
OPERAÇÃO LAVA-JATO 
 
Trata-se de operação realizada sob a forma de força-tarefa pelos 
órgãos de persecução penal e fiscalização, deflagrada em março de 
2014, em várias unidades da federação, em razão de esquema de 
lavagem de dinheiro e evasão de divisas, praticado por grupo 
organizado de Curitiba (PR), que movimentou um grande volume de 
recursos de origem diversa, com a participação de doleiros. 
 
Para consecução dos objetivos da organização, foram utilizados um 
posto de gasolina em Brasília (DF) e empresas de fachada em São 
Paulo e Curitiba (PR). 
 
O processo criminal tramita perante o Juízo da 13ª Vara Federal de 
Curitiba pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização 
criminosa (juízo prevento), onde, também, são juntados os acordos 
de colaboração premiada (art. 7º, §3º, da Lei 12.850/2013). 
 
Com o desdobramento das investigações, verificou-se que os 
dirigentes da Petrobras pagavam propina a políticos e executivos de 
empresas fornecedoras, contratadas para prestação de serviços, e 
que parte dos recursos era repassada ao PT, PMDB e PP. 
 
Na apuração dos fatos, vários delitos teriam sido cometidos por 
clientes do esquema de movimentação ilegal de recursos, a saber: 
desvio de recursos públicos, corrupção ativa (executivos de 
empreiteiras) e passiva (agentes públicos), evasão de divisas, 
sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e pratica de crimes 
financeiros etc. 
 
Ao celebrar acordo de colaboração premiada, o ex-diretor de 
abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, declarou que, no 
período de 2006 a 2012, as diretorias da estatal, gerenciadas por 
prepostos de partidos políticos (PT, PMDB e PP), recolhiam 
propinas de 3% de todos os contratos, além de mencionar vários 
nomes de agentes políticos envolvidos. 
 
Ao celebrar acordo de colaboração premiada, o chefe do esquema 
de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, o doleiro Alberto 
Youssef, detalhou a estrutura da organização e os clientes do 
esquema de movimentação de recursos, além de mencionar os 
nomes de agentes públicos, políticos e executivos de empreiteiras 
envolvidos. 



OPERAÇÃO LAVA-JATO NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
O Núcleo da Lava-Jato do Paraná afirmou que Paulo Vieira de 
Souza disponibilizou, a partir do segundo semestre de 2010, R$ 100 
milhões em espécie ao operador financeiro Adir Assad, no Brasil. 
Este entregou os valores ao Setor de Operações Estruturadas da 
Odebrecht, aos cuidados do doleiro Álvaro José Novis – que fazia 
pagamentos de propinas, a mando da empresa, para vários agentes 
públicos e políticos, inclusive da Petrobrás. 
 
O Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São 
Paulo prolatou, até a presente data (06/03/2019), duas sentenças 
no âmbito da Operação Lava-Jato SP. 



CONDENAÇÃO LAVA-JATO (PETROLÃO) 
AÇÃO PENAL Nº 0011507-87.2018.403.6181/SP 
Ref.: Formação de cartel em obras do Rodoanel Sul e Sistema 
Viário Metropolitano de SP (período 2004 - 2015)  
Réu: Paulo Vieira de Souza (Paulo Preto) 
Data: 28/02/2019 
 
 
CONDENADOS 
 

DELITO PENA/MULTA 

Paulo Vieira de Souza 
(ex-diretor da Dersa) 

Contra a ordem econômica  
(formação de cartel) 

 
Fraude à licitação 

 

(27a) 
 

(2002 DM) 

 
 
Crime contra a ordem econômica (formação de cartel) 
(Art.4º, I e II, “b”, da Lei nº 8.137/90) 
 
Crime de fraude à licitação 
(Artigo 90 da Lei nº 8.666/93) 
 
(*) 2002 DM de 5 S/M 
 
 



CONDENAÇÃO LAVA-JATO (PETROLÃO) 
AÇÃO PENAL Nº 0002176-18.2017.04.03.6181/SP 
Ref.: Desvios de recursos públicos dos empreendimentos 
Rodoanel Sul, Jacu Pêssego e Nova Marginal Tietê. 
Réu(s): Paulo Vieira de Souza (Paulo Preto) e outros 
Data: 06/03/2019 
 
 
CONDENADOS 
 

DELITO PENA/MULTA 

José Geraldo Casas 
Vilela  
(ex-chefe de 
Assentamento da Dersa) 
 

Peculato 
Inserção de dados falsos 

Associação criminosa  

(145a e 8m) 
4320 DM 

(*) 
 
 

Mércia Ferreira Gomes 
ex-funcionária da Dersa 
 

Peculato 
Associação criminosa 

(12a e 15d) 
< (restritiva de 

direitos) 
 

Paulo Vieira de Souza 
(ex-diretor da Dersa) 

Peculato 
Inserção de dados falsos 

Associação criminosa 
 

(145a e 8m) 
4320 DM 

(*) 

Tatiana Arara Souza 
Cremonini 
(filha de Paulo Vieira de 
Souza) 
 

Peculato 
Inserção de dados falsos 

Associação criminosa 
 

(24a e 3m) 
600 DM 

 

 
 
Art. 69, CP - Concurso material 
Art. 71, CP – Crime continuado 
 
Art. 288, CP - Associação criminosa 
Art. 312, caput , CP – Peculato 
Art. 313-A, CP - Inserção de dados falsos em sistema de 
informações 
 
 
(*) 4320 DM de 5 S/M 
                                                                                                                                                                                                                                


