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DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de Erton Medeiros Fonseca,
Presidente da Divisão de Engenharia Industrial da empresa Galvão Engenharia S/A.

A preventiva foi decretada por este Juízo, a pedido da autoridade policial e do MPF,
em 10/11/2014 no processo 5073475-13.2014.404.7000 (evento 10).

A Defesa alega, em síntese, que Erton está colaborando com as investigações e que
foi ele coagido, inicialmente por José Janene e posteriormente por Alberto Youssef, a firmar os
contratos com a empresa MO Consultoria sob ameaça de retaliação das contratações da Galvão
Engenharia com a Petrobras (evento 1). Alega, ainda, a Defesa que a situação do custodiado
assemelha-se a daqueles que tiveram a prisão temporária decretada. Aduz também que não estão
presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva. Requer, ao final, a aplicação de
medidas cautelares alternativas ou a revogação da prisão cautelar.

Ouvido,  o  MPF  manifestou-se  pelo  indeferimento  do  requerido  (evento  9),
reiterando estarem presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva.

Solicitei esclarecimentos à Defesa, tendo eles sido prestados (evento 15). Ouvido
sobre os esclarecimentos, o MPF reiterou seu posicionamento.

Vieram os autos conclusos.
Quanto aos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva de Erton Medeiros

Fonseca,  reporto-me ao exame das  questões  de  fato,  de  provas  e  de  direito  já  realizadas  na
decisão de 10/11/2014 no processo 5073475-13.2014.404.7000 (evento 10).

Não é o caso aqui de reiterá-las.
Caberia rever a prisão preventiva apenas com base em fatos novos.
Desde então, o fato mais relevante foi a parcial admissão dos fatos pelo investigado

(evento 48, arquivo decl3, do inquérito 50450220820144047000).
Com  efeito,  no  inquérito  policial,  Erton  Medeiros  Fonseca  admitiu  que  teria

participado em 2010 de reunião na residência de João Cláudio Genu com Alberto Youssef e
Paulo Roberto Costa,  na qual estes exigiram o pagamento de propina ao no montante de R$
4.000.000,00. Para viabilizar os repasses, foram celebrados contratos de prestação de serviços
simulados entre a Galvão Engenharia e as empresas de Alberto Youssef. Afirma que a Galvão
Engenharia concordou porque 'poderiam ser prejudicados junto à Petrobras em razão do poder do
então diretor'.

Revelou  ainda  que  a  Galvão  Engenharia  também  teria  pago  propina  a  Luís
Fernando Sendai Nakandari que seria um emissário do Diretor de Serviços da Petrobrás Renato
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Duque.
Negou, por outro lado, a participação em qualquer outro crime, como pagamentos a

outros agentes públicos, a frustração das licitações da Petrobras e o cartel de empresas.
Foram ainda apresentadas petições por Erton Medeiros Fonseca juntando provas

documentais dos pagamentos efetuados ao referido Shinko Nakandari, no montante líquido de R$
8.863.000,00 entre 08/11/2010 a 25/06/2014, o que teria sido feito mediante contratos simulados
com a empresa LFSN Consultoria Engenharia S/S Ltda. e depósitos na conta de Shinko (evento
12).

É louvável a parcial admissão dos fatos.
Entretanto, é insuficiente para justificar a revogação da preventiva.
Principalmente  porque,  como este  Juízo  já  consignou  anteriormente,  as  prisões

cautelares  foram motivadas  pela  presença  dos  pressupostos  e  fundamentos  legais,  jamais  se
cogitando de utilizá-las para obter confissões compulsórias.

Como descrevi amplamente na decisão anterior, há provas em cognição sumária de
que o esquema criminoso é muito superior a uma exigência ou solicitação isolada de vantagem
indevida por parte de um agente público e de seu intermediador.

Há  provas,  em  cognição  sumária,  de  um  esquema  criminoso  duradouro  e
sistemático  para  frustrar  licitações  da  Petrobras,  impor  preços  em  contratos  públicos  sem
concorrência  real,  lavar  recursos  obtidos  com tais  crimes  e,  com eles,  efetuar  remunerações
contínuas a agentes públicos, inclusive a Diretores e gerentes da Petrobrás S/A.

Tais crimes seriam perpetrados por um cartel de empresas, do qual faria parte a
empreiteira Galvão Engenharia.

Além  dos  crimes  praticados  via  cartel,  aparentam  existir  iniciativas  criminosas
isoladas das empreiteiras, ou seja, crimes similares perpetrados mesmo fora do cartel.

Os  agraciados  não seriam somente  Alberto  Youssef  e  Paulo  Roberto  Costa.  Há
provas,  em  cognição  sumária,  de  que  outros  agentes  públicos  e  intermediadores  foram
beneficiados, como descrito na decisão referida, sendo de se destacar que, supervenientemente, a
própria Galvão Engenharia, já admitiu pagamentos à Diretoria de Serviços entre 2010 a 2014.

A admissão parcial dos fatos pelo investigado apenas reforça os pressupostos da
preventiva.

Quanto à justificativa, não é o momento aqui de apreciar, com profundidade, o álibi.
Entretanto, há, prima facie, algumas circunstâncias que dificultam a admissão do

álibi para fins de revogação da preventiva.
Quem é vítima de concussão busca a Polícia e não as sombras. Não há registro de

qualquer resistência da parte do investigado quanto à suposta exigência, surgindo a admissão
parcial dos fatos somente agora, quando já preso cautelarmente por esse mesmo crime e outros.

Aliás, este Juízo,  a pedido da autoridade policial,  concedeu oportunidade para a
Galvão Engenharia esclarecer os fatos no inquérito 5045022-08.2014.404.7000, tendo a empresa
reprovavelmente apresentado em Juízo documentos que sabia serem fraudados (evento 32 do
inquérito),  sem qualquer  revelação dos  fatos  ou mesmo ressalva de que estaria  apresentando
documentos ideologicamente falsos à Justiça criminal.

Aparenta, ademais, ser inconsistente o álibi com a realização de vários pagamentos
indevidos a agentes públicos pela Galvão Engenharia e em considerável espaço de tempo.

Com efeito, foram identificados depósitos da empresa Galvão Engenharia de pelo
menos R$ 1.530.158,56 na conta da empresa MO Consultoria. Os pagamentos são superiores,
pois,  como consta  na  representação  policial,  foram identificadas  notas  fiscais  emitidas  entre
23/02/2011 a 03/10/2011 pela MO Consultoria para a Galvão Engenharia no montante de R$
4.179.000,00. Esses pagamentos seriam pertinentes à Diretoria de Abastecimento da Petrobrás.
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E o próprio investigado admitiu pagamentos entre 2010 a 2014 no montante de R$
8.863.000,00 à Diretoria de Serviços da Petrobrás.

Há registro ainda de pagamentos de cerca de R$ 485.240,00 que remontam a 2008 à
empresa CSA Project que era utilizada pelo ex-Deputado José Janene, com o auxílio de Alberto
Youssef, para recebimento de propina.

A  concussão  é  usualmente  fruto  de  exigência  ilegal  momentânea,  que  reduz  a
capacidade da vítima de resistir,  como, exemplificadamente,  policial que ameaça a vítima de
prisão  ilegal  se  não  houver  imediato  pagamento  de  vantagem indevida,  e  não  fruto  de  uma
relação prolongada entre o particular e o agente público, como, no caso presente, no qual empresa
agraciada  com contratos  públicos  concorda  em realizar  pagamentos  a  agentes  públicos  para
persistir em sua atividade lucrativa.

A simbiose lucrativa entre a empreiteira e o agente público corrompido desfavorece
o reconhecimento do álibi.

Agregue-se  que,  reportando-me  ao  quadro  geral,  no  qual  os  crimes  constituem
produto de ação de cartel de empresas, há registros documentais, em relação a outras empresas,
de pagamentos ilícitos efetuados a Paulo Roberto Costa, mesmo após este ter deixado a Diretoria
de Abastecimentos da Petrobrás, mediante simulação de contratos de consultoria. Mesmo quanto
à Galvão Engenharia, conforme relato da própria empresa, teria havido também pagamentos em
2013 e 2014 a emissário do Diretor de Serviços da Petrobrás, Renato Duque, sendo que nesses
anos, ele não mais ocupava cargo na empresa. O pagamento de valores a ex-Diretores não parece
ser consistente com o álibi  de que as empresas seriam vítimas da exigência ilegal  de agente
público.

De  todo modo,  como adiantado,  essas  questões  só poderão ser  analisadas,  com
profundidade, ao final do processo, no julgamento das eventuais ações penais a serem propostas,
quando a Defesa terá também oportunidade de apresentar eventuais provas da suposta concussão.

Portanto,  permanecem  hígidos  os  pressupostos  da  preventiva,  boa  prova  de
materialidade e autoria.

No que se refere aos fundamentos, também remanescem presentes.
O principal objetivo da preventiva foi desmantelar esquema criminoso de grande

magnitude e que perdurava por anos.
Não é possível olvidar o quadro geral. Não se tratam de crimes perpetrados apenas

pela Galvão Engenharia, mas de atos criminosos praticados no âmbito de um cartel de empresas
do qual ela faria parte, e que vem atuando há anos, com grave lesão à Administração Pública.

Como consignei na decisão atacada, há registros de pagamentos indevidos a agentes
públicos que datam de 2013 e até 2014, nas vésperas das prisões cautelares de Paulo Roberto
Costa e Alberto Youssef.

A atualidade do esquema criminoso, além de demonstrada na decisão do evento 10,
foi reforçada pela prova superveniente, acima já referida, da realização, segundo afirma a Galvão
Engenharia, de pagamentos a emissário da Diretoria de Serviço da Petrobrás que se estenderam
até  mesmo  a  24/06/2014,  ou  seja,  quando  as  investigações  da  assim  denominada  Operação
Lavajato já haviam ganho notoriedade.

O fato indica que nem mesmo a descoberta parcial  do esquema criminoso, com
prisão de parte dos envolvidos, e intensa divulgação na imprensa, foi suficiente para estancar o
ciclo de crimes.

A Galvão Engenharia faria parte do cartel de empresas. Conforme levantamento
feito pela autoridade policial, as empresas do grupo e consórcios dos quais teria feito parte teriam
celebrado contratos com a Petrobrás de cerca de R$ 7.631.010.183,50 mais USD 5.608.034,53,
entre 2008 a 2014.
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Consta sua contratação nesse período pela Petrobrás por dispensa ou inexigibilidade
de licitação ou pela modalidade de convite, o que é consistente com o modus operandi do cartel
de  empreiteiras  (fls.  347-349  da  representação  policial,  evento  1,  processo
5073475-13.2014.404.7000).

O próprio investigado ainda admitiu a  atualidade do vínculo da empresa com a
Petrobras S/A.

Segundo informado pela Defesa por solicitação deste Juízo (evento 15), a Galvão
Engenharia tem contratos vigentes com a Petrobrás, por exemplo, para obras em unidades da
Petrobrás em Três Lagoas/MS e para obras em unidades de tratamento de amina e de recuperação
de enxofre (local não declinado na petição).

Além de contratos atuais com a Petrobrás, a Defesa, atendendo à solicitação deste
Juízo,  informou  os  contratos  mantidos,  atualmente,  com  outras  entidades  da  Administração
Pública  direta  ou indireta,  quer  federal,  estadual  ou municipal  (evento  15).  O rol  é  bastante
impressionante, revelando que a Galvão Engenharia é uma das maiores empreiteiras do país, com
inúmeros contratos milionários com o Poder Público.

O fato em si não é ilícito, antes digno de elogio, mas incrementa o risco à ordem
pública já reconhecido por este Juízo na decisão da preventiva.

Com efeito, as provas dos autos apontam, em cognição sumária, para existência de
um quadro de corrupção e de lavagem de dinheiro sistêmico e que se estende por anos, destinado
a lesar licitações da Administração Pública e a inflar preços de contratos públicos, com posterior
lavagem e pagamento de propinas a agentes públicos.

Há indícios, outrossim, que os crimes transcenderam a Petrobrás, como pode ser
ilustrado por tabela com cerca de 750 obras públicas, nos mais diversos setores de infraestrutura,
algumas da responsabilidade da Galvão Engenharia, e que foi apreendida com Alberto Youssef
(evento 192 do inquérito  5049557-14.2013.404.7000).  Na  tabela,  relacionada  obra  pública,  a
entidade pública contratante, a proposta, o valor, e  o cliente do referido operador, sendo este
sempre  uma empreiteira,  ali  também indicado  o  nome da  pessoa  de  contato  na  empreiteira.
Embora a investigação deva ser aprofundada quanto a este fato, é perturbadora a apreensão desta
tabela nas mãos de Alberto Youssef, sugerindo que o esquema criminoso de fraude à licitação,
sobrepreço e propina vai muito além da Petrobrás.

Os crimes, quer praticados através de cartel de empresas, quer produto de iniciativa
individual de cada empresa, revelam quadro extremamente grave em concreto.

Não se pode excluir a possibilidade do mesmo modus operandi ter sido ou estar
sendo adotado em outros contratos da Galvão Engenharia com outras empresas  ou entidades
públicas.

Com efeito, grande parte do esquema criminoso permanece ainda encoberto, sem
que se tenha certeza de que todos os responsáveis serão identificados e todo o dinheiro desviado
recuperado.

O que interessa juridicamente é a constatação da magnitude e duração do esquema
criminoso, bem como a sua atualidade, a reclamar, lamentavelmente, o remédio amargo da prisão
cautelar, a fim de proteger a ordem pública e a sociedade, da reiteração e continuidade desses
crimes.

Do contrário, ter-se-á o prosseguimento de tudo, sem reação do Poder Público.
Portanto, mais do que nunca, a prisão preventiva se impõe a bem da ordem pública,

para interromper e prevenir a continuidade da prática de crimes graves contra a Administração
Pública e de lavagem de dinheiro.

Recentemente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de habeas
corpus impetrado em favor de subordinado de Alberto Youssef, além de reiterar o entendimento
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da  competência  deste  Juízo  para  os  processos  da  assim  denominada  Operação  Lavajato,
consignou, por unanimidade, a necessidade da preventiva em vista dos riscos à ordem pública,
Relator, o eminente Ministro Newton Trisotto (Desembargador Estadual convocado):

'PENAL.  PROCESSO  PENAL.  CONSTITUCIONAL.  HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM
SUBSTITUIÇÃO  A  RECURSO  PRÓPRIO.  OPERAÇÃO  'LAVA  JATO'.  PACIENTE  PRESO
PREVENTIVAMENTE  E  DEPOIS  DENUNCIADO  POR  INFRAÇÃO  AO  ART.  2º  DA  LEI  N.
12.850/2013; AOS ARTS. 16, 21, PARÁGRAFO ÚNICO, E 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO,
TODOS DA LEI N. 7.492/1986, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL;
BEM COMO AO ART. 1º, CAPUT, C/C O § 4º, DA LEI N. 9.613/1998, NA FORMA DOS ARTS. 29
E 69 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
01. De ordinário, a competência para processar e julgar ação penal é do Juízo do 'lugar em que se
consumar a infração ' (CPP, art. 70, caput). Será determinada, por conexão, entre outras hipóteses,
'quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na
prova de outra infração ' (art. 76, inc. III).Os tribunais têm decidido que: I) 'Quando a prova de
uma infração influi direta e necessariamente na prova de outra há liame probatório suficiente a
determinar a conexão instrumental '; II) 'Em regra a questão relativa à existência de conexão não
pode  ser  analisada  em  habeas  corpus  porque  demanda  revolvimento  do  conjunto  probatório,
sobretudo,  quando  a  conexão  é  instrumental;  todavia,  quando  o  impetrante  oferece  prova
pré-constituída, dispensando dilação probatória, a análise do pedido é possível ' (HC 113.562/PR,
Min. Jane Silva, Sexta Turma, DJe de 03/08/09).
02. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR, art. 5º, LXI) se
contrapõe o princípio que assegura a todos direito à segurança (art. 5º, caput), do qual decorre,
como  corolário  lógico,  a  obrigação  do  Estado  com  a  'preservação  da  ordem  pública  e  da
incolumidade das pessoas e do patrimônio ' (CR, art. 144).Presentes os requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.
Poderá ser decretada para garantia da ordem pública - que é a 'hipótese de interpretação mais
ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a
indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de
um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na
vida  de  muitos,  propiciando  àqueles  que  tomam  conhecimento  da  sua  realização  um  forte
sentimento de impunidade e  de insegurança,  cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do
agente ' (Guilherme de Souza Nucci). Conforme Frederico Marques, 'desde que a permanência do
réu, livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao
meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública '.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 51.072, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de 10/11/14) e o Supremo Tribunal Federal têm proclamado que 'a necessidade de se
interromper  ou  diminuir  a  atuação  de  integrantes  de  organização  criminosa,  enquadra-se  no
conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente
para  a  prisão  preventiva'  (STF,  HC n.  95.024,  Min.  Cármen Lúcia;  Primeira  Turma,  DJe  de
20.02.09).
03. Havendo fortes indícios da participação do investigado em 'organização criminosa'  (Lei n.
12.850/2013), em crimes de 'lavagem de capitais' (Lei n. 9.613/1998) e 'contra o sistema financeiro
nacional (Lei  n.  7.492/1986), todos relacionados a fraudes em processos licitatórios das quais
resultaram vultosos prejuízos  a sociedade de economia mista e,  na mesma proporção,  em seu
enriquecimento ilícito e de terceiros, justifica-se a decretação da prisão preventiva como garantia
da ordem pública. Não há como substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares (CPP,
art. 319) 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado,
dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada '
(RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).
04. Habeas corpus não conhecido.' (HC 302.605/PR - Rel. Min. Newton Trisotto - 5.ª Turma do STJ
- un. - 25/11/2014)

Sendo esse o posicionamento específico da nossa Corte de Cassação em relação aos
operadores do esquema de lavagem de dinheiro, como, v.g., João Procópio Junqueira Pacheco,
importante subordinado de Alberto Youssef, tanto mais a preventiva se justifica em relação aos
verdadeiros  responsáveis,  em  uma  das  pontas,  por  todo  o  esquema  criminoso,  ou  seja,  os
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controladores das empreiteiras e responsáveis diretos pela criação e manutenção dele.
Portanto,  presente,  em  relação  ao  ora  Requerente,  Erton  Medeiros  Fonseca,

fundamento  para  a  preventiva,  risco  a  ordem pública,  sendo  este  apenas  reforçado  desde  a
decisão da prisão cautelar.

Também reputo presentes, como descritos naquela decisão, riscos à instrução e à
aplicação da lei penal.

Não se deve olvidar o quadro geral,  que revela a atuação conjunta do cartel  de
empreiteiras na prática dos crimes, com riscos de também ação coletiva para obstruir o processo,
como  foi  ilustrado  pelo  comportamento  coletivo  de  produzir  e  apresentar  documentos
fraudulentos a este Juízo, aqui incluída atuação específica da Galvão Engenharia, e pela tentativa
de cooptação de testemunha durante a investigação.

Com efeito, como descrito na decisão anterior, as empreiteiras não só produziram
documentos falsos, contratos com as empresas de Alberto Youssef, para acobertar os pagamentos
criminosos,  mas  os  apresentaram  a  este  Juízo  como  verdadeiros,  sem  qualquer  ressalva  ou
informação quanto ao seu caráter fraudulento.

Com  o  poder  econômico  de  que  dispõem,  o  risco  das  empreiteiras,  agindo
individual  ou coletivamente,  prejudicarem as  investigações  e  a  instrução ou de obstruírem o
processo através  da  produção de provas falsas  ou da cooptação de testemunhas e mesmo de
agentes públicos envolvidos de alguma forma no processo é real e imediato.

Quanto ao risco à aplicação da lei penal, o poderio econômico das empreiteiras,
inclusive com filiais e amplos recursos econômicos no exterior, oportuniza aos investigado fácil
refúgio alhures.

Nesse  contexto,  de  risco a  ordem pública,  de  risco  à  investigação  ou  instrução
criminal e de risco à aplicação da lei penal, não vislumbro como substituir de maneira eficaz a
prisão preventiva por medida cautelar alternativa.

Não é suficiente afastar o investigado do comando da empresa, pois não há como
controlar ou prevenir a continuidade da interferência dele na gestão da empresa ou dos contratos.

A única alternativa eficaz para afastar o risco à ordem pública seria suspender os
atuais contratos da Galvão Engenharia com a Petrobras e com outras entidades da Administração
Pública direta ou indireta, em todos os três âmbitos federativos. Somente dessa forma, ficaria
afastado, de forma eficaz, o risco de repetição dos crimes.

Entretanto, essa alternativa não é provavelmente desejada pelo investigado ou por
sua empresa e teria, sem cautelas, impactos negativos para terceiros, como demais empregados e
para aqueles dependentes ou beneficiados pelas obras públicas em andamento.

A prisão cautelar  do  investigado,  até  o  momento  identificado  como o principal
responsável na Galvão Engenharia pela prática dos crimes, se impõe para prevenir a continuidade
do ciclo delituoso, alertando não só a ele, mas também à empresa das consequências da prática de
crimes  no  âmbito  de  seus  negócios  com a  Administração  Pública.  Necessário,  infelizmente,
advertir  com o remédio amargo as  empreiteiras  de  que essa  forma de fazer negócios  com a
Administração Pública não é mais aceitável - nunca foi, na expectativa de que abandonem tais
práticas criminosas.

Não vislumbro ainda como, com medidas alternativas, prevenir novas interferências
indevidas no processo, como a produção de outros documentos falsos, máxime quando não se
tem ainda ciência de toda a dimensão dos crimes, e mesmo prevenir o risco à aplicação da lei
penal mediante mero recolhimento de passaportes, considerando nossas fronteiras porosas e a
capacidade econômica dos investigados.

Enfim, em que pese  o  diligente  trabalho do defensor,  reputo ainda presentes os
pressupostos  e  fundamentos  da  preventiva,  não  sendo  possível  nesse  momento  revogá-la  ou

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_docum...

6 de 7 03/12/2014 15:12



substituí-la de maneira eficaz por outras medidas cautelares.
Registro, por fim, que a liminar liberatória concedida pelo eminente Ministro Teori

Zavascki no HC 125.555 ao co-investigado Renato de Souza Duque, embora mereça o máximo
respeito, não contém fundamentos que possam ser estendidos à prisão decretada contra o ora
investigado, já que este foi preso preventivamente não só pelo risco à aplicação da lei penal, mas
também pelo risco à instrução e à ordem pública.

Indefiro,  portanto,  o  requerido,  reportando-me  no  mais  ao  já  fundamentado  na
decisão de 10/11/2014 do processo 5073475-13.2014.404.7000 (evento 10).

As considerações ora realizadas sobre as provas tiveram presente a necessidade de
apreciar o pedido de revogação da prisão cautelar, tendo sido efetuadas em cognição sumária. Por
óbvio, dado o caráter da medida, algum aprofundamento na valoração e descrição das provas é
inevitável,  mas a cognição é  prima facie  e  não representa  juízo definitivo sobre os  fatos,  as
provas  e  as  questões  de  direito  envolvidas,  algo  só  viável  após  o  fim  das  investigações  e
especialmente após o contraditório.

Ciência ao MPF e à Defesa. Junte-se, por oportuno, cópia desta decisão no processo
5073475-13.2014.404.7000.

Curitiba/PR, 03 de dezembro de 2014.

Sergio Fernando Moro
Juiz Federal

Documento eletrônico assinado por Sergio Fernando Moro, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de
2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
8870330v5 e, se solicitado, do código CRC 20EF0561.
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