.613/1998:

"Art. 2º (...)

(...)

III - independem do processo e julgamento das infrações penais
antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz
competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a
unidade de processo e julgamento; 

(...)

§ 1o  A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência
da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta
Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a
punibilidade da infração penal antecedente. " 



20/08/2018 Evento 292 - SENT1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701534519902265120077762851024&evento=7015… 12/58

42. Parece evidente que o MPF não imputou
concomitantemente o crime antecedente aos acusados, por ainda não
serem conhecidas todas as suas circunstâncias. 

43. Ainda assim, na denúncia o MPF reporta-se aos
indícios de que a licitação ganha pela IT7 junto à Caixa Econômica
Federal foi fraudulenta e que o então Deputado Federal André Luiz
Vargas Ilário teria concorrido para que o contrato fosse atribuído à IT7,
tanto que remunerado com cerca de R$ 2.399.850,00, sendo o produto
do crime contra a Administração Pública submetido a condutas de
ocultação ou dissimulação.

44. O procedimento adotado pelo MPF encontra abrigo
expresso na lei. 

45. Então não reconheço vícios de validade na denúncia.

 

II.3

 

46. A Defesa de André Luiz Vargas Ilário alegou que é
nula a busca e apreensão efetivada por ordem deste Juízo nos autos de nº
5031491-49.2014.404.7000 na sede da empresa Arbor Contábil.

47. Na resposta, a Defesa alegou que a decisão e o auto
circunstanciado foram genéricos e que estariam ausentes os lacres no
material apreendido.

 48. Já analisei tal questionamento na decisão de
03/08/2017 (evento 58),  nos seguintes termos:

"A busca e apreensão na Arbor Contábil, empresa de Meire Poza, que
realizava a contabilidade das empresas de Alberto Youssef, foi
cumpridamente justificada na decisão de 12/06/2014 no processo
5031491-49.2014.404.7000 (evento 13), sendo apontada a justa
causa na apreensão de documentos contábeis das empresa
controladas por Alberto Youssef.

O dispositivo da busca foi bastante determinado quanto ao ponto,
não sendo possível haver dúvidas sobre relevância para a
investigação da apreensão da documentação contábil de empresas
utilizadas por Alberto Youssef para lavagem de dinheiro.

O auto de apreensão na Arbor encontra-se no evento 30,
autocircunstanciado13. Posteriormente, os documentos foram
juntados nos autos do inquérito 5049557-14.2014.4.04.7000 (eventos
442 e 443, inclusive digitalizados).

Durante a própria diligência de busca, é razoável que, no afã de
encerrá-la e permitir que os investigados possam retomar suas
atividades no local, seja feita uma descrição menos minuciosa do
material apreendido.



20/08/2018 Evento 292 - SENT1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701534519902265120077762851024&evento=7015… 13/58

Já no deslacramento, com mais tempo, tem a autoridade policial
melhores condições de realizar uma descrição mais pormenorizada.

Assim, pela praxe, há uma descrição inicial no auto de apreensão,
que foi feita durante a efetivação da diligência, e uma descrição mais
precisa quando do deslacramento do material apreendido.

Se a Defesa, porém, entende que houve alguma fraude por parte da
Polícia Federal, por ela ter eventualmente fraudado algum elemento
da busca, por exemplo inserindo falsamente documentos, pode
apontar especificamente qual seria o questionamento e quais seriam
esses documentos, que então o Juízo decidirá.

Não cabe, quanto a este tipo de reclamação, impugnação abstrata,
como faz a Defesa.

Assim, querendo, deverá a Defesa impugnar especificamente quais
elementos da busca ela reputa inválido, apontando, de forma
justificada, os motivos, tudo sob pena de preclusão. Prazo: 5 dias." 

49. Em petição no evento 96, a Defesa insistiu na alegação
da ilicitude da prova e afirmou que não é seu ônus demonstrar a
validade da busca ou indicar o elemento probatório fraudulento.

50. Em síntese, segundo a Defesa, a busca seria inválida
porque teria havido erros formais na descrição do material apreendido e
dos lacres, mas, havendo nos autos o resultado da busca, a Defesa não
sabe indicar qual documento teria supostamente sido inserido na busca
fraudulentamente. 

51. Ora, dizendo o óbvio, é inviável excluir uma prova do
processo, quando a Defesa não sabe indicar qual prova é essa
especificamente.

52. Além disso, no que se refere às provas documentais
que instruem o processo, não há qualquer dúvida acerca de sua
existência, nada tendo sido materialmente forjado. 

53. Como se não bastasse a imprecisão e abstração da
argumentação da Defesa, a alegação está desacompanhada de provas. 

54. Em relação à alegada ausência de lacres no material
apreendido, o escrivão de polícia Mario Nunes Guimarães Junior foi
ouvido nesta ação penal e declarou que no caso de rompimento é
obrigatória a elaboração de termo de lacre rompido. Salientou, ainda,
que desde o início de seus trabalhos na Operação Lava Jato, há três
anos, nunca houve nenhum caso de lacre rompido, nem no presente
caso.

55. Transcrevo de seu depoimento (evento 247, termo1):

"Defesa:- Embora não tenha trabalhado nesse inquérito específico, o
senhor se lembra, se recorda de uma busca e apreensão que foi
realizada em São Paulo, na sede da empresa Arbor?
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Mário Nunes Guimarães Júnior:- Correto, lembro.

Defesa:- O material apreendido por ocasião dessa busca e apreensão
foi entregue ao senhor?

Mário Nunes Guimarães Júnior:- A partir do momento que a equipe
retorna do local das buscas, elas entregam no local da lava-jato lá, e
aí eu começo a formalizar toda a apreensão.

Defesa:- Qual é a função do senhor como recebedor e responsável
por esse material apreendido, ou seja, o que o senhor nessa função
tem a obrigação legal de verificar?

Mário Nunes Guimarães Júnior:- Eu abro o malote, verifico se todos
os materiais estão dentro do malote, se estão devidamente lacrados,
caso tenha rompimento de lacre eu elaboro um termo de lacre que foi
rompido, não foi o caso, depois do material totalmente relacionado,
conferido com o auto de arrecadação no local, eu começo, com outro
pessoal, também a fazer uma pré-análise do material para separar,
para ver o que é relevante para a apreensão, e o material que não é
relevante eu coloco à disposição para a entrega.

Defesa:- Qual seria o procedimento que o senhor então, responsável
por esse setor, tomaria ao receber de algum agente da polícia federal
um material arrecadado sem o lacre?

Mário Nunes Guimarães Júnior:- Sem o lacre?

Defesa:- É.

Mário Nunes Guimarães Júnior:- Se estivesse rompido, daí sem o
lacre, não, depende, se forem caixas de papelão não há lacre, isso vai
ficar meio ruim de a gente poder lacrar, sabe?

Defesa:- Aham (sim), perfeito. Mas no caso de o senhor verificar
algum material apreendido em um local onde possa ter um lacre e
não tem o lacre, o que o senhor tem que fazer como obrigação legal?

Mário Nunes Guimarães Júnior:- Um termo de lacre rompido, mas
desde que eu estou na lava-jato, 3 anos, não houve nenhum caso".

56. Ainda que tivesse havido rompimento do lacre, o que,
repito, não foi comprovado, entendimento atual do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça é de que não se anulam provas obtidas em busca e
apreensão pelo fato de não terem sido lacrados os materiais apreendidos.

57. Vejamos:

"A ausência de lacre em todos os documentos e bens - que ocorreu em
razão da grande quantidade de material apreendido -, não torna
automaticamente ilegítima a prova obtida" (STJ. 5ª Turma. RHC
59.414-SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
27/06/2017).

58. Já nas alegações finais, a Defesa de André Vargas
alegou que o mandado de busca e apreensão teria sido expedido com a
finalidade de "esquentar" provas entregues diretamente à autoridade
policial pela acusada Meire Bomfim da Silva Poza.
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59. Depoimentos do agente de Polícia Federal Wiligton
Gabriel Pereira (247, termo2) e do Delegado de Polícia Federal Eduardo
Mauat da Silva (247, termo5), ambos envolvidos nas diligências, não
confirmam essa alegação, não sendo apontadas irregularidades no
cumprimento do mandado de busca e apreensão na sede da Arbor
Contábil.

60. Então, não há prova de nenhuma irregularidade no
cumprimento do mandado de busca e apreensão na sede da empresa
Arbor Contábil.

61. É certo, por outro lado, que, no que diz respeito ao
objeto deste processo, alguns elementos probatórios relevantes, como
cópias de mensagens eletrônicas, foram entregues diretamente por Meire
Bomfim da Silva Poza à autoridade policial. Mas isto foi registrado
expressamente no processo, conforme termo constante no arquivo inq2,
evento 3, do inquérito 5008033-66.2015.4.04.7000.

62. Não se imagina qual invalidade pode ser cogitada na
entrega voluntária de documentos à autoridade policial por um dos
acusados ou investigados. 

63. Nem como tal entrega voluntária pode de algum modo
comprometer a validade da prévia busca e apreensão.

64. Como se não bastasse, o acervo probatório desta ação
penal não foi constituído somente por tais elementos, mas igualmente
por provas completamente independentes, a exemplo de quebras de
sigilo telemático, telefônico, resultado de fiscalização do Tribunal de
Contas da União, busca e apreensão na empresa IT7 Sistemas,
depoimentos colhidos sob o contraditório, dentre outros elementos.

65. Assim, em resumo, não há que se falar na invalidade
das buscas e apreensões autorizadas em decisões longamente
fundamentadas por este Juízo e com objeto devidamente delimitado,
nem na invalidade da entrega voluntária de documentos à autoridade
policial pela referida acusada.

 

II.4

 

66. As Defesas dos acusados alegaram, ainda, a existência
de nulidades e de cerceamento de defesa pelo mais variados motivos: i)
falta de acesso a todos as mensagens eletrônicas trocadas entre Meire
Bomfim da Silva Poza e os agentes do MPF e da Polícia Federal; ii)
juntada extemporânea de documentos pelo MPF, em 13/11/2017,
referentes ao Inquérito 3995/DF, que teriam sido recebidos pelo MPF do
Eg. STF em 13/07/2017; e iii) ilicitude da provas produzidas a partir da
colaboração informal de Meire Bomfim da Silva Poza.
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67. A maioria dessas questões foi analisada no curso do
processo, especialmente na decisão de 06/02/2018 (evento 286), e na
decisão que apreciou os requerimentos de diligências complementares
do art. 402 do CPP em 06/12/2017 (evento 260).

68. Retomo pontualmente as questões.

69. Inicialmente, pra deixar mais claro, a ora acusada
Meire Bomfim da Silva Poza realizava serviços contábeis para as
empresas controladas por Alberto Youssef e participou de condutas de
lavagem de dinheiro, como ver-se-á adiante, inclusive em relação ao
crime que é objeto do presente feito.

70. Durante as investigações, já em 2014, ela passou a
colaborar informalmente com as apurações, prestando depoimentos em
Juízo e disponibilizando documentos, como, vg., no item 61, retro.

71. Não foi feito acordo de colaboração dela com o MPF
ou com a Polícia Federal. 

72. Não há nisso qualquer irregularidade, pessoas
envolvidas em crimes podem confessar e colaborar, independentemente
de acordo formal. Sem acordo formal, porém, correm o risco de não
obter qualquer benefício.

73. Não pode acusado ou coacusado reclamar invalidade
de confissão ou mesmo de colaboração prestada sem acordo formal. 

74. Tratar-se-ia de uma inversão de valores.

75. O que se espera no processo penal é exatamente uma
postura de colaboração dos acusados, a distorção é a mentira e
comportamento inapropriado.

76. Então não se pode reclamar nulidade de provas porque
um acusado confessou ou colaborou com a apuração da verdade, salvo
se demonstrado um vício, como alguma espécie de coação.

77. Nada há, porém, nos autos nesse sentido, tendo as
declarações e colaborações de Meire Bomfim da Silva Poza se revestido
do caráter de voluntariedade e espontaneidade, sendo de se destacar que
na época não estava submetida a qualquer medida de restrição de
liberdade ou de patrimônio. 

78. Fixada essas premissas, verifica-se os questionamentos
específicos.

79. A Defesa de André Luiz Vargas Ilário requereu, na fase
do art. 402 do CPP o acesso a "todo conteúdo de emails e mensagens
trocadas com os agentes públicos responsáveis pelasa investigações da
Operação Lava Jato".
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80. Indeferi o requerido nos seguintes termos, em
06/12/2017 (evento 260):

"(...)

Quanto ao acesso aos 'emails e mensagens trocadas [entre Meire
Poza] com os agentes públicos responsáveis pelas investigações da
Operação Lavajato [os agentes policiais]', não tem a Defesa de
coacusado direito de acesso a eles.

Caso a produção de tal prova fosse de interesse da Defesa de Meire
Poza, caberia a ela produzi-la independentemente de determinação
judicial. Se ela não é juntada, pressupõe o Juízo que isso não é do
interesse da Defesa dela e não tem o Juízo como determinar a
produção da prova a pedido de outra parte sob pena de violação do
direito de não auto-incriminação.

Por outro lado, conversas informais entre agentes policiais e seus
informantes, o que parece ser o caso de Meire Poza, são comuns e, a
depender do contexto, podem envolver linguagem coloquial ou
vulgar.

Não vislumbro ilicitude em si nessa espécie de conversa e não
vislumbro no que o acesso a elas poderia de alguma forma esclarecer
os fatos que constituem objeto deste processo.

Afinal, quanto aos fatos que constituem o objeto do processo, por
exemplo, a emissão de notas supostamentes fraudulentas pelas
empresas de Meire Poza para a IT7, não houve qualquer retificação
da parte dela em seu depoimento judicial em relação aquilo que já
havia dito nos depoimentos tomados no inquérito.

Nem houve, por ela, qualquer afirmação, em Juízo, de que os
documentos por ela disponibilizados, como cópias de emails ou notas
fiscais, não seriam autênticos. Aliás, nem sequer há, aparentemente,
controvérsia pelas partes de que a Arbor e a AJJP emitiram notas
contra a IT7.

Indefiro, portanto, a prova requerida porque, quanto aos documentos,
já se encontram nos autos e, quanto aos emails e mensagens
eventualmente trocadas entre Meire Poza e os agentes policiais, são
eles manifestamente irrelevante para o julgamento do processo, além
dos demais problemas jurídicos apontados para determinar a sua
produção".

81. A pretensão da Defesa de André Luiz Vargas Ilário é
meramente especulativa. Busca vasculhar as mensagens trocadas entre
Meire Bomfim da Silva Poza com os agentes policiais, na expectativa de
encontrar algo impróprio ou embaraçoso para ela ou para os policiais. 

82. No entanto, não há nenhuma suspeita fundada de que
os policiais tenham cometido qualquer ilícito nestes contatos.

83. E não há nenhuma prova ilícita nestes autos. Mesmo os
documentos que instruem a acusação, não tem a sua autenticidade
material questionada pelas Defesas. 
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84. Em relação à juntada de documentos pelo MPF na fase
do art. 402 do CPP, consignei o seguinte na decisão proferida em
06/02/2018, após reclamação da Defesa de Marcelo Simões (evento
286):

"O MPF e as Defesas apresentaram alegações finais.

Os autos vieram conclusos para sentença.

Antes disso, na petição do evento 278, a Defesa de Marcelo Simões
insurgiu-se contra a juntada pelo MPF dos documentos anexados no
evento 234, requerendo a suspensão do prazo para apresentar
alegações finais e o desentranhamento dos documentos.

Alega, em síntese, que o MPF dispunha dos documentos desde julho
de 2017 e somente os juntou em novembro de 2017, após a oitiva das
testemunhas.

Não assiste razão à Defesa.

Conforme dispõe expressamento o artigo 231 do CPP, as partes
poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

O MPF promoveu a juntada durante a fase de instrução, cerca de
quinze dias antes do interrogatório dos acusados.

O contraditório e a ampla defesa foram garantidos, pois as partes
tiveram ciência e puderam se manifestar sobre a documentação
juntada, nada tendo sido arguido por nenhuma das Defesas, inclusive
a ora requerente, na época.

A Defesa apresentou seus requerimentos relativos a diligências
complementares no evento 256, ou seja, posteriormente à juntada dos
documentos pelo MPF (evento 234), e nada requereu a respeito.

A Defesa tampouco comprovou alguma espécie de prejuízo,
limitando-se a requerer genericamente o desentranhamento da peça
processual.

Assim, não há que se falar em qualquer vício e/ou nulidade, não
havendo razão jurídica para o desentranhamento da documentação
anexada pelo MPF no evento 234.

Ademais, trata-se de questão em relação a qual operou-se a
preclusão porque a nulidade, se existente, deveria ter sido afirmada
pela Defesa no fase do art. 402 do CPP, já que esta foi superveniente
à juntada dos documentos.

Indefiro, assim, os pedidos formulados pela Defesa de Marcelo
Simões no evento 278."

85. Alegam, ainda, as Defesas de Meire Bomfim da Silva
Poza e de Leon Denis Vargas Ilário que os elementos de informação
obtidos por intermédio da colaboração da primeira seriam ilícitos, pois
teria sido ela induzida pela autoridade policial a não constituir advogado
e a se auto incriminar.

86. Tampouco merece esse argumento prosperar.
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87. Em primeiro lugar, não cabe à Defesa do coacusado
Leon Denis Vargas Ilário questionar suposta afronta a direitos
titularizados por outro coacusado, motivo pelo qual suas alegações não
podem ser consideradas.

88. Quanto à alegação da Defesa de Meire Bomfim da
Silva Poza, carece ela de qualquer prova.

89. Os agentes públicos policiais que tiveram contato mais
próximo com Meire Bomfim da Silva Poza, o Delegado de Polícia
Federal Marcio Adriano Anselmo, e o Agente de Polícia Federal
Rodrigo Prado Pereira, prestaram depoimento perante este Juízo e foram
unívocos ao afirmar que não a orientaram a não contratar advogado,
decisão que teria sido da alçada exclusiva da acusada.

90. Destaco do depoimento prestado pelo Agente Rodrigo
Prado Pereira (evento 245, termo2):

"Defesa de Meire Poza:- Está certo. Em algum momento o senhor
chegou a falar para a senhora Meire Poza, nessas comunicações que
foram feitas, que ela talvez agisse melhor se não buscasse assessoria
de um advogado nesse ambiente de cooperação que ela buscou criar?

Rodrigo Prado Pereira:- Nunca falei isso".

91. E do depoimento prestado pelo Delegado Márcio
Adriano Anselmo (evento 245, termo1):

"Defesa de Meira Poza:- Nessas reuniões, tanto nas reuniões que ela
fez com o senhor, quanto nas reuniões que ela fez com o Ministério
Público Federal, ela se fez acompanhar por algum advogado?

Márcio Adriano Anselmo:- Não, na época foi sugerido inclusive, foi
proposto se ela gostaria de firmar um acordo de colaboração e aí que
fosse, que ela procurasse um advogado ou que a gente manteria
contato, colocaria a Defensoria Pública no caso. Ela disse que não
tinha interesse em acordo de colaboração. Foi mais ou menos nesse
sentido.

(...)

Márcio Adriano Anselmo:- Bom, como eu disse, nesse primeiro
momento havia uma discussão se ela iria se tornar uma
colaboradora, não ia. Ela não quis e assim por diante, tinha toda
uma discussão ali, havia um grupo, teoricamente havia um grupo, ou
pelo menos uma empresa investigada que teria surgido com um
advogado para ela e ela se recusou, ou pelo menos alguma coisa
nesse sentido. Pelo menos é o que eu me lembro.

(...)

Defesa de Meira Poza:- E ela manteve essa postura ou não?

Márcio Adriano Anselmo:- Aconteceram alguns fatos depois, algum
tempo depois, que são objetos de investigação. Não sei se essa
investigação já foi concluída ou não, que apontava pelo menos uma
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falta grave dela ali em relação a uma conduta, com o senhor Alberto
Youssef, que ela não tinha mencionado e que foi objeto de conduta
dela, seria teoricamente a prática de um crime depois desse período.

Defesa de Meira Poza:- O senhor sabe dizer qual é esse fato?

Márcio Adriano Anselmo:- Era alguma coisa relacionada a uma
operação comercial que ela figurava como procuradora, alguma
coisa assim, de uma empresa do senhor Alberto Youssef e ela teria
vendido essa empresa, se apropriado do dinheiro, alguma coisa
assim. Salvo engano, isso foi objeto de denúncia até do próprio
Alberto Youssef".

92. A própria acusada, em seu interrogatório, afirmou que
o MPF, ao lhe oferecer a proposta de colaboração, indicou-lhe a
possibilidade de ela ser assistida pela Defensoria Pública, fato que teria
sido recusado por ela "(...) porque o Ministério Público me ofereceu
efetivamente, me deu uma minuta de delação, o procurador que me
ofereceu a delação me disse que naquele momento se eu quisesse, eu
estava desacompanhada de advogado, eu nunca tive advogado na
Operação Lava-Jato, ele me disse que naquele momento se eu quisesse
um advogado ele chamaria um defensor público (...)" (evento 269,
termo4).

93. Então se a acusada, na fase de investigação, decidiu
colaborar com a apuração dos fatos, mesmo sem o auxílio de um
advogado, isso ocorreu por decisão dela exclusivamente.

94. Quanto à alegada violação ao direito a não-
autoincriminação, cumpre ressaltar que referido direito encontra-se na
esfera de disponibilidade do acusado.

95. Assim, se o agente do crime, de forma voluntária, após
ter ciência de que as investigações provavelmente chegariam a ele, opta
por contatar as autoridades policiais a fim de relatar fatos criminosos
dos quais tem conhecimento e/ou teve participação, não pode depois
alegar infringência à vedação da autoincriminação.

96. Por outro lado, soa contraditório o fato de a Defesa de
Meire Bomfim da Silva Poza alegar a invalidade da colaboração
prestada pela acusada e, simultaneamente, requerer o reconhecimento
dos benefícios em virtude dessa mesma colaboração.

97. Assim, ao contrário do alegado por algumas Defesas,
não há qualquer invalidade a ser reconhecida.

 

II.5
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98. Foram ouvidos, na ação penal, como testemunhas de
acusação os criminosos colaboradores Alberto Youssef e Rafael Ângulo
Lopez (evento 183).

99. Ambos celebraram acordos de colaboração com a
Procuradoria Geral da República e que foram homologados pelo
Supremo Tribunal Federal. 

100. Nenhum deles foi coagido ilegalmente a colaborar,
por evidente. A colaboração sempre é voluntária ainda que não
espontânea.

101. Nunca houve qualquer coação ilegal contra quem
quer que seja da parte deste Juízo, do Ministério Público ou da Polícia
Federal na assim denominada Operação Lavajato. As prisões cautelares
foram requeridas e decretadas porque presentes os seus pressupostos e
fundamentos, boa prova dos crimes e principalmente riscos de reiteração
delitiva dados os indícios de atividade criminal grave reiterada, habitual
e profissional. Jamais se prendeu qualquer pessoa buscando confissão e
colaboração.

102. A ilustrar a falta de correlação entre prisão e
colaboração, vários dos colaboradores celebraram o acordo quando
estavam em liberdade, como, no caso, Rafael Ângulo Lopez.

103. Argumentos recorrentes por parte das Defesas, neste e
nas conexas, de que teria havido coação, além de inconsistentes com a
realidade do ocorrido, é ofensivo ao Supremo Tribunal Federal que
homologou os acordos de colaboração mais relevantes, certificando-se
previamente da validade e voluntariedade.

104. A única ameaça contra os colaboradores foi o devido
processo legal e a regular aplicação da lei penal. Não se trata, por
evidente, de coação ilegal.

105. Agregue-se que não faz sentido que a Defesa de
delatado, como realizado em feitos conexos, alegue que a colaboração
foi involuntária quando o próprio colaborador e sua Defesa negam esse
vício.

106. De todo modo, a palavra do criminoso colaborador
deve ser corroborada por outras provas e não há qualquer óbice para que
os delatados questionem a credibilidade do depoimento do colaborador e
a corroboração dela por outras provas.

107. Em qualquer hipótese, não podem ser confundidas
questões de validade com questões de valoração da prova.

108. Argumentar, por exemplo, que o colaborador é um
criminoso é um questionamento da credibilidade do depoimento do
colaborador, não tendo qualquer relação com a validade do acordo ou da
prova.



20/08/2018 Evento 292 - SENT1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701534519902265120077762851024&evento=7015… 22/58

109. Questões relativas à credibilidade do depoimento
resolvem-se pela valoração da prova, com análise da qualidade dos
depoimentos, considerando, por exemplo, densidade, consistência
interna e externa, e, principalmente, com a existência ou não de prova de
corroboração.

110. Como ver-se-á adiante, a presente ação penal
sustenta-se em prova independente, principalmente prova documental
colhida em quebras de sigilo fiscal e bancário, bem como em diligências
de busca e apreensão. Rigorosamente, foi o conjunto probatório robusto
que deu causa às colaborações e não estas que propiciaram o restante
das provas. Há, portanto, robusta prova de corroboração que em parte
preexistia à própria contribuição dos colaboradores.

111. Não desconhece este julgador as polêmicas em volta
da colaboração premiada.

112. Entretanto, mesmo vista com reservas, não se pode
descartar o valor probatório da colaboração premiada. É instrumento de
investigação e de prova válido e eficaz, especialmente para crimes
complexos, como crimes de colarinho branco ou praticados por grupos
criminosos, devendo apenas serem observadas regras para a sua
utilização, como a exigência de prova de corroboração.

113. Sem o recurso à colaboração premiada, vários crimes
complexos permaneceriam sem elucidação e prova possível. A respeito
de todas as críticas contra o instituto da colaboração premiada, toma-se
a liberdade de transcrever os seguintes comentários do Juiz da Corte
Federal de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos, Stephen S.
Trott:

"Apesar disso e a despeito de todos os problemas que acompanham a
utilização de criminosos como testemunhas, o fato que importa é que
policiais e promotores não podem agir sem eles, periodicamente.
Usualmente, eles dizem a pura verdade e ocasionalmente eles devem
ser usados na Corte. Se fosse adotada uma política de nunca lidar
com criminosos como testemunhas de acusação, muitos processos
importantes - especialmente na área de crime organizado ou de
conspiração - nunca poderiam ser levados às Cortes. Nas palavras
do Juiz Learned Hand em United States v. Dennis, 183 F.2d 201 (2d
Cir. 1950) aff´d, 341 U.S. 494 (1951): 'As Cortes têm apoiado o uso
de informantes desde tempos imemoriais; em casos de conspiração
ou em casos nos quais o crime consiste em preparar para outro
crime, é usualmente necessário confiar neles ou em cúmplices porque
os criminosos irão quase certamente agir às escondidas.' Como
estabelecido pela Suprema Corte: 'A sociedade não pode dar-se ao
luxo de jogar fora a prova produzida pelos decaídos, ciumentos e
dissidentes daqueles que vivem da violação da lei' (On Lee v. United
States, 343 U.S. 747, 756 1952).

Nosso sistema de justiça requer que uma pessoa que vai testemunhar
na Corte tenha conhecimento do caso. É um fato singelo que,
freqüentemente, as únicas pessoas que se qualificam como
testemunhas para crimes sérios são os próprios criminosos. Células
de terroristas e de clãs são difíceis de penetrar. Líderes da Máfia
usam subordinados para fazer seu trabalho sujo. Eles permanecem
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em seus luxuosos quartos e enviam seus soldados para matar, mutilar,
extorquir, vender drogas e corromper agentes públicos. Para dar um
fim nisso, para pegar os chefes e arruinar suas organizações, é
necessário fazer com que os subordinados virem-se contra os do topo.
Sem isso, o grande peixe permanece livre e só o que você consegue
são bagrinhos. Há bagrinhos criminosos com certeza, mas uma de
suas funções é assistir os grandes tubarões para evitar processos.
Delatores, informantes, co-conspiradores e cúmplices são, então,
armas indispensáveis na batalha do promotor em proteger a
comunidade contra criminosos. Para cada fracasso como aqueles
acima mencionados, há marcas de trunfos sensacionais em casos nos
quais a pior escória foi chamada a depor pela Acusação. Os
processos do famoso Estrangulador de Hillside, a Vovó da Máfia, o
grupo de espionagem de Walker-Whitworth, o último processo contra
John Gotti, o primeiro caso de bomba do World Trade Center, e o
caso da bomba do Prédio Federal da cidade de Oklahoma, são
alguns poucos dos milhares de exemplos de casos nos quais esse tipo
de testemunha foi efetivamente utilizada e com surpreendente
sucesso." (TROTT, Stephen S. O uso de um criminoso como
testemunha: um problema especial. Revista dos Tribunais. São Paulo,
ano 96, vol. 866, dezembro de 2007, p. 413-414.)

114. Em outras palavras, crimes não são cometidos no céu
e, em muitos casos, as únicas pessoas que podem servir como
testemunhas são igualmente criminosos.

115. Quem, em geral, vem criticando a colaboração
premiada é, aparentemente, favorável à regra do silêncio, a omertà das
organizações criminosas, isso sim reprovável. Piercamilo Davigo, um
dos membros da equipe milanesa da famosa Operação Mani Pulite,
disse, com muita propriedade: "A corrupção envolve quem paga e quem
recebe. Se eles se calarem, não vamos descobrir jamais" (SIMON, Pedro
coord. Operação: Mãos Limpas: Audiência pública com magistrados
italianos. Brasília: Senado Federal, 1998, p. 27).

116. É certo que a colaboração premiada não se faz sem
regras e cautelas, sendo uma das principais a de que a palavra do
criminoso colaborador deve ser sempre confirmada por provas
independentes e, ademais, caso descoberto que faltou com a verdade,
perde os benefícios do acordo, respondendo integralmente pela sanção
penal cabível, e pode incorrer em novo crime, a modalidade especial de
denunciação caluniosa prevista no art. 19 da Lei n.º 12.850/2013.

117. No caso presente, agregue-se que, como condição dos
acordos, o MPF exigiu o pagamento pelos criminosos colaboradores de
valores milionários, na casa de dezenas de milhões de reais, além do
cumprimento, pelo menos parcial, da pena de prisão. Foi o caso de
Alberto Youssef que permaneceu preso, em regime fechado, por quase
três anos e teve que renunciar em favor da Justiça todo o seu patrimônio
milionário que havia sido identificado e sequestrado.

118. Certamente, por conta da colaboração, não recebem
sanções adequadas a sua culpabilidade, mas o acordo de colaboração
pressupõe necessariamente a concessão de benefícios.
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119. Ainda muitas das declarações prestadas por acusados
colaboradores precisam ser profundamente checadas, a fim de verificar
se encontram ou não prova de corroboração.

120. Mas isso diz respeito especificamente a casos em
investigação, já que, quanto à presente ação penal, as provas de
corroboração encontram-se presentes.

 

II.6

 

121. Segundo a denúncia, André Luiz Vargas Ilário, à
época Deputado Federal, teria se utilizado indevidamente de sua
influência política junto à Caixa Econômica Federal, para favorecer a
empresa IT7 Sistemas Ltda, pertencente a Marcelo Simões, em processo
de licitação para fornecer bens e prestar serviços de informática à
referida empresa pública federal.

122. A empresa IT7 Sistemas foi contratada pela Caixa
Econômica Federal, na data de 19/12/2013, contrato nº 3967/2013, pelo
valor de R$ 71.300.000,00, para fornecimento de licenças de produtos
da marca Oracle e execução de serviços de informática.

123. Em decorrência da influência na contratação, teriam
sido repassados, a título de vantagem indevida, R$ 2.399.850,00 a
André Luiz Vargas Ilário e a Leon Denis Vargas Ilário.

124. Os pagamentos teriam sido viabilizados a partir da
emissão de notas fiscais fictícias pelas empresas Arbor Consultoria e
Assessoria Contábil e AJJP Serviços Administrativos e Educacional
Ltda, ambas vinculadas à Meire Bomfim da Silva Poza, em favor da IT7
Sistemas Ltda, por serviços que não foram prestados.

125. As notas fiscais falsas teriam acobertado a
transferência de valores da IT7 Sistemas Ltda para as empresas
vinculadas à Meire Bomfim da Silva Poza. Em seguida, o dinheiro teria
sido sacado e entregue em espécie, por Alberto Youssef e Rafael Ângulo
Lopez, a André Luiz Vargas Ilário e a Leon Denis Vargas Ilário.

126. Posteriormente, ainda falsificado contrato de
prestação de serviços entre a IT7 e Leon Denis Vargas Ilário para dar ao
repasse a aparência de lícito.

127. Passa-se a examinar as provas constantes do presente
processo.

128. Como adiantado no tópico II.2., o processo e
julgamento do crime de lavagem não depende do processo e julgamento
do crime antecedente. 
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129. No presente feito, preferiu o MPF imputar aos
acusados somente o crime de lavagem, por ainda não serem conhecidas
todas as circunstâncias do crime antecedente. 

130. A omissão, porém, não é inválida, aplicando-se o
princípio da autonomia do crime de lavagem de dinheiro veiculado no
art. 2º, II e §2º, da Lei nº 9.613/1998:

"Art. 2º (...)

(...)

III - independem do processo e julgamento das infrações penais
antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz
competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a
unidade de processo e julgamento; 

(...)

§ 1o  A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência
da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta
Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a
punibilidade da infração penal antecedente. " 

131. Há prova indiciária de que a contratação da IT7
Sistemas pela Caixa Econômica Federal foi eivada de irregularidade. 

132. A contratação da IT7 Sistemas pela Caixa Econômica
Federal ocorreu por meio do contrato nº 3967/2013, datado de
19/12/2013.

133. O escopo do contrato era a "aquisição de licenças de
softwares da Oracle, incluindo o serviço de suporte avançado e o serviço
de atualização tecnológica e suporte técnico pelo período de 24 (vinte e
quatro) meses."      

134. Cópia do instrumento e de dois aditivos foi anexada
com a denúncia pelo MPF (evento 1, anexo2).

135. Assinaram o contrato, pela Caixa Econômica Federal,
Heloisa Pereira Menezes, e pela IT7 Sistemas, o acusado Marcelo
Simões.

136. Os aditivos não implicaram aumento de despesa. O
segundo, datado de 07/04/2014, deveu-se à alteração da denominação
social da IT7 Sistemas para CMSD Tecnologia Ltda, curiosamente
menos de um mês após a deflagração da primeira fase ostensiva da
assim denominada Operação Lava Jato.

137. O Tribunal de Contas da União, após provocação do
Ministério Público Federal, instaurou o procedimento TC nº
033.645/2015-9, no âmbito do qual foram constatadas diversas
irregularidades na contratação da IT7 Sistemas pela Caixa Econômica
Federal.
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138. Cópia do procedimento foi anexado com a denúncia
(evento 1, anexo3). Posteriormente, foram juntadas peças e informações
atualizadas do referido feito, a pedido da Defesa de Marcelo Simões
(evento 176).

139. Destaco, a seguir, as seguintes irregularidades
constatadas pelo Tribunal de Contas da União na contratação havida
entre a Caixa Econômica Federal e a IT7 Sistemas (evento 176, ofic1 e
ofic2):

i) falhas nas justificativas da definição das quantidades dos
produtos Oracle contratados - superdimensionamento da contratação;

ii) ausência de comparação das licenças Enterprise com
outras opções de licenciamento para o banco de dados do ERP (Solução
Integrada de Gestão Empresarial); e

iii) ausência de definição da quantidade de licenças no
Termo de Referência e no Contrato. 

140. Transcrevo o trecho conclusivo do documento, com a
ressalva de que o procedimento em si ainda não tinha sido finalizado
quando foi remetido a este Juízo (fls. 15/16, ofic2, evento 176):

"(...)

214. Com relação à definição das quantidades dos produtos Oracle
contratados, conclui-se que as recomendações da fabricante quanto à
proporção das options em relação ao Oracle Data Base não
constituíam regras obrigatórias, o que afasta a justificativa da
necessidade para contratar os cenários constantes no documento CI
Geart 32/2013 (parágrafos 64 a 68 e 88 a 90).

215. Além dessa falha, observa-se que o cenário proposto no
documento CI Gegat 314/2013 elevou a quantidade do produto
Oracle Enterprise Edition também sem justificativa técnica. Segundo
a Caixa, este cenário foi resultante de negociação realizada
diretamente com o fabricante (parágrafo 69 a 72).

216. Porém, verificou-se que a negociação empreendida não foi
formalizada, prejudicando a transparência dos atos dos gestores
junto ao fabricante. Além disso, a Caixa não conseguiu comprovar
que o cenário final obtido era o mais econômico, em inobservância
aos art. 6º, inciso IX, alínea “f” e art. 38 da Lei 8.666/1993, Acórdão
1.521/2013-TCU-Plenário, Rel, Augusto Sherman, e Acórdão
916/2015-TCU-Plenário, Rel. Augusto Sherman (parágrafos 82 a 87).

217. Assim, ainda que a mudança nos quantitativos possa ser
atribuída à suposta negociação com o fabricante, este careceu de
registros suficientes aptos a conferir transparência e comprovação da
regularidade dos atos administrativos que a sucederam.

(...)

220. Já em relação à possibilidade de adquirir licenças de banco de
dados Oracle na modalidade Runtime para o projeto ERP em
conjunto com as licenças SAP, houve ausência de comparação dessa
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opção de licenciamento (parágrafos 109 a 121), motivo pelo qual
sugere-se dar ciência à Caixa, na instrução de mérito, sobre a
ausência de estudo comparativo dos custos da modalidade de
licenciamento Runtime para as licenças de banco de dados Oracle
destinadas ao projeto ERP, em afronta ao Acórdão 137-TCU-
Primeira-Câmara, Rel. Augusto Nardes, com vistas à adoção de
providências internas que previnam a ocorrência de outras
semelhantes (parágrafos 125 a 128).

221. Ademais, a previsão de adquirir licenças em quantidades
ilimitadas não é admitida pela Lei de Licitações. Nesse caso, a Caixa
deveria explicar a quantidade de licenças referente ao cenário de uso
que estava sendo adquirido, ainda que seja oferecido o direito de uso
ilimitado (ULA). Sendo assim, sugere-se dar ciência à Caixa, na
instrução de mérito, de que a previsão de licenças em quantidade
ilimitada afronta o art. 7º, § 4º, da Lei 8.666/93, sendo necessário
dispor como informação obrigatória no estudo técnico preliminar e
edital o cenário de referência para contratação de licenças de
software na modalidade de uso ilimitado (parágrafos 126 a 139)."

141. O Tribunal de Contas da União constatou, ainda, com
base nos lances ofertados pelas três empresas que participaram do
pregão, que o certame foi desprovido de competitividade, eis que
existentes indícios de acerto prévio, atuando as outras empresas
participantes do pregão de forma meramente figurativa.

142. Destaco o seguinte trecho do relatório elaborado pelo
TCU que ilustra a questão (fls. 12/13, ofic2, evento 176):

"Ao analisar os 37 lances ofertados para a licitação que envolvia alta
materialidade, verifica-se que a empresa IT7 passou a ser a empresa
com melhor proposta a partir do lance de R$ 71.380.000,00 ofertado
às 10:44:38, ainda no período normal do pregão. Quando iniciou o
aleatório às 11:00:00 - fase em que o certame pode se encerrar a
qualquer momento e que por isso tente a propiciar maior competição
-, a IT7 foi a única a dar lance, no valor de R$ 71.360.000,00 às
11:00:28.

Em uma análise simples do gráfico acima, percebe-se que o certame
foi desprovido de competitividade. O período randômico encerrou-se
às 11:21:00, ou seja, nesses 21 minutos, a IT7 foi a única a dar lance,
sendo que ela já era a virtual vencedora do certame. Porém, mesmo
com o "risco de ganhar uma licitação" que envolvia altos valores,
nenhuma das outras duas empresas ofertou lance menor que a
proposta da IT7, logo no período em que se espera ter maior
competitividade entre as empresas.

A ausência de lances das outras empresas no período aleatório é um
grave indicativo de que atuaram de maneira figurativa no certame,
demonstrando a ausência de competição, o que possivelmente
corrobora com os indícios de a IT7 tenha sido escolhida previamente
como vencedora.

Independentemente dessa possibilidade, o fato é que o Pregão
Eletrônico 237/7066-2013 da Caixa não teve competitividade, ainda
mais considerando que o lance vencedor foi apenas R$ 54.090,94
menor que valor estimado, o que representa uma redução de apenas
0,08% em relação à estimativa de R$ 71.414.090,94.
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Note-se que esse valor de R$ 71.414.090,94 era considerando o preço
máximo que a Caixa estava disposta a pagar (peça 6, p. 55). A
licitação teve apenas cinco lances menores que o valor máximo,
sendo três da IT7, um da CITS e um da NTC. E em relação a esses
lances únicos abaixo do preço máximo que foram dados pela CTIS e
NTC, registra-se que não foram inferiores ao lance vigente da IT7.
Isso tudo é ainda mais criticável ao identificar que a estimativa, ou
seja, o preço máximo, foi obtido com a média de propostas de cinco
empresas, entre elas IT7, CTIS e NTC (peça 5, p. 10), com o uso de
um deflator de 10%."

143. Há indícios, portanto, do crime antecedente,
principalmente de que houve fraude à licitação na contratação da IT7
Sistemas Ltda. pela Caixa Econômica Federal, o que configuraria o
crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1993. 

144. Também há prova indiciária de que o acusado André
Luiz Vargas Ilário teria influenciado para o favorecimento da IT7 junto à
Caixa Econômica Federal, seja para direcionar-lhe a licitação, seja para
que a empresa estatal ignorasse os sinais de ajuste na licitação.

145. André Luiz Vargas Ilário foi Deputado Federal eleito
pelo Partido dos Trabalhadores - PT, entre 1º de fevereiro de 2007 a 10
de dezembro de 2014, quando foi cassado após votação na Câmara dos
Deputados.

146. Durante os anos de 2011 a 2014 ocupou a destacada
posição de Vice-Presidente da Câmara dos Deputados.

147. A proximidade e a influência indevidas de André
Luiz Vargas Ilário com agentes da Caixa Econômica Federal já ficaram
comprovadas na ação penal conexa de nº 5023121-47.2015.404.7000.

148. Confome se verifica na cópia da sentença constante
no evento 1, anexo4, André Luiz Vargas Ilário foi condenado por crimes
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por haver se utilizado de
sua influência política para favorecer a empresa Borghi Lowe em
contratos de publicidade formalizados com a Caixa Econômica Federal
e com o Ministério da Saúde. Em troca, teria recebido propina no valor
de R$ 1.103.950,12, paga de forma dissimulada com a utilização das
empresas LSI Solução em Serviços Empresariais Ltda. e Limiar
Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda., ambas controladas de
fato por André Luiz Vargas Ilário e Leon Denis Vargas Ilário.

149. No presente processo, igualmente foram colhidos
indícios de sua ingerência na Caixa Econômica Federal, agora na área
de Tecnologia da Informação.

150. O relato das tratativas de André Luiz Vargas Ilário
junto a agentes da Caixa Econômica Federal consta da denúncia
oferecida pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal
Federal, a partir do Inquérito 3995/DF, que envolve o suposto
pagamento, por Alberto Youssef, do valor de R$ 380.000,00 ao
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Deputado Federal José Mentor Guilherme de Mello Netto, do Partido
dos Trabalhadores, na data de 24/02/2014, decorrentes igualmente da
contratação fraudulenta da IT7 Sistemas pela Caixa Econômica Federal.

151. Cópia da denúncia foi anexada no evento 176,
anexo106, e instrui o TC nº 033.645/2015-9, do Tribunal de Contas da
União.

152. Os fatos pertinentes ao Inquérito Policial nº 3995
relativos a pessoas destituídas de foro por prerrogativa de função foram
desmembrados e encaminhados a este Juízo pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal, conforme apontado pelo MPF no evento 234.

153. Na investigação desenvolvida no referido Inquérito,
foi possível identificar relacionamento próximo entre André Luiz Vargas
Ilário e Nedson Luiz Micheleti, consultor da Presidência da Caixa
Econômica Federal.

154. O número do telefone de Nedson Luiz Micheleti
constava da agenda telefônica de André Luiz Vargas Ilário.

155. Registrados contatos entre ambos nos meses de
novembro e dezembro de 2014 conforme informação obtida no telefone
celular apreendido de André Luiz Vargas Ilário (fl. 13/14, anexo106,
evento 176).

156. Além de Nedson Luiz Micheleti, foi possível
identificar vínculos de André Vargas com outros altos executivos da
Caixa Econômica Federal, a exemplo de Paulo Roberto, então Vice-
Presidente da Caixa, e Roberto Nogueira Zambon, então Diretor
Executivo de Tecnologia da Informação - DETEC da Caixa, setor
justamente responsável pela contratação da IT7 Sistemas. Conforme
consta da narrativa da denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da
República, André Luiz Vargas Ilário teria intermediado reunião entre o
referido Roberto Nogueira Zambon e Marcelo Simões, da IT7 Sistemas,
meses antes da abertura do processo licitatório, em novembro de 2013,
que culminou na contratação da IT7 Sistemas.

157. A ilustrar, destaco os seguintes trechos da denúncia
oferecida pelo então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot
Monteiro de Barros (fls. 16/21, anexo106, evento 176):

"Em 07/03/2013, Roberto Nogueira Zambon, Diretor Executivo de
Tecnologia da Informação – DETEC da CEF (área responsável pela
contratação da IT7 SISTEMAS), recebeu mensagem de ANDRÉ
VARGAS perguntando: “Temos um compromisso agora? Andre
Vargas”

Já em 11/03/2013, o mesmo Roberto Zambon recebeu mensagem de
ANDRÉ VARGAS indagando “Pode receber Marcelo da IT7
semana que vem?”
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No depoimento prestado no Processo Administrativo n. 5111-
2015.D.00002 pelo empregado Roberto Zambon (DETEC), restou
consignado que ele foi apresentado ao então Deputado Federal
ANDRÉ VARGAS pelo Vice-Presidente da Caixa, Paulo Roberto, e
que recebeu pedido do empregado Nedson para verificar contrato de
TI com a empresa IT7 SISTEMAS.

Percebe-se que, em março de 2013, o então Deputado ANDRÉ
VARGAS enviou SMS ao referido Diretor Executivo de TI da CAIXA
indagando-o sobre “compromisso” entre ambos. Poucos dias depois,
Roberto Zambon recebeu outro SMS do parlamentar pedindo que
recebesse MARCELO SIMÕES da IT SISTEMAS.

(...)

Ademais, o consultor da Presidência da Caixa Econômica Federal
Nedson Luiz Micheleti afirmou ter recebido solicitação de ANDRÉ
VARGAS para que atendesse um interessado na assinatura de um
contrato. Em 22/10/2013, às 14:52:14 e às 16:58:54, há registro de
ligação entre Nedson Luiz e MARCELO SIMÕES, representante da
IT7. Além disso, em 08/08/2013, 02/10/2013, 16/10/2013, 22/10/2013
e 30/10/2013, Nedson trocou mensagens com MARCELO SIMÕES.

(...)

No seu depoimento prestado no processo disciplinar, Nedson Luiz
Micheleti, consultor da Presidência da Caixa Econômica Federal,
revela que o então deputado ANDRÉ VARGAS tinha interesse em
contrato de tecnologia.

Note-se que, após auditoria da Caixa, verificou-se que o mesmo
Nedson, que admitiu ter recebido demandas do parlamentar ANDRÉ
VARGAS, manteve contatos com MARCELO SIMÕES, sócio e
representante da empresa IT7 SISTEMAS LTDA, pouco antes da
deflagração da licitação ocorrida no início do mês de novembro de
2013.

Outros elementos extraídos do processo administrativo da Caixa e
retratados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 36/2016
permitiram identificar troca de e-mails cujo assunto envolvia pedido
de audiência feito pelo ex-Deputado Federal ANDRÉ VARGAS ao
então Presidente da Caixa Econômica Federal JORGE FONTES
HEREDA, em data próxima e anterior à contratação da empresa IT7
SISTEMAS, corroborando hipótese de sua atuação direta na
contratação". ( Grifou-se.)

158. O histórico dos fatos acima descritos demonstra a
intervenção de André Luiz Vargas Ilário em favor de Marcelo Simões, e
consequentemente, da IT7 Sistemas, na Caixa Econômica Federal,
meses antes de ter início o processo licitatório, sendo mais um
indicativo de que foi ele indevidamente direcionado para a referida
empresa.

159. Outro elemento que corrobora a relação próxima
entre André Luiz Vargas Ilário e altos executivos da Caixa Econômica
Federal é a identificação de que no dia 19/12/2013, data da assinatura do
contrato nº 3967/2013 entre a IT7 Sistemas e a Caixa Econômica
Federal, André Luiz Vargas Ilário teria recebido uma ligação telefônica
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em seu gabinete, na Câmara dos Deputados, ramal 61 - 3215-5923,
oriunda do terminal 61 - 3206-9848, da secretária de Clauir Luiz dos
Santos, ex-Diretor de Marketing da Caixa Econômica Federal (evento 1,
anexo5).

160. Clauir Luiz dos Santos foi o responsável pelos
contratos de publicidade formalizados pela Caixa Econômica Federal
com a Borghi Lowe, e a partir dos quais houve repasse de vantagens
indevidas a André Luiz Vargas e a Leon Denis Vargas Ilário, conforme
restou comprovado na já mencionada ação penal nº 5023121-
47.2015.404.7000 (item 148). 

161. Há provas, portanto, não só de de que André Luiz
Vargas Ilário utilizava-se de seu cargo e de sua influência política junto
a agentes da Caixa Econômica Federal para obter vantagens ilícitas em
seu favor e de pessoas próximas, mas também de que intercedeu junto à
agente da empresa estatal em favor da IT7 Sistemas, a mesma empresa
contratada pela Caixa Econômica Federal em licitação com indícios de
fraude.

162. Mas a principal prova de que o então Deputado
Federal André Luiz Vargas Ilário teria atuado indevidamente para
favorecer a IT7 é o fato de que esta lhe efetuou o pagamento subreptício
de cerca de R$ 2.399.850,00 em janeiro de 2014, mês seguinte ao da
assinatura do contrato entre a Caixa e a IT7 (19/12/2013).

163. Uma empresa privada não repassa, sem causa, tal
montante de dinheiro de forma subreptícia a um agente público sem que
haja uma contrapartida. Não existe propina grátis. 

164. Leon Denis Vargas Ilário, irmão de André Luiz
Vargas Ilário, procurou Alberto Youssef com a finalidade de
operacionalizar o recebimento de valores da IT7. Ele, Alberto Youssef,
teria repassado o pedido à Meire Bomfim da Silva Poza, que fazia a
contabilidade de empresas controladas pelo lavador profissional

165. Ouvido como testemunha nesta ação penal, Alberto
Youssef afirmou que Leon Denis Vargas Ilário o teria procurado no ano
de 2013 solicitando a emissão de notas fiscais com a finalidade de
respaldar uma comissão a ele devida. Alberto Youssef teria então
repassado a tarefa à Meire Bomfim da Silva Poza, "para que ela pudesse
ter ganho, e também pelos custos" (evento 183, termo2).

166. Transcrevo os seguintes trechos pertinentes do seu
depoimento:

"Ministério Público Federal:- Senhor Alberto Youssef, eu tenho aqui
o seu termo de colaboração número 18, em que o senhor narra ter
sido procurado, no ano de 2013, pelo senhor Leon Vargas, o senhor
poderia narrar esse fato se o senhor se recorda?
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Alberto Youssef:- Me recordo sim, doutora. O Leon, em certo
momento, me procurou e me perguntou se eu conseguia fazer uma
emissão de notas para que ele pudesse fazer um recebimento de uma
comissão que ele teria. Eu disse que sim, que não tinha problema
nenhum. Na ocasião pedi que a Meire emitisse essas notas.

Ministério Público Federal:- E como que foi essa emissão de notas, o
senhor sabe? Relacionado a que era essa comissão, como foi esse
contato com o senhor Leon?

Alberto Youssef:- Foi um contato pessoalmente. Ele só me relatou que
tinha um comissionamento pra receber e se eu poderia recebê-lo
através de uma nota fiscal, de uma empresa minha. E eu disse que
sim.

Ministério Público Federal:- O senhor sabe de quem ele iria receber
esse comissionamento que o senhor falou?

Alberto Youssef:- Não. Porque realmente eu passei os contatos todos
para a Meire. Ela entrou em contato com a empresa, fez a emissão de
nota. Quando o dinheiro estava na conta ela me avisou e eu avisei ao
senhor Leon, que os valores estavam em meu poder, de posse minha.

Ministério Público Federal:- O serviço que foi solicitado então era só
essa emissão de notas pra receber em dinheiro, era isso?

Alberto Youssef:- Sim. Sim, senhora.

Ministério Público Federal:- E o senhor falou também que o senhor
teria o encaminhado à senhora Meire e que depois foi informado de
quando foram feitos os depósitos, o senhor se recorda de ter sido
também levado valores ao senhor Leon ou ao senhor André Vargas?

Alberto Youssef:- Bom... quando eu avisei ao Leon que esses valores
estavam em minha posse, salvo engano, ele mencionou que ele havia
emprestado esses valores para o irmão, que ele ia passar esses
valores pra ele e que o André iria entrar em contato comigo. pra
recolher esses valores. Foi isso que aconteceu e assim foi feito.

Ministério Público Federal:- O André entrou em contato com o
senhor pra receber?

Alberto Youssef:- Já faz algum tempo, mas que eu me lembre sim.

Ministério Público Federal:- Está certo. Aproximadamente, o senhor
se recorda quando foram essas contatos que o senhor estabeleceu
com o senhor Leon e com o senhor André?

Alberto Youssef:- Olha, com o Leon foi em 2013. Eu acho que as
questões do André, isso foi praticamente final do ano, salvo engano,
eu não me lembro se foi em 2013 mesmo ou 2014, que eu acabei
levando esses recursos para o André... parte deles entregue aqui em
São Paulo".

167. Meire Bomfim da Silva Poza, em seu interrogatório,
confirmou que foi procurada por Alberto Youssef para emitir algumas
notas fiscais, dentre as quais duas para a IT7 Sistemas, com a finalidade
de gerar dinheiro em espécie para Alberto Youssef. Meire Poza declarou
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que tinha conhecimento de que o dinheiro tinha como destinatário final
Leon Denis Vargas Ilário, que inclusive esteve presente em reunião para
tratar do tema junto com Alberto Youssef (evento 269, termo4):

"Juiz Federal:- O Alberto Youssef?

Meire Bonfim da Silva Poza:- Alberto Youssef, sim, que pediu que eu
fizesse a emissão dessas notas.

Juiz Federal:- E qual foi a justificativa, deu alguma justificativa
específica?

Meire Bonfim da Silva Poza:- Não, não.

Juiz Federal:- Ele falou para quem era o dinheiro?

Meire Bonfim da Silva Poza:- Não, eu sabia que era para o senhor
Leon porque, assim, eu estive lá no escritório dele com o senhor
Leon, então a única coisa que eu soube é que era
isso. Especificamente para quê ele iria utilizar esse dinheiro eu não
sei.

Juiz Federal:- Certo. Mas então quando ele pediu para a senhora
emitir essas notas ele estava junto com o senhor Leon Vargas, é isso?

Meire Bonfim da Silva Poza:- É, porque esse acerto foi feito,
inclusive eu tenho os e-mails, tudo feito através do senhor Leon.

Juiz Federal:- Mas eles estavam juntos na mesma ocasião em que ele
pediu para a senhora?

Meire Bonfim da Silva Poza:- Na ocasião em que ele me chamou,
estavam.

Juiz Federal:- E esse dinheiro era para ser entregue para quem, para
o senhor Alberto, para o senhor Leon, o que o senhor Leon tinha a
ver com isso?

Meire Bonfim da Silva Poza:- Não, não, o senhor Leon era quem me
passou os dados da empresa para ser emitida a nota e tal, trocou os
e-mails, agora o dinheiro efetivamente era sempre o Alberto que me
dizia para onde deveria ir o dinheiro".

(...)

Juiz Federal:- E o senhor Leon Vargas, ele explicou para a senhora o
que eram esses pagamentos, o que eram esses valores?

Meire Bonfim da Silva Poza:- Não, não, Excelência, a única conversa
era a respeito de “Olha, vamos trocar e-mail para dizer que dia vai
ser emitida a nota”, só isso. Minha participação foi realmente em
razão da emissão da nota fiscal".

168. As declarações de Alberto Youssef e de Meire
Bomfim da Silva Poza encontram respaldo em prova documental
constante dos autos.
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169. A Assessoria de Pesquisa e Análise do MPF elaborou
o relatório de análise nº 024/2016, com base em ligações telefônicas de
André Luiz Vargas, mensagens eletrônicas entregues por Meire Poza,
dados bancários da IT7 Sistemas e notas fiscais emitidas pela empresas
Arbor Consultoria e AJJP Serviços, documentos e dados obtidos
principalmente do inquérito policial nº 5008033-66.2015.404.7000 e da
quebra de sigilo nº 5010767-87.2015.404.7000 (evento 1, anexo5).

170. As mensagens eletrônicas foram entregues por Meire
Poza à autoridade policial como se verifica no evento 3, arquivo inq2,
do inquérito 5008033-66. 2015.404.7000.

171. Foi ainda remetido a este Juízo, com o
desmembramento do Inquérito Policial nº 3995 pelo Egrégio STF, o
relatório de análise nº 07/2016, elaborado a partir de quebra de sigilo
telefônico deferida no âmbito da Ação Cautelar nº 3960 em desfavor de
Alberto Youssef, André Vargas, Leon Vargas, Marcelo Simões, José
Mentor, Diego Rosseto, Michel Comelli e João Batista Comelli, os
cinco últimos representantes da empresa IT7 Sistemas (evento 234,
anexo5).

172. Com base em tais provas e demais elementos
constantes dos autos, foi possível identificar que Leon Denis Vargas
Ilário dirigiu-se ao escritório de Alberto Youssef, situado na Rua Renato
Paes de Barros, 778, em São Paulo/SP, no dia 23 de dezembro de 2013,
apenas quatro dias após a formalização do contrato entre a Caixa e a IT7
Sistemas (fl. 5, evento 1, anexo6). 

 173. Alguns dias depois, em 26 de dezembro de 2013,
Meire Bomfim da Silva Poza, por intermédio do e-mail
"meire@arborcontabil.com.br" contatou Leon Denis Vargas Ilário, via
correio eletrônico ("leon-nec@hotmail.com"), para saber a respeito dos
"contratos" (fl. 2 do evento 3, arquivo inq2, do inquérito 5008033-66.
2015.404.7000).

174. No dia seguinte, 27 de dezembro de 2013, oito dias
após a assinatura do contrato, e data do primeiro pagamento da Caixa
Econômica Federal em favor da IT7 Sistemas, no valor de R$
44.205.683,31, Leon Denis Vargas Ilário contatou Meire Bomfim da
Silva Poza, por mensagem eletrônica, às 10h21min, informando-a de
que alguém enviaria, ainda pela manhã, mensagem eletrônica "com os
dados" (fl. 3 do evento 3, arquivo inq2, do inquérito 5008033-66.
2015.404.7000).

175. Consta do relatório nº 07/2016 que Leon Denis
Vargas Ilário teria recebido uma ligação telefônica de Alberto Youssef
cerca de meia hora antes, às 9h55min, no próprio dia 27 de dezembro de
2013 (fl. 3, anexo5, evento 234).

176. Em seguida, no mesmo dia, às 10h40min, Marcelo
Simões, por meio do e-mail "simoesmarcelo@hotmail.com"
encaminhou o seguinte correio eletrônico à Meire Poza (evento 1,
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anexo5):

"Prezada Meire,

Gostaria que vc me enviasse se possível ainda hj ou no mais tardar
na segunda-feira, a nota fiscal referente ao serviços (sic) de
assessoria tributaria e contabil desse ano de 2013 no valor de R$
1.435.500,00."

177. Meire Poza solicitou, então, os dados da empresa, ao
que Marcelo Simões respondeu que a nota fiscal deverá ser emitida em
favor da "IT7 Sistemas, Avenida Camilo de Lelis, 348, 2º andar, Pinhais
- PR - CEP 83323-000, CNPJ 03.585.905/0001-69." 

178. Aqui fica evidenciado o caráter fraudulento das notas
fiscais, uma vez que Meire Bomfim da Silva Poza sequer tinha
conhecimento dos dados básicos da empresa às quais teria supostamente
prestado serviços.

179. Na mesma data, dia 17/1/2013, às 11:33, Leon Denis
Vargas Ilário enviou mensagem eletrônica à Meire Poza indagando se
ela teria recebido os dados ("Recebeu?" - fl. 16  do evento 3, arquivo
inq2, do inquérito 5008033-66. 2015.404.7000), tendo recebido a
resposta dela, às 11:38, "Ok... muito obrigado".

180. Em seguida, na própria data de 27/12/2013, foram
emitidas duas notas fiscais de prestação de serviços, a de nº 170, às
13h50min, pela Arbor Consultoria e Assessoria Contábil em favor da
IT7 Sistemas, no valor de R$ 1.435.500,00, e a de nº 53, às 13h53min,
pela AJJP Serviços Administrativos e Educacionais, em favor da IT7
Sistemas, no valor de R$ 964.350,00.

181. Ato contínuo, Meire Poza encaminhou
eletronicamente a Marcelo Simões os dados bancários da Arbor
Consultoria para depósito e a Leon Denis Vargas Ilário cópia das duas
notas fiscais emitidas.

182. A integralidade das mensagens eletrônicas relevantes
trocadas entre Meire Bomfim da Silva Poza, Leon Denis Vargas Ilário e
Marcelo Simões pode ser visualizada no relatório nº 24/2016, fls. 3/4,
anexo5, evento 1, bem como no evento 3, arquivo inq2, do inquérito
5008033-66. 2015.404.7000.

183. Cópias das notas fiscais fraudulentamente emitidas
foram anexadas pelo MPF com a peça acusatória (evento 1, anexo15 e
anexo16). 

184. Foram elas apreendidas na sede da empresa Arbor
Consultoria e Assessoria Contábil, após ordem judicial exarada por este
Juízo, a pedido da autoridade policial e do MPF, nos autos de nº
5031491-49.2014.404.7000.
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185. Consta ainda do inquérito policial que instrui a
presente ação penal, de nº 5008033-66.2015.404.7000, planilha
intitulada "Notas Fiscais Emitidas", com inscrição feita a mão "Arbor x
Clientes Beto" (fl. 9, inq1, evento 1).

186. Meire Bomfim da Silva Poza afirmou em seu
interrogatório que a planilha foi por ela produzida, assim como as
anotações manuscritas constantes do documento (evento 269, termo4).

187. Dentre diversas notas fiscais relacionadas no
documento, consta a emissão de duas, de nº 170 e 53, ambas na data de
27/12/2013, e valor total de R$ 2.399.850,00, referentes à empresa IT7
Sistemas. Ao lado, consta anotação manuscrita "Vargas", em referência
aos irmãos Vargas.

188. Constam, ainda, outras anotações manuscritas no
documento. Uma, que agrupa os nomes de "Mauro Boschiero", "GPI" e
"Pedro Paulo Leoni", e que se relacionam às notas expedidas em face da
Revita Engenharia, Companhia de Águas de Itapema, Conasa,
Synthesis, Sanesalto e Globalbank. Outra, com menção a "Argolo", e
vinculado a M Dias Branco S/A e Grande Moinho Cearense Ltda. Tais
anotações referem-se a outros esquemas criminosos, mas que não tem
relevância no momento.

189. Em que pese a planilha tenha sido elaborada pela
coacusada, os fatos nela relatados encontram respaldo objetivo em
outros elementos probatórios e atuam para reforçar a vinculação entre a
IT7 Sistemas, as notas fiscais emitidas, "Vargas", Alberto Youssef e
igualmente o caráter ilícito desse vínculo.

190. Foi também autorizada por este Juízo busca e
apreensão na sede da empresa IT7 Sistemas, a pedido da autoridade
policial e do MPF, por meio de decisão proferida em 02/04/2015, nos
autos de nº 5014497-09.2015.404.7000 (evento 13).

191. Dentre os documentos apreendidos no local,
destacam-se dois, intitulados "IT7 SISTEMAS LTDA, Duplicatas e
Lançamentos", nos quais é possível identificar os lançamentos, a título
de compras de serviço, das notas fiscais emitidas pela Arbor Consultoria
e pela AJJP Serviços, justamente nos valores respectivos de R$
1.435.500,00 e R$ 964.350,00 (evento 1, anexos 10 e 11).

192. Foram igualmente apreendidos na IT7 Sistemas
comprovantes de transferências bancárias efetuadas pela IT7 Sistemas
em favor da Arbor Consultoria e da AJJP Serviços, e que corroboram o
conteúdo das notas fiscais e das duplicatas acima mencionadas. 

193. Cópias dos comprovantes de transferência foram
colacionadas pelo MPF com a peça acusatória (evento 1, anexos 12 a
14).
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194. Segundo consta da documentação, os pagamentos
teriam ocorrido nas seguintes datas:

- 10/01/2014 - transferência eletrônica do valor de R$
964.350,00 da IT7 Sistemas Ltda para a AJJP Serviços Administrativos
e Educacionais;

- 15/01/2014 - transferência eletrônica do valor de R$
287.100,00 da IT7 Sistemas Ltda para a Arbor Consultoria e Assessoria
Contábil; e

- 30/01/2014 - transferência eletrônica do valor de R$
1.148.400,00 da IT7 Sistemas Ltda para a Arbor Consultoria e
Assessoria Contábil.

195. As transferências puderam ser igualmente
comprovadas a partir do resultado da quebra de sigilo bancário da
empresa IT7 Sistemas, autorizada por este Juízo, a pedido do MPF, nos
autos de nº 5010767-87.2015.404.7000 (evento 1, anexo5). 

196. Também a partir da busca e apreensão deferida nos
autos de nº 5014497-09.2015.404.7000 na sede da IT7 Sistemas foi
possível apreender cópia das notas fiscais lançadas contra referida
empresa pela AJJP Serviços e pela Arbor Consultoria, nas quais
constam anotações manuscritas convergentes com as datas de de
depósito e com os dados das agências bancárias nas quais houve o
depósito (v.g., 10/01, agência 3243, conta 593-7, cf. anexos 15 e 16 do
evento 1).

197. Interessante destacar a existência de quinze ligações
telefônicas entre Alberto Youssef e André Luiz Vargas Ilário no período
compreendido entre 02/01/2014 a 30/01/2014, interregno coincidente
com a efetivação dos pagamentos (fls. 5/7, anexo5, evento 234).

198. Assim, restou devidamente comprovado o repasse de
R$ 2.399.850,00 da empresa IT7 Sistemas Ltda para as empresas Arbor
Consultoria e Assessoria Contábil e AJJP Serviços Administrativos e
Educacionais, entre as datas de 10 a 30 de janeiro de 2014.

199. Após o depósito dos valores nas contas das empresas
Arbor e AJJP, Meire Bomfim da Silva Poza os teria repassado a Alberto
Youssef. Coube a ele próprio e ao subordinados dele, Rafael Ângulo
Lopez e Adarico Negromonte, entregá-los a Leon Denis Vargas Ilário e
a André Vargas Ilário, conforme atestam prova testemunha e documental
a seguir analisadas.

200. Alberto Youssef, ouvido perante este Juízo, afirmou
que cerca de dois milhões de reais teriam sido repassados a André Luiz
Vargas Ilário, referente aos fatos objeto deste processo, sendo as
entregas realizadas em Brasília/DF, no apartamento funcional do ex-
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Deputado Federal, e em São Paulo/SP, em um escritório de advocacia.
As pessoas responsáveis pelas entregas teriam sido o próprio Alberto
Youssef, Rafael Ângulo Lopez e Adarico Negromonte.

201. Transcrevo do depoimento de Alberto Youssef
(evento 183, termotranscdep2):

"Ministério Público Federal:- Certo. O senhor se recorda como que
foram feitas as entregas desses valores?

Alberto Youssef:- Uma parte foi feita em Brasília para o André e a
outra parte foi entregue aqui, num escritório de advocacia, a pedido
do André. Eu não me lembro o nome do deputado que recebeu nesse
momento, me fugiu da memória.

Ministério Público Federal:- O valor aproximado, o senhor se
recorda?

Alberto Youssef:- Foi o valor da emissão das notas, menos os
impostos. Acho que na época foi cobrado vinte e poucos por cento...
380 mil, acredito que foi aqui em São Paulo e a diferença em
Brasília.

Ministério Público Federal:- O valor total o senhor não se recorda?

Alberto Youssef:- Aproximadamente 2 milhões.

Ministério Público Federal:- A entrega em Brasília foi feita pelo
senhor ou foi feita por alguém a mando do senhor?

Alberto Youssef:- Foi feita pelo Rafael, foi feito pelo Adarico, na
época. Eu acho que eu levei uma parte também. Foram feitas em
várias etapas.

Ministério Público Federal:- Está certo. Obrigada, sem mais
perguntas".

Meire Bomfim da Silva Poza, em seu interrogatório, confirmou que, a
pedido de Alberto Youssef, emitiu duas notas fiscais para a IT7
Sistemas, e que recebeu efetivamente os valores, repassando-os, em
seguida, a Alberto Youssef. Declarou igualmente que os valores
teriam como destinatário Leon Denis Vargas Ilário, pessoa que
inclusive esteve presente em reunião havida no escritório de Alberto
Youssef na qual toda a negociação foi acertada. Transcrevo (evento
269, termo4):

"Juiz Federal:- O Alberto Youssef?

Meire Bonfim da Silva Poza:- Alberto Youssef, sim, que pediu que eu
fizesse a emissão dessas notas.

Juiz Federal:- E qual foi a justificativa, deu alguma justificativa
específica?

Meire Bonfim da Silva Poza:- Não, não.

Juiz Federal:- Ele falou para quem era o dinheiro?
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Meire Bonfim da Silva Poza:- Não, eu sabia que era para o senhor
Leon porque, assim, eu estive lá no escritório dele com o senhor
Leon, então a única coisa que eu soube é que era
isso. Especificamente para quê ele iria utilizar esse dinheiro eu não
sei.

Juiz Federal:- Certo. Mas então quando ele pediu para a senhora
emitir essas notas ele estava junto com o senhor Leon Vargas, é isso?

Meire Bonfim da Silva Poza:- É, porque esse acerto foi feito,
inclusive eu tenho os e-mails, tudo feito através do senhor Leon.

Juiz Federal:- Mas eles estavam juntos na mesma ocasião em que ele
pediu para a senhora?

Meire Bonfim da Silva Poza:- Na ocasião em que ele me chamou,
estavam.

Juiz Federal:- E esse dinheiro era para ser entregue para quem, para
o senhor Alberto, para o senhor Leon, o que o senhor Leon tinha a
ver com isso?

Meire Bonfim da Silva Poza:- Não, não, o senhor Leon era quem me
passou os dados da empresa para ser emitida a nota e tal, trocou os
e-mails, agora o dinheiro efetivamente era sempre o Alberto que me
dizia para onde deveria ir o dinheiro.

Juiz Federal:- E essa presença do senhor Leon para emissão dessas
notas, isso acontecia em outros casos também ou foram essas únicas
vezes, foi essa a única vez?

Meire Bonfim da Silva Poza:- O senhor diz de outras notas?

Juiz Federal:- Isso, de outras transferências, de outras notas.

Meire Bonfim da Silva Poza:- Não, nunca tinha acontecido, ele só me
passava os dados da empresa e eu emitia a nota.

Juiz Federal:- E a senhora também conheceu o senhor Marcelo
Simões?

Meire Bonfim da Silva Poza:- Pessoalmente não, através de e-mails".

202. Ouvido perante este Juízo, o colaborador Rafael
Ângulo Lopez igualmente confirmou que realizou entregas de valores
no apartamento funcional de André Luiz Vargas Ilário, em Brasília/DF,
por ordem de Alberto Youssef, entre os anos de 2012 a 2014 (evento
183, termotranscdep1).

203. Em tabela por ele apresentada, referente à
contabilidade do repasse de valores no mês de feveiro de 2014, há
menção a pelo menos três entregas à pessoa identificada como "Anva"
ou "Anva-Leo", duas em 19/02, nos valores de R$ 365.000,00 e R$
135.000,00, e uma em 26/02, no valor de R$ 140.000,00 (evento 1,
anexo19).
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204. Foram ainda juntados aos autos pelo MPF bilhetes de
embarque comprovando as viagens aéreas empreendidas por Rafael
Ângulo Lopez de São Paulo/SP a Brasília/DF, justamente nos dias 19 e
26 de fevereiro de 2014, fato que corrobora a sua alegação de que
realizou entregas de dinheiro em espécie a André Luiz Vargas, em
Brasília/DF, nas referidas datas. Depreende-se dos documentos
anexados os seguintes detalhes das viagens (fls. 10, 106 e 107, anexo2,
evento 180):

- 19 de fevereiro de 2014, saída de São Paulo/SP às
06h47min e retorno de Brasília/DF às 15 horas;

- 26 de fevereiro de 2014, saída de São Paulo/SP às
12h42min, e retorno de Brasília no dia 27 de fevereiro de 2014, às
13h55min. 

205. Interessante destacar a existência de ligação
telefônica entre Alberto Youssef e André Luiz Vargas Ilário no dia
21/02/2014, dois dias após entrega de dinheiro em espécie por Rafael
Ângulo Lopez para André Vargas em Brasília/DF (fls. 5/7, anexo5,
evento 234).

206. Importante ainda destacar que inexiste qualquer
questionamento de autenticidade sobre os documentos examinados,
especificamente as mensagens eletrônicas acima referidas e os
documentos fiscais.

207. Com base neles, que corroboram amplamente os
depoimentos de Meire Poza e de Alberto Youssef, é possível concluir
que o pagamento de R$ 2.399.850,00 feito pela IT7 Sistemas às
empresas AJJP Serviços Administrativos e Educacionais e Arbor
Consultoria e Assessoria Contábil foram feitos, sem contrato e sem
causa em serviços prestados pelas duas empresas, bem como que foram
realizados por solicitação e no interesse de Leon Denis Vargas Ilário.

208. A fim de justificar os pagamentos de R$
2.399.850,00 realizados pela empresa IT7 Sistemas, por intermédio das
empresas de Meire Poza, a Leon Denis Vargas Ilário e a André Luiz
Vargas Ilário, foi ainda produzido contrato particular falso de prestação
de serviços de consultoria empresarial entre referida empresa,
representada por Marcelo Simões, e Leon Denis Vargas Ilário, datado de
24 de janeiro de 2013. 

209. O instrumento contratual foi apreendido a partir de
busca e apreensão na sede da IT7 Sistemas, autorizada nos autos de nº
5014497-09.2015.404.7000.

210. Cópia do documento foi apresentada pelo MPF com a
denúncia, no evento 1, anexo20.
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211. O objeto do contrato consistia na prestação de
serviços de consultoria para a venda total ou parcial da empresa IT7
e/ou para a captação de recursos com investidores financeiros.

212. Prevista remuneração mínima de 8,5% sobre o valor
total da venda, não inferior a R$ 52.000.000,00, a serem pagos, metade
em até 30 dias da apresentação de propostas de aquisição, e a metade
restante no ato da assinatura do contrato entre a IT7 Sistemas e os
investidores.

213. Transcrevem-se algumas cláusulas: 

"Objeto 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de
consultoria, consistente na assessoria financeira e estratégica na
venda total ou parcial de participações societárias detidas pela
empresa [IT7] e seus sócios; e/ou captar recursos com investidores
financeiros ou estratégicos por meio de aumento de capital da
empresa.

(...)

Escopo

Levantamento de mercado para verificação do interesse de
sociedades nacionais e/ou estrangeiras bem como investidores e
submissão à Empresa de uma lista de sociedades e investidores
interessados em consular uma transação com a emrpesa.

Acompanhamento e elaboração de proposta para a efetivação do
processo de venda da Contratante junto à sociedade que declare o
efetivo interesse de aquisição.

(...)

Remuneração:

Pelos serviços previstos na Proposta, a Contratada fará jus ao
recebimento de uma remuneração total de 8,5% do valor total de
venda, sendo considerado o valor mínimo de R$ 52.000.000,00. (...)

(...)

O pagamento se dará da forma listada a seguir:

- 50% em até 30 dias antes da apresentação das propostas de
aquisição.

- 50% restante no ato da assinatura docontrato entre a contratante e
os investidores."

214. Segundo depoimento prestado por Marcelo Simões na
fase de investigação, ele teria conhecido Leon Denis Vargas Ilário no
ano de 2012, tendo-o contratado pouco tempo depois para intermediar a
venda da sua empresa. Afirmou que pelos serviços parcialmente
prestados efetuou pagamentos de pouco mais de dois milhões a Leon
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Denis Vargas Ilário, na forma por ele indicada, ou seja, por meio de
transferências para as empresas Arbor Consultoria e AJJP Serviços
Administrativos. Disse ainda que não conhece e nunca manteve contato
com a contadora Meire Bomfim da Silva Poza ou a empresa Arbor
Contábil. Somente teve conhecimento do nome dela através de notícias
na imprensa que envolviam também o seu nome e da IT7 Sistemas.
Após as notícias de envolvimento de André Vargas e Leon Vargas em
ilícitos, afirma que tentou reaver parcela dos valores pagos a Leon
Vargas, não tendo sido isso possível, razão pela qual ingressou com uma
demanda monitória visando ao ressarcimento (evento 1, anexo21).  

215. Em seu interrogatório judicial, o acusado Marcelo
Simões optou por permanecer em silêncio (evento 269, termo2).

216. Igualmente permaneceu em silêncio Leon Denis
Vargas Ilário (evento 269, termo3).

217. Foram ouvidos como testemunhas neste processo os
sócios da IT7 Sistemas, Diego Deboni Rosseto e João Batista Comelli
Netto que procuraram dar respaldo a versão apresentada por Marcelo
Simões no inquérito (evento 160). Insistiram que a contratação de Leon
Denis Vargas Ilário foi regular. Não souberam, entretanto, especificar
por que Leon Denis Vargas Ilário foi contratado para o serviços, não
souberam esclarecer quais serviços teriam sido por ele prestados, nem
lograram esclarecer os motivos do pagamentos. Mais interessante,
embora o contrato prevesse que o pagamento ocorreria após a
apresentação por Leon Denis Vargas Ilário de propostas para aquisição
da IT7, nenhum deles soube apontar qual proposta teria sido de fato
apresentada ou a identidade de algum proponente.

218. Transcrevo trecho ilustrativos dos depoimentos
(evento 160):

"Juiz Federal:- Qual que era a experiência do senhor Leon Vargas
nessa área?

Diego Deboni Rosseto:- Eu não conheço, eu não posso afirmar, eu
não conheço qual era a experiência dele.

Juiz Federal:- O que lhe foi dito pelo o senhor Marcelo Simões?

Diego Deboni Rosseto:- Que ele era uma pessoa muito bem
relacionada e que havia se proposto, tinha contato com investidores e
que...

Juiz Federal:- Qual investidor, qual empresa, qual o relacionamento
que ele teria pra contratar o senhor Leon Vargas pra isso, a empresa
era do senhor e o senhor queria vender essa empresa?

Diego Deboni Rosseto:- Não, eu não queria vender a empresa.

Juiz Federal:- Não queria vender?

Diego Deboni Rosseto:- Não, assim se ...
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Juiz Federal:- Então por que contratou o senhor Leon Vargas?

Diego Deboni Rosseto:- Porque se houvesse a possibilidade de
venda...

Juiz Federal:- Certo. E quem eram as pessoas que ele era bem
relacionado, se houvesse a potencialidade de venda?

Diego Deboni Rosseto:- Eu não sei afirmar.

Juiz Federal:- Então por que contratou o senhor Leon Vargas?

Diego Deboni Rosseto:- Por que nós contratamos o senhor Leon
Vargas? Porque ele poderia intermediar a venda, ele podia fomentar
a venda.

Juiz Federal:- Com quem? Quem ele conhecia? Por que contratar o
senhor Leon Vargas? A empresa do senhor valia quanto
aproximadamente?

Diego Deboni Rosseto:- Depende de quanto...

Juiz Federal:- Assim, aproximadamente.

Diego Deboni Rosseto:- 40 milhões.

Juiz Federal:- 40 milhões? Não era a venda de uma quitanda, né?

Diego Deboni Rosseto:- Não, não.

Juiz Federal:- Então, quem ele conhecia que era bem relacionado,
que ele poderia fomentar a venda da empresa?

Diego Deboni Rosseto:- Eu não tenho conhecimento.

Juiz Federal:- Qual foi o trabalho de avaliação que ele fez?

Diego Deboni Rosseto:- Eu também não, eu não participei dessa
parte, desse relacionamento.

Juiz Federal:- Ele foi contratado também pra avaliar a empresa?

Diego Deboni Rosseto:- O senhor Leon?

Juiz Federal:- Isso, o preço, o valor da empresa?

Diego Deboni Rosseto:- Eu acredito que fazia parte desse trabalho
identificar a valoração da empresa.

Juiz Federal:- Qual era a experiência dele nessa área?

Diego Deboni Rosseto:- Eu não conheço.

(...)

Juiz Federal:- Por que foi adiantado esse valor para o senhor Leon
Vargas, o que ele fez pra receber esse valor?
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Diego Deboni Rosseto:- Eu entendi do que foi explicado pra gente, ou
pra mim, nesse caso, é que no próprio contrato havia uma parte, um
adiantamento desse valor ...

Juiz Federal:- Adiantamento por quê, qual serviço?

Diego Deboni Rosseto:- Porque nesse momento ... no momento em
que ele apresentaria uma empresa, ele teria essa primeira parcela do
valor...

Juiz Federal:- Qual empresa ele apresentou?

Diego Deboni Rosseto:- Ele não apresentou, isso viria a acontecer
logo em seguida e acabou não acontecendo.

Juiz Federal:- E por que pagaram então?

Diego Deboni Rosseto:- Porque foi requisitado que fosse pago antes
da apresentação efetiva.

Juiz Federal:- E é assim que faz negócio lá na sua empresa?

Diego Deboni Rosseto:- Ah, de novo ... não fui eu que tomei essa
decisão naquele momento."

 

"João Batista Comelli Neto:- Houve pagamentos à Arbor e à AJJP
sim, senhor.

Ministério Público Federal:- E por qual razão?

João Batista Comelli Neto:- Porque nós contratamos uma pessoa, o
senhor Leon Vargas, para fazer um trabalho de consultoria para
venda da nossa empresa.

Ministério Público Federal:- E foi prestado esse serviço?

João Batista Comelli Neto:- O serviço estava sendo prestado e foi
apresentado ao senhor Marcelo, que nos falou que o trabalho estava
sendo executado e que estava na hora de fazer os pagamentos. O
senhor Leon nos cobrou e nós achamos por bem pagar, porque estava
de acordo com o contrato firmado com ele.

Ministério Público Federal:- Esse serviço, no que consistiria esse
serviço?

João Batista Comelli Neto:- Nós estávamos buscando comprador
para nossa empresa e até onde eu sei o senhor Leon apareceu com
uma proposta para venda dessa empresa, uma proposta melhor do
que aquela que a gente já havia tido.

Ministério Público Federal:- E quanto que era essa proposta?

João Batista Comelli Neto:- Olha, era perto de 55, 50, 55 milhões.

Ministério Público Federal:- E quem que era o proponente?
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João Batista Comelli Neto:- Eu não sei, porque depois de pago. o
senhor Leon sumiu. Tanto é que nós estamos processando o senhor
Leon para recuperar o nosso dinheiro.

Ministério Público Federal:- Mas esse serviço foi prestado em 2013?

João Batista Comelli Neto:- Durante o ano de 2013.

Ministério Público Federal:- E o serviço consistia apenas em
apresentações ou eram apenas relatórios escritos?

João Batista Comelli Neto:- Não, ele tinha que fazer apresentações,
mostrar, ele tinha que buscar potenciais clien..., potenciais
compradores para nossa empresa. Nós já estávamos avaliando a
empresa desde 2010, isso é uma prática nossa em fazer isso.

(...)

Juiz Federal:- Por que foi pago algum valor a ele se ele
aparentemente não fez nada?

João Batista Comelli Neto:- Nos foi dito pelo Marcelo que ele havia
apresentado ... que já tinha um comprador para nos mostrar. Após
isso ele sumiu.

Juiz Federal:- E esse comprador quem seria?

João Batista Comelli Neto:- Desconheço.

Juiz Federal:- Daí resolveram pagar mesmo assim, sem saber o nome
do comprador?

João Batista Comelli Neto:- Já estava pago.

Juiz Federal:- Hã?

João Batista Comelli Neto:- Foi pago naquela data.

Juiz Federal:- Foi pago? Como assim?

João Batista Comelli Neto:- Foi em janeiro que a gente fez o
pagamento, foi quando a gente recebeu a informação de que ele já
tinha o comprador e que ele estaria nos apresentando em breve.

Juiz Federal:- Não entendi, a apresentação do comprador motivou o
pagamento?

João Batista Comelli Neto:- Sim.

Juiz Federal:- E não sabia qual era o comprador?

João Batista Comelli Neto:- Não".

 

219. Repare-se que tanto Marcelo Simões, em seu
depoimento no inquérito, como seus sócios na IT7, em seus
depoimentos judiciais, admitem expressamente que os pagamentos de
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R$ 2.399.850,00 às empresas AJJP e Arbor foram feitos no interesse de
Leon Denis Vargas Ilário, embora apresentem uma justificativa para
tanto.

220. Mas o álibi apresentado é totalmente falso, sendo até
surpreendente que versão da espécie possa ser apresentada, sem
qualquer constrangimento, ao Poder Judiciário.

221. Primeiro, não há convergência com a lógica ou com
os documentos nos autos.

222. Se foi feito um contrato legítimo com Leon Denis
Vargas Ilário, não há qualquer motivo lícito para que os pagamentos não
fossem a ele realizados diretamente pela IT7.

223. Entretanto, como visto, os pagamentos foram feitos
mediante depósitos bancários da IT7 para a AJJP Serviços e para a
Arbor Consultoria, de Meire Poza, empresas que não têm qualquer
vínculo formal com Leon Denis Vargas Ilário.

224. Ainda que pagamentos possam ser feitos a terceiros
indicados pelo devedor, não havia, pelo menor, justificativa para que
a AJJP Serviços e para a Arbor Consultoria, de Meire Poza, emitissem
notas fiscais, já que elas não tinham qualquer relação, nem prestaram
qualquer serviço para a IT7. 

225. Segundo, o conteúdo do contrato e a própria versão
apresentada por Marcelo Simões no inquérito e por seus sócios em Juízo
quanto à causa dos pagamentos efetuados  a Leon Denis Vargas Ilário,
de  R$ 2.399.850,00, é absolutamente inacreditável. 

226. Enumero as razões:

- não se conhece a expertise de Leon Denis Vargas Ilário
no levantamento de preço de empresas de tecnologia, no levantamento
de compradores ou na atração de investidores em empresas de
tecnologia;

- o  acusado Marcelo Simões e as referidas testemunhas,
sócios da IT7, não souberam explicar o motivo pelo qual contrataram
Leon Denis Vargas Ilário para esse serviço; 

- o acusado Marcelo Simões e as referidas testemunhas,
sócios da IT7, não lograram explicar o que Leon Denis Vargas Ilário fez
para justificar qualquer pagamento; e

- o acusado Marcelo Simões e as referidas testemunhas,
sócios da IT7, não lograram identificar qualquer proposta de aquisição
ou de investimento feita por intermediação de Leon Denis Vargas Ilário
ou identificar qualquer proponente ou mesmo interesse por ele
apresentado. 
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227. Como se não bastasse, o pagamento de R$
2.399.850,00 contraria as cláusulas do contrato pois a empresa não foi
vendida e não foi apresentada qualquer proposta de compra ou de
imvestimento, que foram elencadas como condição necessária para o
pagamento:

"O pagamento se dará da forma listada a seguir:

- 50% em até 30 dias antes da apresentação das propostas de
aquisição.

- 50% restante no ato da assinatura docontrato entre a contratante e
os investidores."

228. Ora, simplesmente não é crível que uma empresa
efetue pagamentos milionários à pessoa pelo suposto auxílio na
prospecção de negócios destinados à sua aquisição, sem que haja prova,
ainda que mínima, a respeito da mínimaprestação desses serviços.

229. Tais provas, se existentes, seriam de fácil produção, a
exemplo da juntada de propostas, mensagens eletrônicas entre Leon
Vargas e potenciais interessados, de comprovantes de reuniões havidas,
esboços de negociações, entre outros elementos.

230. Nada disso foi apresentado a este Juízo.

231. Outro elemento que chama a atenção é o fato de que,
apesar de o contrato de prestação de serviços datar de 24/01/2013, o
reconhecimento da autenticidade das firmas de Leon Denis Vargas Ilário
e Marcelo Simões somente foi efetuado junto ao 4º Ofício de Notas do
Distrito Federal em 03/09/2014 (evento 1, anexo22), vale dizer, quando
a Operação Lava Jato já havia adquirido notoriedade, e, conforme bem
apontou o MPF, após haver sido aprovado, em 20/08/2014, na Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara Federal, o relatório que sugeria a
cassação do então Deputado Federal André Luiz Vargas Ilário.

232. Para dar ainda mais amparo ao álibi fraudulento, a
a IT7 Sistemas Ltda ingressou, em 03/09/2014, com ação monitória
alegando descumprimento do contrato de prestação de serviços e
pleiteando o ressarcimento de metade do valor pago a Leon Denis
Vargas Ilário, ou seja, R$ 1.200.000,00 (cópia da petição inicial
apresentada pelo MPF com a denúncia, cf. evento 1, anexo23). Não
explica a inicial o que justificaria Leon Denis Vargas Ilário a ficar com a
metade paga

233. Interessante salientar que o ajuizamento da demanda
somente ocorreu em 03/09/2014, apesar de os valores terem sido pagos
pela IT7 Sistemas oito meses antes, em janeiro de 2014, e quando a
Operação Lava Jato e a investigação sobre André Luiz Vargas Ilário
haviam se tornado notórias.
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234. Assim, o álibi apresentado por Marcelo Simões é
completamente inverossímil e fraudulento, tendo sido o contrato de
prestação de serviços de consultoria formalizado com o intuito de
ocultar e dissimular os repasses ilícitos realizados pela IT7 Sistemas em
favor de André Luiz Vargas Ilário, com interposição fraudulenta
da Arbor Consultoria Contábil e a AJJP Serviços Administrativos.

235. Tais repasses ocorreram imediamente após a IT7
obter o milionário contrato junto à Caixa Econômica Federal. 

236. É o caso de sumarizar as provas.

237. A IT7 obteve contrato, em 19/12/2013, com a Caixa
Econômica Federal para fornecimento de serviços de informática.

238. Há indícios de que a licitação foi fraudulenta e que o
então Deputado Federal André Luiz Vargas Ilário agiu para
favorecimento da IT7 no certame, utilizando a influência política
decorrente de seu cargo junto a agentes da Caixa Econômica Federal. 

239. Em seguida, especificamente entre 10 a 30/01/2014, a
IT7 repassou R$ 2.399.850,00, como ela mesmo admite a Leon Denis
Vargas Ilário, irmão de André Luiz Vargas Ilário.

240. Entretanto, para o repasse, as transferências foram
efetuadas às empresas AJJP e Arbor, sem qualquer relação com os dois
irmãos, e foram emitidas notas fiscais fraudulentas pelas empresas, já
que não prestaram qualquer serviço a IT7.

241. O numerário foi sacado em espécie pelas empresas,
entregue a Alberto Youssef, que se encarregou de entregar em espécie a
André Luiz Vargas Ilário.

242. Como se não bastasse, foi simulado um contrato de
prestação de serviços entre a IT7 e Leon Denis Vargas Ilário para buscar
fraudulentamente justificar todas as operações, mas que não guarda
coerência com os fatos.

243. Embora as circunstâncias dos crimes antecedentes
não estejam totalmente elucidados, não há causa lícita identificada para
o repasse de R$ 2.399.850,00 pela IT7 ao então Deputado Federal André
Luiz Vargas Ilário logo após a obtenção do contrato junto à Caixa
Econômica Federal.

244. Há indícios, como crime antecedente, de fraude à
licitação e que André Luiz Vargas Ilácio interferiu, usando seu cargo,
para que a IT7 fosse contratada. Em contrapartida, foi a ele
pago R$ 2.399.850,00, o que representam indícios também de
corrupção.
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245. Mas os crimes antecedentes não constituem o objeto
desta ação penal e não precisam ser provados com todas as suas
circunstâncias e elementos.

246. Bastam, como expressa a lei, indícios da prática dos
crimes antecedentes. 

247. Não há dúvida de que o repasse de R$ 2.399.850,00
não teve causa lícita e tal valor constitui o produto dos crimes
antecedentes.

248. A interposição fraudulenta da Arbor e da AJJP, a
emissão de notas fiscais fraudulentas para dar aparência lícita aos
repasses, o saque em espécie dos valores e a sua entrega em espécie e a
simulação do contrato de prestação de serviços entre a IT7 e Leon Denis
Vargas Ilário constituem todos atos de ocultação e dissimulação de um
mesmo ciclo de lavagem de dinheiro e que foram praticados para
esconder, em um primeiro momento, o verdadeiro beneficiário dos
valores e, em um segundo, para dar aparência lícita ao repasse. 

249. Provada, portanto, a materialidade do crime de
lavagem de dinheiro.

250. Quanto à autoria, todos os participantes no ciclo
delitivo devem responder pelo crime. André Luiz Vargas Ilário é o
titular dos valores ocultados. Leon Denis Vargas Ilário praticou vários
atos de ocultação e dissimulação a mando do irmão. Marcelo Simões
praticou vários atos de ocultação e dissimulação. Meire Bomfim da
Silva Poza também praticou atos de ocultação e dissimulação.

251. As condutas de lavagem iniciaram-se em dezembro
de 2013, com a emissão das notas fiscais fraudulentas, tendo se
prolongado até janeiro e fevereiro de 2014, com a realização das
transferências eletrônicas, os saques e entregas de numerário em espécie
ao destinatário final. O último ato consistiu na falsificação do contrato
de prestação de serviços entre Leon Deniz Vargas Ilário e a IT7, com o
reconhecimento de firmas em setembro de 2014.

252. Apesar de terem sido múltiplas as condutas de
ocultação e dissimulação, entendo que se inserem em um mesmo ciclo
delitivo. O crime, portanto, é único. Deve, porém, ser considerado o
número de atos e a sua sofisticação na dosimetria. 

253. As Defesas de Marcelo Simões e Meire Bomfim da
Silva Poza alegam ausência do tipo subjetivo do crime de lavagem de
dinheiro, pois afirmam que não tinham conhecimento da origem ilícita
dos valores, nem tampouco dos destinatários finais de tais valores.

254. Em que pesem os argumentos defensivos, o fato é que
a utilização de estratagemas de ocultação e dissimulação, com o
acertamento da emissão de notas fiscais, formalização de contrato
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fictício e transferências dissimuladas pressupõem o dolo de lavagem.
Não há outra explicação para o motivo do emprego de tais estratagemas
salvo dolo de ocultação e dissimulação do produto do crime.

255. Quanto à Marcelo Simões, foi ele ainda o
responsável, na IT7, pela decisão de pagar vantagem indevida ao então
Deputado Federal André Luiz Vargas Ilário. Como autor do crime
antecedente, não pode afirmar desconhecimento de que ocultava e
dissimulava produto do crime.

256. Em relação à Meire Poza, tinha ela conhecimento de
que Alberto Youssef mantinha escritório dedicado à lavagem de dinheiro
e participou em diversas operações dele. A concordância dela em
repassar fraudulentamente valores provenientes de empresa privada a
Deputado Federal ou ao irmão de Deputado Federal leva à conclusão de
agiu com dolo, já que sabia que estava praticando operação de lavagem
de dinheiro, ainda que não tivesse conhecimento de detalhes da origem e
da causa do pagamento.

257. Pugnou, ainda, a Defesa de Marcelo Simões, em
alegações finais, a desclassificação do crime de lavagem de dinheiro
para o crime de favorecimento real do art. 349 do CP.

258. Não assiste razão à Defesa.

259. Havendo condutas de ocultação e dissimulação, o que
é o caso, a conduta tipifica lavagem, já qu esta é especial em relação ao
crime de favorecimento real. Assim, pelo princípio da especialidade
prevalece o enquadramento típico do art. 1º da Lei nº 9.613/1998.

260. Presentes, portanto, provas acima de qualquer dúvida
razóavel do crime de lavagem de dinheiro previsto no artigo 1º, caput,
da Lei 9613/1998, com a redação dada pela Lei 12683/2012, devendo
ser responsabilizados, na forma da fundamentação, os acusados André
Luiz Vargas Ilário, Leon Denis Vargas Ilário, Marcelo Simões e Meire
Bomfim da Silva Poza.

 

III. DISPOSITIVO

 

261. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão
punitiva.

262. Condeno André Luiz Vargas Ilário, Leon Denis
Vargas Ilário, Marcelo Simões e Meire Bomfim da Silva Poza por um
crime de lavagem de dinheiro do artigo 1º, caput, da Lei 9613/98,
consistente na ocultação e dissimulação de R$ 2.399.850,00



20/08/2018 Evento 292 - SENT1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701534519902265120077762851024&evento=7015… 51/58

provenientes de crimes contra a Administração Pública relacionados
ao contrato nº 3967/2013, firmados entre a Caixa Econômica Federal e a
IT7 Sistemas Ltda.

263. Atento aos dizeres do artigo 59 do Código Penal e
levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e
dosimetria das penas a serem impostas aos condenados.

André Luiz Vargas Ilário:

264. André Luiz Vargas Ilário não tem antecedentes
criminais registrados no processo. Embora tenha sido condenado
na ação penal 5023121-47.2015.404.7000, não considerarei
o feito como antecedente em vista do entendimento jurisprudencial a
esse respeito. A culpabilidade é elevada. Conforme restou comprovado
na ação penal supramencionada, o condenado recebeu propina não só no
exercício do mandato de Deputado Federal, mas tambem da função de
Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, esta entre os anos de 2011 a
2014, período que abarca os fatos objeto desta ação penal (dezembro de
2013 a fevereiro de 2014). A responsabilidade de um Vice-Presidente da
Câmara é enorme e, por conseguinte, também a sua culpabilidade
quando pratica crimes. Personalidade, conduta social, motivos e
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem
ser valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu
relativa sofisticação, com a interposição fraudulenta de empresas, com a
emissão de notas fiscais fraudulentas, com a utilização de escritório de
lavagem, com saques e movimentações em espécie para dificultar
rastreamento  e a simulação de que os repasses eram pagamento por
serviços de consultoria prestados. Além disso, houve um longo ciclo de
lavagem com vários atos de ocultação e dissimulação realizados em seu
curso. Tal grau de sofisticação não é inerente ao crime de lavagem e
deve ser valorado negativamente a título de circunstâncias (a
complexidade não é inerente ao crime de lavagem, conforme precedente
do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma do STF,
un., j. 10/04/2001). Consequências devem ser valoradas negativamente.
A lavagem envolve a quantia substancial de R$ 2.399.850,00. A
lavagem de expressiva quantidade de dinheiro merece reprovação
especial a título de consequências. Considerando três vetoriais
negativas, de especial gravidade, fixo, para o crime de lavagem de
dinheiro, pena de seis anos de reclusão.

265. Não há agravantes ou atenuantes. 

266. Não há causas de aumento ou de diminuição.

267. Fixo multa proporcional para a lavagem em cento e
sessenta dias-multa.

268. Considerando a dimensão dos crimes e especialmente
a capacidade econômica de André Vargas, fixo o dia multa em cinco
salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (09/2014).
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269. Tendo em vista que as vetoriais do art. 59 do Código
Penal não são favoráveis ao condenado, ao contrário são de especial
reprovabilidade, com três vetoriais negativas, fixo, com base no art. 33,
§3º, do Código Penal, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena. Sobre o tema, precedente do Supremo Tribunal
Federal:

"A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está
condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao
exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
conforme remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal." (HC
114.580/MS - Rel. Min. Rosa Weber - 1ª Turma do STF - por maioria
- j. 23/04/2013)

270. São, portanto, definitivas para André Luiz Vargas
Ilário penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa
de cento e sessenta dias-multa, cada uma no valor de cinco salários
mínimos vigentes em 09/2014.

Leon Denis Vargas Ilário:

271. Leon Denis Vargas Ilário não tem antecedentes
criminais informados no processo. Embora tenha sido condenado
na ação penal 5023121-47.2015.404.7000, não considerarei
o feito como antecedente em vista do entendimento jurisprudencial a
esse respeito. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem
ser valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu
relativa sofisticação, com a interposição fraudulenta de empresas, com a
emissão de notas fiscais fraudulentas, com a utilização de escritório de
lavagem, com saques e movimentações em espécie para dificultar
rastreamento  e a simulação de que os repasses eram pagamento por
serviços de consultoria prestados. Além disso, houve um longo ciclo de
lavagem com vários atos de ocultação e dissimulação realizados em seu
curso. Tal grau de sofisticação não é inerente ao crime de lavagem e
deve ser valorado negativamente a título de circunstâncias (a
complexidade não é inerente ao crime de lavagem, conforme precedente
do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma do STF,
un., j. 10/04/2001). Consequências devem ser valoradas negativamente.
A lavagem envolve a quantia substancial de R$ 2.399.850,00. A
lavagem de expressiva quantidade de dinheiro merece reprovação
especial a título de consequências. Considerando duas vetoriais
negativas, de especial gravidade, fixo, para o crime de lavagem de
dinheiro, pena de cinco anos de reclusão.

272. Não há agravantes ou atenuantes, nem causas de
aumento ou de diminuição.

273. Fixo multa proporcional para a lavagem em cento e
dez dias-multa.
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274. Considerando a falta de melhores informações sobre
a capacidade econômica atual de Leon Vargas, mas considerando a
dimensão dos crimes, fixo o dia multa em dois salários mínimos
vigentes ao tempo do último fato delitivo (09/2014).

275. Considerando as regras do art. 33 do Código Penal,
fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. Não
aplico o mesmo critério que o utilizado para André Luiz Vargas Ilário,
considerando a atuação subordinada de Leon Denis Vargas Ilário em
relação ao irmão.

276. São, portanto, definitivas para Leon Denis Vargas
Ilário penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
multa de cento e dez dias-multa, cada uma no valor de dois salários
mínimos vigentes em 09/2014.

Marcelo Simões

277. Marcelo Simões não tem antecedentes registrados no
processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem
ser valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu
relativa sofisticação, com a interposição fraudulenta de empresas, com a
emissão de notas fiscais fraudulentas, com a utilização de escritório de
lavagem, com saques e movimentações em espécie para dificultar
rastreamento  e a simulação de que os repasses eram pagamento por
serviços de consultoria prestados. Além disso, houve um longo ciclo de
lavagem com vários atos de ocultação e dissimulação realizados em seu
curso. Tal grau de sofisticação não é inerente ao crime de lavagem e
deve ser valorado negativamente a título de circunstâncias (a
complexidade não é inerente ao crime de lavagem, conforme precedente
do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma do STF,
un., j. 10/04/2001). Consequências devem ser valoradas negativamente.
A lavagem envolve a quantia substancial de R$ 2.399.850,00. A
lavagem de expressiva quantidade de dinheiro merece reprovação
especial a título de consequências. Considerando duas vetoriais
negativas, de especial gravidade, fixo, para o crime de lavagem de
dinheiro, pena de cinco anos de reclusão.

278. Não há agravantes ou atenuantes, nem causas de
aumento ou de diminuição de pena.

279. Fixo multa proporcional para a lavagem em cento e
dez dias-multa.

280. Considerando a dimensão dos crimes e especialmente
a capacidade econômica de Marcelo Simões, fixo o dia multa em cinco
salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (09/2014).

281. Tendo em vista que as vetoriais do art. 59 do Código
Penal não são favoráveis ao condenado, ao contrário são de especial
reprovabilidade, com duas vetoriais negativas, fixo, com base no art. 33,
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§3º, do Código Penal, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena. Compreendo que, assim como André Luiz Vargas
Ilário, foi ele o principal artífice do crime. Sobre o tema, precedente do
Supremo Tribunal Federal:

"A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está
condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao
exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
conforme remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal." (HC
114.580/MS - Rel. Min. Rosa Weber - 1ª Turma do STF - por maioria
- j. 23/04/2013)

282. São, portanto, definitivas para Marcelo Simões penas
de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
multa de cento e dez dias-multa, cada uma no valor de cinco salários
mínimos vigentes em 09/2014.

Meire Bomfim da Silva Poza:

283. Meire Bomfim da Silva Poza não tem antecedentes
registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social,
motivos, comportamento da vítima são elementos neutros.
Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem, no
presente caso, envolveu relativa sofisticação, com a interposição
fraudulenta de empresas, com a emissão de notas fiscais fraudulentas,
com a utilização de escritório de lavagem, com saques e movimentações
em espécie para dificultar rastreamento  e a simulação de que os
repasses eram pagamento por serviços de consultoria prestados. Além
disso, houve um longo ciclo de lavagem com vários atos de ocultação e
dissimulação realizados em seu curso. Tal grau de sofisticação não é
inerente ao crime de lavagem e deve ser valorado negativamente a título
de circunstâncias (a complexidade não é inerente ao crime de lavagem,
conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
1ª Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Consequências devem ser
valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de
R$ 2.399.850,00. A lavagem de expressiva quantidade de dinheiro
merece reprovação especial a título de consequências. Considerando
duas vetoriais negativas, de especial gravidade, fixo, para o crime de
lavagem de dinheiro, pena de cinco anos de reclusão.

284. Não há agravantes. Reconheço a atenuante da
confissão, diminuindo, em razão dela, a pena em seis meses, para quatro
anos e seis meses de reclusão.

285. Fixo multa proporcional para a lavagem em sessenta
dias-multa.

286. Considerando a falta de melhores informações sobre a
situação financeira atual de Meire Bomfim da Silva, fixo o dia multa em
um salário mínimo vigente ao tempo do último fato delitivo (09/2014).
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287. Considerando as regras do art. 33 do Código Penal,
fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. Não
aplico o mesmo critério que o utilizado para André Luiz Vargas Ilário ou
para Marcelo Simões, considerando a atuação acessória de Meire
Bomgim da Silva Poza.

288. Seriam, portanto, definitivas para Meire Bomfim
da Silva Poza, penas de quatro anos e seis meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e multa de sessenta dias-multa, cada uma no
valor de três salários mínimos vigentes em 09/2014.

289. Pretende, não obstante, a Defesa de Meire Bomfim da
Silva Poza, o reconhecimento da colaboração da condenada com a
Justiça e, por conseguinte, a concessão de benefícios que a isentem de
pena, nos termos do artigo 4º da Lei 12.850/2013 ou do artigo 1º, § 5º,
da Lei 9.613/1998.

290. Observa-se inicialmente que a colaboração da
condenada foi de inegável valia, com a entrega de documentos, relato de
fatos e auxílio na interpretação de elementos informativos.

291. Foi inclusive reconhecida pelos Policiais Federais
envolvidos nas investigações iniciais da assim denominada Operação
Lava Jato, conforme se extrai dos depoimentos judiciais do Delegado
Marcio Adriano Anselmo (evento 245, termo1), Agente Rodrigo Prado
Pereira (evento 245, termo2), Delegado Eduardo Mauat da Silva (evento
247, termo5).

292. Não obstante isso, não chegou a ser formalizado
acordo de colaboração premiada entre as partes, fruto, aparentemente,
de desinteresse recíproco do MPF e da condenada.

293. Há problemas em se reconhecer a colaboração sem a
formalização de um acordo, eis que tal fato envolve um aspecto
discricionário da competência do MPF, pois não serve à persecução
realizar acordo com todos os envolvidos no crime, o que seria sinônimo
de impunidade. Cabe também ao MPF avaliar se os ganhos obtidos com
a colaboração, como a qualidade da prova providenciada pelo
colaborador, justificam o benefício concedido ao criminoso. Por
envolver elemento discricionário, salvo casos extremos, não cabe,
princípio, ao Judiciário reconhecer benefício decorrente de colaboração
se não for ela precedida de acordo com o MPF na forma da Lei nº
12.850/2013.

294. Apesar dessas considerações, não há como
não reconhecer, não só a confissão da condenada acima já valorada, mas
que ela também prestou informações relevantes sobre o esquema
criminoso objeto deste processo e igualmente das atividades ilícitas
desenvolvidas por Alberto Youssef, inclusive contribuindo para a
apuração do crime que é objeto desta ação penal.
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295. Observo que, mesmo para o presente caso, ela
forneceu cópia de mensagens eletrônicas que foram fundamentais para
relacionar os repasses da IT7 ao Leon Denis Vargas Ilário e André Luiz
Vargas Ilário.

296. Nessas condições e considerando que o papel de
Meire Bomfim da Silva Poza foi acessório mesmo em relação ao
profissional da lavagem Alberto Youssef, é o caso de algum
reconhecimento do valor da colaboração da condenada e da concessão
de algum benefício.

297. Não cabe, porém, como pretendido pela condenada, o
perdão judicial. A efetividade da colaboração não é o único elemento a
ser considerado. Deve ter o Juízo presente também os demais elementos
do §1.º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013. Nesse aspecto, considerando a
gravidade em concreto dos crimes praticados por Meire Bomfim da
Silva Poza, que auxiliou Alberto Youssef em lavagem de dinheiro, 
aparentemente não só no presente caso, não cabe perdão judicial.

298. Assim, reduzo a pena de Meire Bomfim da Silva Poza
pela metade, restando ela em dois anos e três meses de reclusão e trinta
dias multa.

299. Altero o regime de cumprimento para o aberto,
considerando os critérios do art. 33 do CP.

300. Substituo a pena privativa de liberdade de dois anos e
três meses de reclusão por duas penas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviço à comunidade e em prestação pecuniária. A pena
de prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida, junto à
entidade assistencial ou pública, à razão de uma hora de tarefa por dia
de condenação, ou de sete horas por semana, de modo a não prejudicar a
jornada de trabalho da condenada, e durante o período da pena
substituída, ou seja, dois anos e três meses. A pena de prestação
pecuniária consistirá no pagamento do total de vinte salários mínimos a
entidade assistencial ou pública como forma de compensar a sociedade
pela prática do crime. Caberá ao Juízo da execução o detalhamento das
penas, bem como a indicação das entidades assistenciais. Justifico as
escolhas, a prestação de serviço pelo seu elevado potencial de
ressocialização, a prestação pecuniária porque, de certa forma,
compensa a sociedade, vítima do crime. Caso não tenha condições
financeiras atuais de pagar a prestação pecunicária, poderá ela, por
decisão do Juiz da Execução, ser substituída por outra pena de prestação
de serviços comunitários.

301. Caso constatado, supervenientemente, falta de
colaboração ou que a condenada tenha faltado com a verdade, o
benefício deverá ser cassado.

302. Em decorrência da condenação pelo crime de
lavagem, decreto, com base no art. 7º, II, da Lei nº 9.613/1998, a
interdição de André Luiz Vargas Ilário, Leon Denis Vargas Ilário
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e Marcelo Simões para o exercício de cargo ou função pública ou de
diretor, membro de conselho ou de gerência das pessoas jurídicas
referidas no art. 9º da mesma lei pelo dobro do tempo da pena privativa
de liberdade. Deixo de aplicar a pena acessória a Meire Bomfim da
Silva Poza em vista da colaboração.

303. Considerando a previsão legal do art. 91, § 2º, do CP,
relativamente ao confisco de bens ou valores equivalentes ao "produto
ou proveito do crime quanto estes não foram encontrados ou quando se
localizarem no exterior", fica o patrimônio de André Vargas, Leon
Vargas e Marcelo Simões, ainda que sem origem criminosa comprovada,
sujeito ao confisco criminal até completar o montante de R$
2.399.850,00. Inviável identificar tais bens no presente momento. A
identificação deverá ser feita em processos a parte ou, como
permitido, na fase do art. 122 do CPP.

304. Com base no art. 387, IV, do CPP, fixo em R$
2.399.850,00 o valor mínimo necessário para indenização dos danos
decorrentes dos crimes, a serem revertidos à Caixa Econômica Federal.
O valor deverá ser corrigido monetariamente até o pagamento. Do valor,
deverão ser descontados o montante arrecadado com o confisco
criminal.

305. Quanto à Meire Bomfim da Silva Poza, considerando
cumulativamente a sua colaboração e o caráter acessório de suas
condutas, limito a sua responsabilidade pelo confisco e comissão ao
correspondente a sua comissão na operação de lavagem, que estimo em
4% com base em suas declarações (evento 269).

306. Deverão os condenados também arcar com as custas
processuais.

307. Independentemente do trânsito em julgado, diante
dos indícios de que Diego Deboni Rosseto e João Batista Comelli Netto
prestaram falso testemunho perante este Juízo, oficie-se à autoridade
policial, com cópia deste despacho, para a instauração de inquérito pelo
crime do art. 342 do CP.

308. Transitada em julgado, lancem o nome dos
condenados no rol dos culpados. Procedam-se às anotações e
comunicações de praxe (inclusive ao TRE, para os fins do artigo 15, III,
da Constituição Federal).

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

Curitiba, 17 de agosto de 2018.
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