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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da 13ª Vara Federal Criminal de 

Curitiba/PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autos nº 5073475-13.2014.404.7000 – “Operação Lava Jato” 

 

 

 Shinko Nakandakari, brasileiro, separado, engenheiro, 

portador da cédula de identidade R.G. nº 4.420.461-9, inscrito no CPF/MF sob 

o nº 760.303.008-06, residente e domiciliado na Rua Sansão Alves dos Santos, 

56, apto. 1914, Cidade Monções, São Paulo, Estado de São Paulo, vem à 

presença de Vossa Excelência, por seus advogados (procuração inclusa), expor 

e requerer o que segue. 

 

 Na manhã de ontem, o Peticionário tomou 

conhecimento de que fora mencionado por Erton Medeiros Fonseca, 
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executivo da empresa Galvão Engenharia, como envolvido nos fatos 

investigados na “Operação Lava Jato”. 

 

 Com efeito, a edição do jornal Folha de São Paulo que 

circulou em 24 de novembro de 2014 traz matéria de capa intitulada 

“Empreiteiro deu propina de R$ 5 mi para operador”, informando que, 

segundo Erton, o Peticionário “recolheu propina de R$ 5 milhões, paga pela 

Galvão Engenharia, dizendo-se representante da diretoria de serviços da 

Petrobras”, bem como que tivera, “na diretoria de serviços na gestão Duque, 

papel semelhante ao do doleiro Alberto Youssef na diretoria de 

abastecimento”. E, na página A4 da mesma edição, o jornal cita Shinko 

Nakandakari como “emissário de Renato Duque, encarregado da 

‘contabilidade’ da propina a ser paga nos contratos da Galvão com a 

Petrobras”. 

 

 Em sua edição digital, horas mais tarde, a Folha de São 

Paulo fez publicar outra matéria, intitulada "Empreiteira exibe comprovantes 

de R$ 8,8 mi de propina pagos à Petrobras",1 em que exibe on line cópia de 

uma nota fiscal da empresa “LFSN Consultoria Engenharia S/S Ltda.”, da qual 

o Peticionário é sócio majoritário, documento que teria sido apresentado às 

autoridades federais por Erton Medeiros Fonseca como suposta prova da 

“propina” que teria pagado. A reportagem afirma, inclusive, com base em 

petição que afirmou haver sido apresentada ontem pela defesa de Erton, que 

“os pagamentos para Shinko ocorreram a partir de ‘uma efetiva ameaça de 

retaliação das contratações que a Galvão Engenharia tinha com a Petrobras 

                                                        
1
 Acessada em 24 de novembro de 2014 em http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1552449-

empreiteira-exibe-comprovantes-de-r-88-mi-de-propina-pagos-a-petrobras.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1552449-empreiteira-exibe-comprovantes-de-r-88-mi-de-propina-pagos-a-petrobras.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1552449-empreiteira-exibe-comprovantes-de-r-88-mi-de-propina-pagos-a-petrobras.shtml
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caso não houvesse o pagamento dos valores estipulados de maneira 

arbitrária, ameaçadora e ilegal’”. 

 

 A versão unilateral apresentada por essas matérias 

jornalísticas decididamente não corresponde à verdade, e Shinko 

Nakandakari precisa ser ouvido pelas autoridades a fim de trazer os fatos de 

volta à realidade. 

 

 Diante do exposto, o Peticionário requer lhe seja 

deferida a extração de cópia integral dos autos da investigação, notadamente 

do(s) depoimento(s) prestado(s) por Erton Medeiros Fonseca e de tudo o 

mais que envolva o seu nome, a fim de que possa ter ciência de todos os fatos 

e, ainda, prestar às autoridades os esclarecimentos necessários. 

 

 Shinko Nakandakari salienta, finalmente, estar à inteira 

disposição da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça 

Federal para colaborar com as investigações em tudo o que for necessário, 

podendo ser intimado no endereço mencionado acima, onde atualmente 

mantém residência. 

 

 Termos em que pede deferimento. 

 

 Curitiba, 25 de novembro de 2014. 

 

 

Pedro Luiz Bueno de Andrade        Rogério Fernando Taffarello 

OAB/SP 174.084         OAB/SP 242.506 


