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Após atuação do MPF, tribunal português
determina o cumprimento imediato da
extradição de Raul Schmidt

Desde sexta feira, o empresário é procurado pela polícia portuguesa para responder a investigações
da Operação Lava Jato

MPF impulsiona discussão com
EUA sobre acordo bilateral
para solicitação de dados

Reunião com representantes do
Departamento de Justiça americano
também serviu para estreitar laços entre
as instituições

Reunião de trabalho busca
fortalecer combate ao
contrabando e ao descaminho
na fronteira com Uruguai e
Paraguai

Atividade organizada pela Câmara
Criminal na PRR4, em Porto Alegre,
reúne representantes do MPF, da Receita
Federal, da PF e da PRF e do IDESF

NOTÍCIAS DA INTRANET NACIONAL

Troca de informações é tema de reunião entre PGR e autoridades suíças

Autoridades brasileiras e estrangeiras estudam implantação de sistema eletrônico
de cooperação internacional

MPF recebe visita de representante do Fundo Monetário Internacional

Em Portugal, MPF faz novas tratativas para viabilizar extradição de Raul Schmidt
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DESTAQUES

Após atuação do MPF, tribunal português
determina o cumprimento imediato da
extradição de Raul Schmidt

Desde sexta feira, o empresário é procurado pela polícia portuguesa para responder a
investigações da Operação Lava Jato

Em decisão tomada na última sexta-feira (18), o Tribunal de Relação de Lisboa
determinou o cumprimento da ordem de extradição do empresário Raul Schmidt
investigado no Brasil, no âmbito da Operação Lava Jato. Schmidt deve ser entregue às
autoridades brasileiras assim que for localizado pela polícia portuguesa, a quem cabe
cumprir o mandado expedido pela corte. A informação foi repassada - ainda de forma
extraoficial – à Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) do Ministério Público Federal
(MPF), que acompanha o caso desde que o acusado deixou o Brasil após ter a prisão
decretada. 

A ordem para o cumprimento da extradição é resultado de articulação feita pela
secretária da SCI, Cristina Romanó, junto a diversas autoridades portuguesas. Há uma
semana, ela esteve em Lisboa, onde se reuniu com a procuradora-geral de Portugal,
Joana Marques Vidal, e procuradores lusitanos para tratar da extradição do empresário
para o Brasil. O objetivo das reuniões foi viabilizar a entrega de Schmidt às autoridades
brasileiras para que ele possa responder, no Brasil, aos processos decorrentes das
investigações e que se referem a supostos crimes praticados antes de 2011, quando o
empresário passou a ter cidadania portuguesa.

A secretária de Cooperação Internacional argumentou, nas reuniões com as instituições
portuguesas, que o fato de o investigado ter sido colocado em liberdade não é óbice para
a efetivação da extradição (o que está na jurisprudência do STF desde a década de
1950). Também salientou a importância de que Lisboa não se torne um refúgio para
investigados da Lava Jato brasileira sem vínculos efetivos prévios com Portugal. 

O processo em que foi solicitada a extradição do empresário transitou em julgado em
janeiro deste ano e, desde então, o Brasil busca o cumprimento da determinação da
Justiça portuguesa, favorável à extradição. No entanto, a defesa de Schimdt busca
alternativas para impedir o cumprimento da decisão. “Mesmo tendo exauridos todos os
recursos e existindo uma sentença válida, já transitada em julgado para a extradição, a
defesa continua atuando para impedir o cumprimento da medida”, pontua a secretária
Cristina Romanó. Essas tentativas ocorrem, inclusive, neste momento, em que há uma
determinação clara do tribunal onde tramita o processo de extradição. 

Trata-se de uma estratégia que, na avaliação da secretária, pode até mesmo afetar as
relações diplomáticas entre Brasil e Portugal. “Não há divergências entre as autoridades
brasileiras e portuguesas quanto à extradição. Apenas a atuação da defesa para impedir o
cumprimento de uma decisão judicial válida”, explicou, lembrando que não é a primeira
vez que, em vez se de apresentar às autoridades, o investigado foge e se esconde da
Interpol, enquanto tenta algum recurso judicial que postergue a sua extradição.

Na ida a Portugal, a secretária de Cooperação Internacional do MPF também tratou do tema com o embaixador
Luiz Alberto Figueiredo Machado, com autoridades diplomáticas e representantes do Ministério da Justiça
português. A embaixada, por sinal, expressou a sua surpresa com o desenvolvimento do processo até a decisão
de entrega da última semana, já que o foragido nunca havia sido colocado à disposição para entrega para o
Brasil, conforme consta do convenção para extradição da Comunidade de países de língua portuguesa (CPLP).
Entenda o caso – Além de atuar como operador financeiro, Raul Schmidt também aparece como preposto de
empresas internacionais na obtenção de contratos de exploração de plataformas da Petrobras. Sua ocupação
profissional era para facilitar os desvios de três ex-diretores da empresa de petróleo brasileira (Duque, Zelada e
Cerveró) e há a suspeita que recebeu de propina por seus serviços mais de 200 milhões de dólares (30 milhões ,
por exemplo, na intermediação de um só contrato). É, provavelmente, o fugitivo com maior patrimônio desviado
dos cofres públicos brasileiros. Ele foi preso em Portugal, em março de 2016, na primeira fase internacional da
Operação Lava Jato. O empresário estava foragido desde julho de 2015. Morou em Londres, onde mantinha
uma galeria de arte, mas, após o início da Lava Jato, mudou-se para Portugal, por ter dupla cidadania.

O pedido de extradição do brasileiro foi julgado pelo Tribunal da Relação de Lisboa, mas Raul Schmidt recorreu
ao STJ de Portugal, que confirmou integralmente, em setembro de 2017, a extradição. O brasileiro ajuizou
reclamação junto ao STJ português, que novamente indeferiu o pedido. Na tentativa de evitar a extradição,
recorreu ao Tribunal Constitucional de Portugal (TCP) que, por decisão sumária, de novembro de 2017, não
conheceu o recurso. Um mês depois, a defesa recorreu novamente ao TCP, que confirmou a extradição. Em 9
de janeiro deste ano, o mesmo tribunal indeferiu nova reclamação de Schmidt e confirmou o trânsito em
julgado do processo de extradição para o Brasil. 

A decisão do TCP, no entanto, não foi executada porque o Tribunal da Relação de Lisboa suspendeu a emissão
do “mandado de desligamento” - documento imprescindível para a entrega às autoridades brasileiras - até a
finalização do “recurso de revisão” (espécie de ação rescisória), julgada em abril pelo Supremo Tribunal de Justiça
de Portugal.

Em abril deste ano, Raul Schmidt recorreu ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) para suspender a
extradição, alegando que as unidades prisionais brasileiras não cumpriam os padrões mínimos exigidos pela
Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Para rebater esse recurso, a procuradora-geral da República
(PGR), Raquel Dodge, enviou às autoridades portuguesas ofício reafirmando o compromisso do Estado brasileiro
de garantir e respeitar os direitos fundamentais de Raul Schmidt, argumento que foi aceito pelo tribunal
europeu.
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MPF impulsiona discussão com EUA sobre
acordo bilateral para solicitação de dados

Reunião com representantes do Departamento de Justiça americano também serviu para
estreitar laços entre as instituições

Representantes do Ministério Público Federal (MPF) e do Departamento de Justiça norte-
americano discutiram na última terça-feira (15) questões ligadas à elaboração de um
novo acordo bilateral para facilitar o acesso a provas armazenadas em provedores de
tecnologia baseados nos Estados Unidos da América (EUA). As tratativas relacionadas ao
tema ainda estão em estágio inicial e foram possíveis após a aprovação de lei americana
que regula proteção de dados, a Cloud Act. A legislação abre espaço para que sejam
firmados acordos bilaterais para a criação de uma estrutura que permita a autoridades
estrangeiras processarem diretamente os fornecedores americanos, sem a necessidade de
fazer uma solicitação ao Departamento de Justiça dos EUA. Atualmente, esse é o
procedimento adotado por meio do tratado Bilateral de Assistência Jurídica Mútua
(MLAT).

Para a secretária adjunta de Cooperação Internacional do MPF, Denise Abade, que
participou da reunião, a inovação no procedimento é um passo importante. “Sem dúvida,
se conseguirmos firmar o novo acordo, muitas das barreiras que podem ser utilizadas por
um provedor baseado nos EUA para cumprir uma ordem judicial brasileira seriam
removidas. Daí a importância do engajamento de todos os atores principais envolvidos
nessa questão e na persecução penal de crimes que envolvam a utilização desses
provedores. O Ministério Público Federal está envolvido e comprometido com essa
discussão”, afirmou.

Depois que os termos do acordo forem acertados internamente no Brasil, o texto será
levado para apreciação também do governo norte-americano. Vale destacar que nem
todos os países podem entrar em acordos bilaterais com os EUA sob a Cloud Act. Pelo
regulamento, antes que o país interessado possa fazê-lo, o procurador-geral da República
estadunidense deve submeter certas certificações escritas ao Congresso americano sobre
o país requisitante. O legislativo americano verifica se a legislação estrangeira atende
critérios específicos e oferece proteções, inclusive processuais, para a privacidade e as
liberdades civis. Na avaliação da secretária adjunta, esse requisito não deve ser óbice ao
Brasil, uma vez que a Constituição brasileira “ assegura direitos fundamentais
firmemente”. Além disso, o Brasil é signatário de inúmeros tratados internacionais de
proteção de direitos humanos.

O encontro com representantes do Departamento de Justiça americano também serviu
para articular novos projetos de capacitação e parcerias entre as instituições, não apenas
sobre crimes cibernéticos, como também sobre falsificação de marcas, pirataria de
direitos autorais, contrabando e outros crimes transnacionais.
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Reunião de trabalho busca fortalecer
combate ao contrabando e ao descaminho
na fronteira com Uruguai e Paraguai

Atividade organizada pela Câmara Criminal na PRR4, em Porto Alegre, reúne
representantes do MPF, da Receita Federal, da PF e da PRF e do IDESF

Começou nesta quinta (17) e segue ao longo desta sexta (18), na Procuradoria Regional
da República da 4ª Região, em Porto Alegre, reunião de trabalho que busca fortalecer o
combate ao contrabando e ao descaminho na fronteira do Brasil com o Uruguai e o
Paraguai. A atividade é organizada pela Câmara Criminal e reúne representantes do
Ministério Público Federal, da Receita Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária
Federal e do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras.

“Sabemos que esses crimes vão do varejo até os grandes contrabandos e descaminhos.
Precisamos reunir as instituições envolvidas na fiscalização, na apreensão de mercadorias
e na consequente atuação penal e melhorar nossa perspectiva de enfrentamento”, diz a
subprocuradora-geral da República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, coordenadora da
Câmara. “Temos que compreender quem está por trás do grande financiamento do
contrabando e do descaminho e como as rotas desses crimes se confundem com as rotas
de tráfico de drogas e de contrabando de munição e armas”, complementa.

O procurador-chefe da PRR4, Carlos Augusto da Silva Cazarré, ressalta que contrabando e
descaminho estão entre os principais temas enfrentados diariamente pela área criminal
da Regional: “Dedicamos toda nossa energia para receber este encontro porque os
processos relativos a esses crimes nos demandam muito trabalho, que precisa ser cada
vez mais efetivo”.

Participam da reunião cerca de 20 procuradores lotados no Rio Grande do Sul, em Santa
Catarina, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, estados geograficamente
vinculados ao eixo de fonteira Uruguai-Paraguai. Como convidados para os painéis desta
quinta, estiveram no MPF Gerson Schaan e Arthur Cezar Rocha Cazella, da Receita
Federal; Andrei Augusto Passos Rodrigues, da Diretoria de Investigação e Combate ao
Crime Organizado da PF; João Francisco Ribeiro de Oliveira, da PRF; e Luciano Barros, do
IDESF.

• Confira programação completa

Voltar ao topo

Troca de informações é tema de reunião entre
PGR e autoridades suíças

MPF acompanha um total de 63 pedidos de cooperação feitos pelo país europeu relativos
à Lava Jato; o Brasil já enviou 67 solicitações à Suíça

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recebeu, nesta sexta-feira (18), uma
delegação de representantes do governo suíço. Participaram da visita a secretária de
Estado do Departamento Federal de Negócios Estrangeiros da Suíça, Pascale Baeriswyl, e
sua equipe, além do embaixador do país no Brasil, Andrea Semadeni. Durante a reunião,
foram tratados assuntos ligados à operação Lava Jato e os processos relativos ao caso que
tramitam nos dois países.

Raquel Dodge explicou especificidades sobre a atuação do Ministério Público Federal
(MPF) e o processamento das ações penais e civis nas diferentes instâncias da justiça
brasileira. Acompanhada de procuradores que atuam na força-tarefa da Lava Jato
perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a PGR
mencionou a troca de informações entre os países no âmbito da operação. Sobre esse
assunto, Pascale Baeriswyl levantou a possibilidade de criação de equipes conjuntas de
investigação.

No âmbito da Lava Jato, a Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) do MPF
acompanha um total de 63 pedidos de cooperação feitos pelo país europeu. Desse
montante, 43 são referentes a transmissão espontânea de informações ou transferência
de processos da Suíça ao Brasil. Além disso, há 67 solicitações feitas pelo Brasil às
autoridades suíças, dos quais 24 foram cumpridos. Já em casos que não estão
relacionados com a Lava Jato, são 17 solicitações ativas em andamento, sendo que quase
todos envolvem o bloqueio e repatriação de valores ao Brasil.
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Autoridades brasileiras e estrangeiras estudam
implantação de sistema eletrônico de cooperação
internacional

Ferramenta já utilizada em países europeus traz formulários padronizados que facilitam
os pedidos de assistência jurídica entre países

Membros do Ministério Público Federal (MPF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos
Ministérios da Justiça (MJ) e de Relações Exteriores (MRE) estiveram reunidos na última
semana para discutir a implantação no Brasil de um sistema eletrônico para pedidos de
cooperação jurídica internacional, nos moldes do criado na Espanha e já adotado em
países da União Europeia. A ferramenta foi apresentada pela delegação espanhola em
reunião realizada entre 14 e 16 de maio em Brasília. A ideia é que ela facilite os pedidos
de cooperação internacional em processos e investigações que envolvam mais de um país.

O encontro foi promovido pelo Programa de Assistência contra o Crime Transnacional
Organizado da Europa para a América Latina - El Pacto, da União Europeia, que vai
financiar a implantação do sistema no Brasil. Na ocasião, os especialistas europeus
mostraram como funciona a ferramenta e tiraram dúvidas dos representantes. O sistema
conta com formulários digitais que já trazem todos os campos de preenchimento
obrigatório para realizar um pedido de cooperação jurídica a outro país. Além disso,
possibilita acesso facilitado à legislação de países com os quais se pretende cooperar.

A ideia é que seja desenvolvido no MPF um projeto piloto de implantação do sistema,
resultante de parceria entre as Secretarias de Cooperação Internacional e de Tecnologia
da Informação e Comunicação. A longo prazo, com a transferência e a adaptação da
tecnologia à realidade brasileira, a intenção é que haja uma integração regional, com um
programa similar para pedidos de cooperação na América Latina. Em breve, o mesmo
modelo deve ser apresentados a representantes da Justiça do Chile e da Argentina.

O secretário adjunto de Cooperação Internacional do MPF, Carlos Bruno Ferreira, que
participou da reunião, explica que a medida vai facilitar a atuação das autoridades
brasileiras. Por exemplo, se um procurador precisa fazer um pedido de bloqueio ou
restituição de bens de um investigado que está em outro país, basta entrar no sistema e
acessar o formulário para esse tipo de pedido, que ele trará todos os campos que devem
ser preenchidos. Além disso, na Europa, o sistema já traz o formulário traduzido em
todos os idiomas dos países integrantes do bloco.

Como resultado da reunião, foram criados grupos de trabalho compostos por
representantes do MPF e dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores que ficarão
responsáveis por definir um roteiro de atuação para a implantação do sistema. Os grupos
devem trabalhar por dois anos com financiamento da União Europeia para a transferência
e adaptação da tecnologia.

El-Pacto — O programa El Pacto constitui uma das treˆs areas que integram o eixo “Nexo
entre Seguranca e Desenvolvimento” do Programa Regional de Cooperacao Tecnica da
Europa para a America Latina e Caribe 2014-2020. O projeto está voltado ao tema de
“Seguranca e Estado de Direito”. A coordenação do pilar de cooperacao jurídica, no qual
está inserido o MPF, cabe à Espanha e à Franca.

O Programa busca apoiar o fortalecimento de forcas policiais e ageˆncias de “law
enforcement”, intensificar a cooperacao em materia de acao penal e entre Ministérios
Públicos, assim como apoiar um sistema penitenciario mais moderno e digno. Também
tem o objetivo de fortalecer a cooperacao entre os paises da America Latina e entre
esta e a Uniao Europeia, com eˆnfase especial no combate ao crime organizado
transnacional.
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MPF recebe visita de representante do Fundo
Monetário Internacional

Instituição internacional faz consultas a diversos órgãos públicos brasileiros para reunir
informações para elaboração de relatório

Membros do Ministério Público Federal (MPF) receberam, na última terça-feira (15)
representante do Fundo Monetário Internacional (FMI) para tratar sobre o combate à
lavagem de ativos e ao financiamento do terrorismo, bem como sobre os progressos da
Operação Lava Jato e de outras operações contra a corrupção. A reunião com o MPF foi
solicitada pela instituição internacional e é parte de um trabalho amplo que inclui
encontros com diversos órgãos públicos brasileiros para acompanhar a política econômica
dos países-membros, por meio da chamada “Consulta do Artigo IV”, que trata de
avaliação que ocorre uma vez por ano, e tem como objetivo verificar se as políticas
nacionais estão orientadas para a estabilidade econômica e financeira, o crescimento
econômico com estabilidade de preços e a uma política cambial livre de distorções. A
divulgação do relatório do FMI sobre o Brasil é esperada para julho.

A reunião foi realizada na Procuradoria-Geral da República (PGR) e contou com a
participação de represntantes da Secretaria de Cooperação Internacional (SCI), da 2CCR e
5CCR, que atuam na área criminal e no combate à corrupção, respectivamente. Cada
setor falou sobre sua atuação e, além disso, foram entregues vários subsídios ao FMI,
como informações com estatísticas relativas à repatriação de bens, resumo com dados das
principais operações de combate à corrupção, documento elaborado pela Estratégia
Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Encla) para este ano.

Para o secretário adjunto da SCI, Carlos Bruno da Silva, do ponto de vista da cooperação
internacional foi destacado, no encontro, que o ambiente e as regras impostas por
instituições internacionais como a Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e o Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) permitem o
intercâmbio de informações entre os representantes nacionais e favorecem o
cumprimento dos pedidos de assistência efetuados. “No entanto, internamente, a
dificuldade no trânsito em julgado das condenações criminais, frequentemente impedido
pela ocorrência da prescrição penal, ainda afeta a repatriação, para o Brasil, de bilhões
de dólares bloqueados no exterior”, disse Silva. Já o representante do FMI, Richard
Berkhout, mencionou que pretende demonstrar que o fato de o Brasil ter muitas
investigações relativas à corrupção não é um sinal de debilidade, mas de efetividade e
fortalecimento das instituições de Justiça.

Mais sobre o FMI – As visitas oficiais são feitas regularmente pelos técnicos do Fundo aos
órgãos governamentais e a algumas entidades do setor privado dos 189 países-membros.
Quando o FMI detecta possíveis riscos, faz recomendações sobre políticas econômicas e
pode oferecer empréstimos aos países com problemas de balanço de pagamentos para
que possam reconstruir suas reservas internacionais, estabilizar suas moedas, continuar
pagando as importações e restaurar as condições para o crescimento econômico. O Fundo
também pode oferecer assistência técnica e treinamento para capacitar os países-
membros a implementar políticas econômicas que promovam a estabilidade e o
crescimento.

Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria-Geral da República
(61) 3105-6406 / 6415
pgr-imprensa@mpf.mp.br
facebook.com/MPFederal
twitter.com/mpf_pgr
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Em Portugal, MPF faz novas tratativas para
viabilizar extradição de Raul Schmidt

Medida foi objeto de reunião entre secretária de Cooperação Internacional e
procuradora-geral do país lusitano nesta terça-feira (15)

Uma reunião produtiva. Dessa forna, a secretária de Cooperação Internacional, Cristina
Romanó, definiu o encontro realizado nesta terça-feira (15) com a procuradora-geral de
Portugal, Joana Marques Vidal, e com procuradores lusitanos que atuam no processo de
extradição do empresário brasileiro Raul Schmidt. Romanó representa o Ministério
Público Federal (MPF) brasileiro em uma série de reuniões que tem o propósito de
viabilizar a entrega de Schmidt às autoridades brasileiras para que ele possa responder,
no Brasil, a investigações em curso no âmbito da Operação Lava Jato.

O processo em que foi solicitada a extradição do empresário transitou em julgado em
janeiro deste ano e, desde então, o Brasil busca o cumprimento da determinação da
Justiça portuguesa, que foi favorável à extradição. Como as articulações ainda estão em
andamento, o teor das tratativas feitas durante as reuniões não será divulgado. Na
segunda-feira (14), a representante do MPF tratou do tema com o embaixador Luiz
Alberto Figueiredo Machado e outras autoridades diplomáticas. Antes de retornar ao
Brasil, a secretária terá ainda uma reunião no Ministério da Justiça português.

Entenda o caso - Além de atuar como operador financeiro, Raul Schmidt também
aparece como preposto de empresas internacionais na obtenção de contratos de
exploração de plataformas da Petrobras. Ele foi preso em Portugal, em março de 2016,
na primeira fase internacional da Operação Lava Jato. O empresário estava foragido
desde julho de 2015. Morou em Londres, onde mantinha uma galeria de arte, mas, após o
início da Lava Jato, mudou-se para Portugal, por ter dupla cidadania. O principal
propósito da extradição é assegurar que ele seja julgado por crimes ocorridos antes de
2011, quando o empresário passou a ter cidadania portuguesa.

O pedido de extradição foi julgado pelo Tribunal da Relação de Lisboa, mas Raul Schmidt
recorreu ao STJ de Portugal, que confirmou integralmente, em setembro de 2017, a
extradição. O brasileiro ajuizou reclamação junto ao STJ português, que novamente
indeferiu o pedido. Na tentativa de evitar a extradição, recorreu ao Tribunal
Constitucional de Portugal (TCP) que, por decisão sumária, de novembro de 2017, não
conheceu o recurso. Um mês depois, a defesa recorreu ao TCP, que confirmou a
extradição. Em 9 de janeiro deste ano o mesmo tribunal indeferiu nova reclamação de
Schmidt e confirmou o trânsito em julgado do processo de extradição para o Brasil.
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Procuradoria-Geral da República
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