
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA  “OPERAÇÃO LAVA JATO”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE

CURITIBA/PR.

Para distribuição por dependência aos autos nº 5049557-14.2013.404.7000

Classificação no EPROC: Sigilo nível 4

Classificação no ÚNICO: Confidencial

Classe: Pedido de Busca e Apreensão Criminal

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores signatários,

no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  vem,  respeitosamente,

perante Vossa Excelência,  propor  MEDIDA CAUTELAR  de  BUSCA E APREENSÃO

CRIMINAL, pelas razões a seguir expostas.

No bojo da Operação Lava Jato, tomou-se conhecimento de que a

organização criminosa capitaneada por ALBERTO YOUSSEF participava ativamente da

prática de delitos contra a administração pública perpetrados no seio e em desfavor

da PETROBRAS. Inicialmente,  foram investigadas as condutas de PAULO ROBERTO

COSTA, ex-diretor de Abastecimento da empresa, em relação ao qual havia indícios

de  recebimento  de  vantagens  indevidas  pagas  pelo  Consórcio  CNCC –  Camargo

Corrêa  CNEC, liderado pela Camargo Corrêa S/A. A lavagem de tais capitais restou
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denunciada em sede dos autos nº 5026212-82.2014.404.7000.

Com  o  aprofundamento  das  investigações,  não  apenas  restou

comprovada  a  prática  dos  delitos  de  corrupção  ativa  e  passiva  no  âmbito  da

PETROBRAS no que tange ao caso específico do CNCC, como também em relação a

diversas outras obras da estatal.

Documentos  apreendidos e  depoimentos  prestados  em audiências

públicas  por  PAULO  ROBERTO  COSTA  e ALBERTO  YOUSSEF1,  bem  como  nas

investigações pelos colaboradores JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO e AUGUSTO

RIBEIRO  DE  MENDONÇA  NETO2 revelaram  a  existência  de  um  grande  esquema

criminoso, envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e

lavagem de dinheiro,  havendo a formação de um cartel  de enormes proporções,

autodenominado “Clube”, do qual  fizeram parte  grandes construtoras do país,  tais

como: OAS, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ,

MENDES  JÚNIOR,  PROMON,  MPE,  SKANSKA,  QUEIROZ  GALVÃO,  IESA,  ENGEVIX,

SETAL,  GDK e GALVÃO ENGENHARIA.  O funcionamento deste cartel  de empresas

implicou  na  fraude  da competitividade  de  diversos  procedimentos  licitatórios

referentes a grandes obras contratadas pela PETROBRAS, ao menos a partir do ano

de 2004.

Neste  sentido,  colocam-se  documentos  apreendidos  na  sede  da

empresa  Engevix  Engenharia  S/A3.  Em  uma  das  tabelas,  intitulada  “Proposta  de

Fechamento  do  Bingo  Fluminense”,  relacionam-se  as  empresas  componentes  do

cartel, assim como as obras do COMPERJ que cada uma delas desejaria ganhar. Há,

ainda, anotações e tabelas de divisão de contratos junto à PETROBRAS relativos a

outras refinarias, como a RNEST e a REPAR.

Ainda, observe-se as anotações manuscritas de reunião realizada no

dia 29/08/20084, feitas por representante da empresa SOG ÓLEO E GÁS e entregues

espontaneamente  pelo  investigado colaborador  AUGUSTO  RIBEIRO  MENDONÇA

1 Autos nº 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101, TERMOTRANSCDEP1.
2 Autos nº 5073475-13.2014.404.7000, evento 529.
3 Autos nº 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSAO9, p. 4 e ss.
4 Anexo 1: Item nº 01 do Auto de Apreensão formalizado.
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NETO. Neste documento foram anotadas reclamações, pretensões e ajustes de várias

das empresas cartelizadas com relação a grandes obras da PETROBRAS. Do próprio

texto do documento depreende-se a informação de que ele fora confeccionado em

reunião realizada no dia 29/08 e que o próximo encontro ocorreria  no dia 25/09, o

que  retrata  a periodicidade com que tais  encontros entre as empresas cartelizadas

ocorriam. 

AUGUSTO  RIBEIRO  MENDONÇA  NETO apresentou  ao  Ministério

Público  Federal,  ainda,  as  regras  estabelecidas  pelas  empresas  para  o  bom

funcionamento do cartel, intituladas de “regras do jogo” do “campeonato esportivo”5.

Neste  mesmo  contexto,  para  a  otimização  do  funcionamento  do

cartel, as empresas cartelizadas promoveram a corrupção de agentes públicos do alto

escalão  da  PETROBRAS,  a  exemplo  de  seus  diretores  de  Abastecimento,  PAULO

ROBERTO COSTA6, e de Serviços, RENATO DE SOUZA DUQUE7.

Enquanto o principal operador ligado a PAULO ROBERTO COSTA era

ALBERTO YOUSSEF, sendo parte dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro por

eles  praticados  e  já  denunciados  nas  ações  penais  nº  5026212-82.2014.404.7000,

5083258-29.2014.404.7000,  5083351-89.2014.404.7000,  5083360-51.2014.404.7000,

5083401-18.2014.404.7000,  5083376-05.2014.404.7000,  há  indícios  de  que  o

recebimento da propina por parte de RENATO DE SOUZA DUQUE era capitaneado

por PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO8.

RENATO DE SOUZA DUQUE ocupou o cargo de Diretor de Serviços

da  PETROBRAS  entre  os  anos  de  2003  e  2013,  tendo  imediatamente  convidado

PEDRO  JOSÉ  BARUSCO  FILHO  para  ocupar  o  cargo  de Gerente  Executivo  de

Engenharia.

5 Anexo 2.
6 Conforme admitido pelo próprio investigado, em sede dos autos nº 5026212-82.2014.404.7000, 

evento 1101, TERMOTRANSCDEP1.
7 Conforme indicado em sede de delações premiadas por PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO – autos nº

5075916-64.2014.404.7000, evento 1 -, assim como por AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO e
JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO – autos nº 5073475-13.2014.404.7000, evento 529. Ainda,
PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF também indicaram DUQUE como participante do es-
quema criminoso – autos nº 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101, TERMOTRANSCDEOP1.

8 Segundo informado pelo próprio BARUSCO – autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 1.
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Assim,  conforme  declarações  prestadas  pelo  próprio  PEDRO JOSÉ

BARUSCO FILHO9, durante todo o tempo em que trabalhou em conjunto com o ex-

Diretor  de  Serviços  RENATO  DUQUE,  as  empresas  componentes  do  cartel  acima

mencionado  realizaram  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  (“propinas”)  no

interesse de obter favorecimentos em certames e contratações com  a  PETROBRAS.

Segundo  informado  por  PEDRO  JOSÉ  BARUSCO  FILHO,  tais  vantagens  indevidas

foram por ele gerenciadas em nome próprio e também em favor de RENATO DUQUE.

Conforme revelado por PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, tais vantagens

indevidas eram pagas a partir de contratos – e respectivos aditivos – sobrevalorados,

firmados pelas empreiteiras cartelizadas para a execução de  obras contratadas pela

PETROBRAS, no interesse das Diretorias de Abastecimento, Gás e Energia, Exploração

e Produção,  e pela  própria Diretoria de Serviços chefiada por RENATO DE SOUZA

DUQUE, sendo que o montante desviado variava, em regra, entre 1% e 2% do valor

total do contrato e aditivos, podendo ser maior.

Especificamente  quanto  à  Diretoria  de  Serviços,  conforme

reconhecido por  PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO,  dos 2% normalmente entregues a

título de vantagens indevidas,  1% era destinado ao Partido dos Trabalhadores – PT,

montante este que era arrecadado e administrado por JOÃO VACCARI  NETO,  e  1%

era  destinado  à  “casa”,  ou  seja,  aos  empregados  corrompidos  da  PETROBRAS,

notadamente  RENATO  DE  SOUZA  DUQUE  e  PEDRO  JOSÉ  BARUSCO  FILHO,  e

eventualmente JORGE LUIZ ZELADA e ROBERTO GONÇALVES.

Destaque-se que a atuação do “Clube” ocorria majoritariamente em

obras onshore promovidas pela PETROBRAS, tendo havido o pagamento de propinas

em  relação  a  diversos  contratos.  Não  obstante,  PEDRO  JOSÉ  BARUSCO  FILHO

informou que nas obras  offshore  também houve atuação no sentido  de  fraudar a

competitividade e licitude das licitações, mediante pagamentos de propinas, embora

as  empresas  envolvidas  nem  sempre  fossem  integrantes  do  cartel.  A  título  de

exemplo, citou as obras relativas às plataformas de petróleo P55 e P57, envolvendo as

empresas KEPELL FELS, ODEBRECHT e QUIP – Queiroz, UTC e IESA.

9 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000.

  4/24



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

No ano de 2011, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO passou a atuar no

âmbito da empresa privada SETEBRASIL, destinada à construção de sondas marítimas.

Após  o processo  licitatório,  tal  empresa  foi  contratada  pela  PETROBRAS  para  a

operação de  28 sondas.  Para  a  execução de  tais  obras  firmou contratos  com os

Estaleiros ATLÂNTICO SUL, RIO GRANDE (ligado à Engevix Engenharia S/A), JURONG,

KEPELL FELS  e ENSEADA DO PARAGUAÇÚ (pertencente ao Consórcio formado pela

Odebrecht, OAS, UTC e Kawasaki).  Tais contratos envolviam o pagamento de 1% do

seu valor a título de vantagens indevidas, dos quais 2/3 eram destinados ao Partido

dos  Trabalhadores  –  PT,  operacionalizados  por  JOÃO  VACCARI  NETO,  e  1/3  era

dividido entre a “Casa 1”, composta pelos agentes da PETROBRAS RENATO DE SOUZA

DUQUE,  responsável  pela  operacionalização dos  pagamentos, e  ROBERTO

GONÇALVES,  o  qual  substituiu  BARUSCO  na  Gerência  Executiva  da  Área  de

Engenharia,  e  a  “Casa  2”,  referente  aos  pagamentos  no  âmbito  da  empresa

SETEBRASIL  destinados  a  PEDRO  JÓSE  BARUSCO  FILHO,  responsável  pela

operacionalização  do  esquema,  JOÃO  CARLOS  DE  MEDEIROS  FERRAZ  e,  após

determinado período, também EDUARDO MUSA.

Assim, tanto  durante o período em  que  desempenhou a função de

Gerente Executivo  da PETROBRAS,  quanto no  período em que passou a atuar  na

SETEBRASIL, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO não apenas recebeu vantagens indevidas,

como também operacionalizou seus pagamentos para terceiras pessoas, dentre elas

RENATO DE SOUZA DUQUE. 

Para  tanto,  manteve contas  bancárias  em  instituições  financeiras

suíças  titularizadas  por  offshores  por  ele  controladas,  dentre  as  quais  citam-se  a

NATIRAS INVESTMENTS INC, FOUNDATION BLUE LABEL, CANYON VIEW ASSETS S/A,

PEXO CORPORATION, AQUARIUS PARTNER, RHEA COMERCIAL INC, MARL TRADER

SERVICES LTD, IBIKO CONSULTING S/A, DOLE TECH INC e TROPEZ REAL STATE S/A.

Nestas  contas,  por  intermédio  de  operadores  financeiros  e  do

mercado negro especificamente designados  pelas  empreiteiras  corruptoras,  foram

depositados os valores das vantagens indevidas  por elas  prometidas  à RENATO DE
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SOUZA DUQUE, a PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO e a outros empregados corrompidos

da PETROBRAS. Os referidos operadores também efetuaram diversos pagamentos em

espécie a BARUSCO no território nacional.

Neste contexto incumbiu a  PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO  negociar

com tais  operadores  financeiros  não  só  o  montante  a  ser  repassado  a  título  de

propina,  como também a  maneira  pela  qual ocorreriam os  pagamentos,  tudo de

forma a viabilizar a ocultação e dissimulação da origem, disposição, movimentação e

propriedade destes ativos ilícitos.

Em sede de colaboração premiada, BARUSCO declinou o nome e as

funções  desempenhadas  pelos principais  operadores  financeiros  – autênticos

representantes  dos  interesses  das  empresas  corruptoras  nos  pagamentos  das

vantagens  indevidas  –  com  os  quais  transacionou  e  manteve  contato:  MARIO

FREDERICO MENDONÇA GOES, ZWI ZCORNIKY, GUILHERME ESTEVES DE JESUS,

MILTON  PASCOVICH,  SHINKO  NAKANDAKARI,  LUIS  EDUARDO  CAMPOS

BARBOSA  DA  SILVA,  ATAN  DE  AZEVEDO  BARBOSA,  BERNARDO  SCHILLER

FREIBURGHAUS,  AUGUSTO  AMORIM  COSTA,  CESAR  ROBERTO  SANTOS

OLIVEIRA e JOÃO VACCARI NETO.

Oportuno destacar que todos  esses fatos  são conexos aos demais

apurados  no  âmbito  da  Operação  Lavajato,  tanto  em razão  dos  relacionamentos

mantidos  entre  os  diversos  investigados  –  sendo  todos  partícipes  do  mesmo

esquema criminoso -, quanto em razão da evidente inter-relação entre as provas da

prática dos crimes investigados. Ademais, parte relevante dos fatos foi praticada no

Paraná, fixando-se a competência dessa 13ª Vara Federal por prevenção, consoante já

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 302.604/PR, Rel. Min. Newton Trisotto,

5ª Turma, j. 25/11/2014).

Assim,  a partir  das  provas colhidas na investigação,  bem como os

depoimentos  prestados  pelo  colaborador  PEDRO  JOSÉ  BARUSCO  FILHO10 e

documentos  por  ele  indicados  ou  fornecidos,  corroborados  pelos  depoimentos

colhidos com outros investigados e testemunhas já ouvidas no curso dos apuratórios,

10 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000.
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descrever-se-á  abaixo,  de  modo  pormenorizado,  a  atuação  de  cada  um  destes

operadores:

1.  MARIO FREDERICO MENDONÇA GOES atuou  como operador

financeiro  em nome de várias empresas e/ou consórcios  de empresas contratadas

pela  PETROBRAS,  notadamente  em  favor  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  da  MENDES

JÚNIOR, da CARIOCA, da BUENO ENGENHARIA, da MPE/EBE, da OAS, da SCHAIN, da

SETAL e da UTC.

MARIO GOES tratava diretamente com PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO

o pagamento de propinas oriundas de contratos firmados  entre a PETROBRAS e  as

referidas empresas. Ambos se encontravam periodicamente, não só para que MARIO

GOES  pudesse  entregar a BARUSCO mochilas com  grandes  valores  de propina  em

espécie, que variavam entre R$ 300.000,00 e R$ 400.000,0011, como também para que

pudesse ser realizado o que BARUSCO designou como “encontro de contas”, ou seja,

a conferência, “contrato a contrato”, dos pagamentos de propinas feitos e pendentes.

Conforme  informado  por  BARUSCO,  contudo, a  maior  parte  dos

valores  operacionalizados por  MARIO GOES se  deu mediante transferências  para

contas bancárias no exterior, principalmente  para as contas MARANELLE e PHAD12,

mantidas pelo operador no Banco Safra na Suíça, e DAYDREAM, BACKSPIN e DOLE

TECH INC,  de  titularidade de BARUSCO,  totalizando,  em operações,  mais  de US$

7.500.000,00

Verifica-se  que  dentre  os  documentos  entregues  por  BARUSCO

encontram-se extratos da conta bancária nº  0606419.001.000.826 do Banco J. Safra

Sarasin, em nome da  offshore  Rhea Comercial INC.,  em que constam transferências

provenientes da conta da offshore MARANELLE, utilizada por MARIO GOES13. 

11 Tais entregas, segundo BARUSCO, ocorriam via de regra na própria residência de MARIO GOES na 
“Estrada das Canoas, no São Conrado”.

12 A conta PHAD foi aberta por MARIO FREDERICO MENDONÇA GOES especificamente para realizar 
depósito a BARUSCO e a RENATO DUQUE, transferindo todo o saldo para as contas DAYDREAM e 
BACKSPIN, no Banco Lombard Odier, na Suíça.

13 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 16, APREENSAO3, p. 45 e 46.
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2.  ZWI  ZCORNIKY,  representante  oficial  da  KEPELL  FELS  e  da

FLOATEC, bem como operador do pagamento de vantagens indevidas no âmbito do

ESTALEIRO  KEPELL  FELS  no  interregno  de  2003  a  2013,  foi  responsável  pela

transferência de valores a BARUSCO, em conta no Banco Delta, na Suíça, bem como

ao PARTIDO DOS TRABALHADORES, mormente por meio de JOÃO VACCARI NETO.

Segundo  consta  do  depoimento  de  BARUSCO,  o  pagamento  de

propina  nos  contratos  da  KEPELL  FELS  com  a  PETROBRAS  quando  da  saída  de

RENATO  DUQUE  da  Diretoria  de  Serviços  atingiu  o  montante  total  de US$

14.000.000,00, dos quais US$ 12.000.000,00 foram transferidos por  ZWI ZCORNIK

para conta mantida pelo ex-Diretor da PETROBRAS RENATO DUQUE no Banco Delta.

BARUSCO,  ao seu turno, recebera de  ZWI ZCORNIK  valores no montante  de US$

4.000.000,00 e US$ 2.000.000,00, em suas contas “K” e “T”, no Banco Lombard Odier, e

em conta no Banco Delta, respectivamente.

3.  GUILHERME  ESTEVES  DE  JESUS funcionou  como  operador

financeiro  para  o  pagamento  de  propinas pelo  ESTALEIRO JURONG  a  BARUSCO,

RENATO DUQUE e outros, a partir de janeiro de 2013, por meio de contratos fictícios

e  depósitos  em contas  bancárias  no  exterior.  Segundo informado por BARUSCO,

GUILHERME ESTEVES DE JESUS,  por meio da  offshore OPDALE INDUSTRIES LTD.,

transferiu aproximadamente US$ 8.211.614 para as  offshores NATIRAS (BARUSCO),

DRENOS (RENATO DUQUE) e FIRASA (JOÃO FERRAZ) e para EDUARDO MUSA. A par

de  tais  depósitos  GUILHERME  ESTEVES  DE  JESUS  viabilizava  o  pagamento  de

vantagens indevidas a JOÃO VACCARI, por meio de esquema próprio.

Neste sentido, destaquem-se anotações entregues por PEDRO JOSÉ

BARUSCO FILHO a respeito de depósitos a serem realizados pela  offshore  OPDALE,

sendo um dos valores anotados correspondente àquele por ele indicado quando de

seus depoimentos perante a autoridade policial.  Extratos bancários também foram

apreendidos  e  comprovam o  depósito  de  valores  na  conta  do  ex-funcionário  da

PETROBRAS pela empresa controlada por GUILHERME ESTEVES DE JESUS14.

14 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 16, APREENSAO1, p. 158/162.
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4. MILTON PASCOVICH atuou como operador financeiro da empresa

ENGEVIX  e  do ESTALEIRO RIO GRANDE, efetuando transferências  da  offshore MJP

INTERNATIONAL GROUP, no Banco UBS AG, nos Estados Unidos, para a conta da

offshore AQUARIUS PARTNERS INC, mantida por BARUSCO no Banco Pictet & Cie.

Igualmente, efetuou  depósitos  por  intermédio  de  contas  da  offshore FARALLON

INVESTING LTD. para a offshore NATIRAS INVESTMENTS INC., de BARUSCO.

Também  evidencia  a atuação  de  MILTON  PASCOVICH  como

operador financeiro o documento manuscrito por BARUSCO que indica o pagamento

de valores pela offshore FARALLON15.

5.  SHINKO NAKANDAKARI,  ex-diretor  da  ODEBRECHT,  atuou  em

favor das empresas GALVÃO ENGENHARIA, da EIT  ENGENHARIA e da CONTREIRAS

na operacionalização do pagamento de propinas decorrentes de contratos firmados

com  a  PETROBRAS.  Por  diversas  vezes,  repassou  à BARUSCO,  assim,  valores  em

espécie no território nacional.

Além  do  mais,  conforme  o  depoimento  prestado  por ERTON

MEDEIROS  FONSECA,  diretor  de  negócios  da  GALVÃO  ENGENHARIA,  essa

empreiteira pagou valores a título de propina a agentes públicos ligados à Petrobras.

Dentre  eles,  encontra-se  o  investigado RENATO DE SOUZA DUQUE,  cujos  valores

recebidos teriam  sido  cobrados por  SHINKO NAKANDAKARI (autos nº 5045022-

08.2014.404.7000, evento 36, p. 3/6).

ERTON  MEDEIROS  FONSECA  ainda  juntou  petição  nos autos  nº

5073475-13.2014.404.7000  (evento  360,  PET1),  informando  que  os  valores

supostamente  cobrados  por SHINKO NAKANDAKARI foram  pagos  através  de

empresa  de  sua  propriedade,  a  LSFN  CONSULTORIA  ENGENHARIA  S/S  LTDA.

Corroboram suas afirmações as notas fiscais, cartas de cobrança enviadas à GALVÃO

ENGENHARIA e tabelas de controle de pagamento – as quais indicam o repasse de

R$ 8.863.000,00 –, anexas àquela manifestação.

15 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 16, APREENSAO1, p. 158.
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6.  LUIS EDUARDO CAMPOS BARBOSA DA SILVA,  funcionário da

ABB – ASEA BROWN BOVERI e posteriormente sócio de JULIO FAERMAN (operador

da SBM e proprietário de empresas no exterior) na FAERCON e na OIL DRIVE, era

dono  da  CARTMEL  WORLDWIDE  S.A.  e  de  empresas  no  exterior.  Atuou  como

operador financeiro em favor das empresas ALUSA, ROLLS ROYCE e SBM, repassando

propinas decorrentes de contratos por elas firmados com a PETROBRAS. Além disso,

como operador da ALUSA,  recebeu  informação privilegiada  para que tal  empresa

pudesse vencer processo licitatório em curso na PETROBRAS.

7.  ATAN  DE  AZEVEDO  BARBOSA,  empregado  de  carreira

aposentado da PETROBRAS, atuou no interesse da empresa IESA ÓLEO E GÁS como

operador financeiro para o pagamento de propinas referentes aos contratos por ela

firmados  com  a  estatal.  Segundo  informado  por  BARUSCO, os  pagamentos  de

propina operacionalizados por ATAN DE AZEVEDO BARBOSA  ocorriam de forma

diferente  daqueles  que  envolviam  RENATO  DUQUE,  o  PARTIDO  DOS

TRABALHADORES e outros. Entre outubro de 2008 a 26 de abril de 2013, BARUSCO

recebeu  mensalmente  de  ATAN  DE  AZEVEDO  BARBOSA  o  montante  de  US$

29.000,00 em decorrência dos contratos firmados pela IESA com a PETROBRAS. Tais

pagamentos foram efetuados na conta da offshore RHEA COMERCIAL INC., no Banco

Safra, na Suíça, a partir da conta da offshore HEATHERLEY BUSINESS LTD, mantida por

ATAN DE AZEVEDO BARBOSA no Banco Clariden Leu AG.,  na Suíça,  totalizando

aproximadamente US$ 1.977.350,00.

Nesse  liame,  destaque-se  que  foram  entregues  por  BARUSCO

extratos  da conta bancária  nº  0606419.001.000.826 do Banco  J. Safra  Sarasin,  em

nome da  offshore  Rhea  Comercial  INC.,  os  quais  demonstram diversos  depósitos

provenientes da conta da offshore HEATHERLEY BUSINESS LTD, utilizada por ATAN DE

AZEVEDO  BARBOSA,  inclusive  com  a  repetição  mensal  do  valor  referido  por

BARUSCO de US$ 29.000,0016.

16 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 16, APREENSAO3, p. 10, 11, 14, 15, 25, 28, 32, 38, 42,
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Ademais,  ATAN DE AZEVEDO BARBOSA desempenhou o papel de

operador  de  propinas  no  contrato  firmado  entre  a  COMPANHIA  BRASILEIRA  DE

DRAGAGEM  e  a  PETROBRAS  para  locação  do  ESTALEIRO  INHAÚMA,  em  2009,

transferindo, na ocasião, valores a BARUSCO e a RENATO DUQUE.

8. BERNARDO SCHILLER FREIBURGHAUS, na condição de operador

financeiro,  auxiliou  BARUSCO  a  remeter  às  suas  contas  na  Suíça  (dentre  elas,  da

RAVENSCROFT,  no  Banco  PBK)  aproximadamente  US$  2.000.000,00  após  a

deflagração da Operação Lava Jato e da prisão de PAULO ROBERTO COSTA. Segundo

consta,  BERNARDO SCHILLER FREIBURGHAUS representava os Bancos PBK, Royal

Bank, Pictec e HSBC em um escritório no Brasil,  tendo,  inclusive, auxiliado PAULO

ROBERTO COSTA a abrir contas no exterior.

9.  AUGUSTO  AMORIM  COSTA, sob  a  orientação  de  IDELFONSO

COLLARES, atuou como operador financeiro no interesse de repasse de propinas pela

empresa  QUEIROZ  GALVÃO.  AUGUSTO  AMORIM  COSTA contatava  BARUSCO  e

realizava os pagamentos das vantagens indevidas  em contas  bancárias sediadas  na

Suíça,  mormente  por  meio  das  offshores INNOVATION  RESEARCH  ENGINEERING

(Antígua),  KLIENFELD  SERVICES  LTD.  (Ilhas  Virgens  Britânicas),  S&S  FINANCE

SERVICES LIMITED (Ilhas Virgens Britânicas) e INTERCORP LOGISTIC LTD (Antígua).

Neste sentido,  destaque-se que foram entregues por  PEDRO JOSÉ

BARUSCO FILHO extratos da conta bancária nº 509314/001.00.840 do Banco  Safra

Sarasin,  em  nome  da  offshore  Pexo  Corporation,  os  quais  demonstram  diversos

depósitos  provenientes  das contas das offshores KLIENFELD SERVICES  LTD17, S&S

FINANCE SERVICES LIMITED18, INTERCORP LOGISTIC LTD.19 e INNOVATION RESEARCH

44, 52, 53, 54, 58, 67, 69 a 75, 87 e 88.
17 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 16, APREENSAO1, p. 5/8, 22/24 e Autos nº 5075916-

64.2014.404.7000, evento 16, APREENSAO3, p. 97, 100, 103 e 116 a 119.
18 Autos  nº  5075916-64.2014.404.7000,  evento  16,  APREENSAO1,  p.  25  e  Autos  nº  5075916-

64.2014.404.7000, evento 16, APREENSAO3, p. 95.
19 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 16, APREENSAO3, p. 107.
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ENGINEERING20, controladas, consoante referido, por AUGUSTO AMORIM COSTA.

10.  CESAR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA,  dono da  empresa  GDK,

também foi responsável por operacionalizar os pagamentos de propinas a BARUSCO,

em  decorrência  de  contratos  firmados  por  esta  empresa  com  a  PETROBRAS.

Conforme reconhecido por BARUSCO,  CÉSAR OLIVEIRA efetuou o repasse de  US$

200.000,00 nas contas “K” (de KORAT) e “T”, no BANCO LOMBARD ODIER.

11.  JOÃO  VACCARI  NETO foi  responsável  por  operacionalizar  o

repasse de propinas ao PARTIDO DOS TRABALHADORES, decorrentes de contratos

firmados no âmbito da PETROBRAS. 

Segundo BARUSCO,  a partir do momento em que  JOÃO VACCARI

NETO assumiu o cargo de tesoureiro do PARTIDO DOS TRABALHADORES, passou a

receber  propinas provenientes de  contratos  da  PETROBRAS.  De  acordo  com  o

colaborador, JOÃO VACCARI NETO operacionalizou, entre 2003 e 2013, o repasse de

vantagens  indevidas  provenientes  de  aproximadamente  90  contratos21 de  grande

porte  firmados  entre  a  estatal  e  grandes  empresas  e  construtoras  coligadas  e

organizadas em consórcio ou isoladamente, muitas delas integrantes de cartel  de

empresas que funcionava na PETROBRAS,  o que teria  totalizado algo  em torno de

US$ 150.000.000,00 a US$ 200.000.000,0022.

O valor repassado a JOÃO VACCARI NETO, no interesse do PARTIDO

20 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 16, APREENSAO3, p. 104 e 109.
21 Em seu depoimento BARUSCO mencionou que “[...] durante o período em que foi Gerente Executi-

vo de Engenharia da PETROBRÁS, subordinado ao Diretor de Serviços, RENATO DE SOUZA DUQUE,
entre fevereiro de 2003 a março de 2011, houve pagamento de propinas em favor do declarante e
de RENATO DUQUE, bem como em favor de JOÃO VACCARI NETO, representando o Partido dos
Trabalhadores – PT, a partir do momento em que este se tornou tesoureiro de tal partido e passou
a operar em favor do mesmo; QUE esses pagamentos de propinas foram feitos em razão de aproxi -
madamente 90 (noventa) contratos de obras de grande porte firmados entre a PETRÓLEO BRASI-
LEIRO S.A. – PETROBRÁS e algumas empresas coligadas e diversas construtoras que se organizavam
em consórcios ou isoladamente, a maioria integrante de cartel [...]”.

22 Conforme expressamente mencionado por BARUSCO quando questionado acerca do valor recebi-
do por JOÃO VACCARI NETO em nome do PARTIDO DOS TRABALHADORES: “[...]  considerando o
valor que o declarante recebeu a título de propina, que foi de aproximadamente US$ 50 milhões de
dólares, estima que foi pago o valor aproximado de US$ 150 a 200 milhões de dólares ao Partido
dos Trabalhadores – PT, com a participação de JOÃO VACCARI NETO [...]”.
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DOS TRABALHADORES e sem prejuízo aos valores repassados à “Casa”, ou seja, aos

empregados corrompidos da PETROBRAS, variava a depender da Diretoria envolvida

no contrato.  Segundo mencionado por BARUSCO,  no que tange aos contratos da

Diretoria  de  Abastecimento,  o  percentual  atinente  ao  PARTIDO  DOS

TRABALHADORES era de pelo menos 0,5% do valor total do contrato, enquanto que,

na Diretoria de Gás e Energia e na Diretoria de Exploração e Produção, tal percentual

era de metade do valor da propina que variava entre 1% ou 2%, a depender do caso

e do  valor  contratado.  Na Diretoria  de  Serviços,  ao  seu  turno,  o  percentual  das

propinas  destinadas ao  PARTIDO DOS TRABALHADORES por intermédio de  JOÃO

VACCARI NETO girava em torno de 1% do valor contratual.

Havia,  igualmente,  nos  processos  de  contratação  de  sondas  da

Petrobras,  um  cartel,  ao  qual JOÃO  VACCARI  NETO  estava  ligado,  recebendo

vantagens indevidas correspondentes a 2/3 do montante total de propinas recebidas

em decorrência de  contratos  firmados pelos estaleiros com a empresa SETEBRASIL,

notadamente  com  o  ESTALEIRO  ATLÂNTICO  SUL,  ESTALEIRO  ENSEADA  DO

PARAGUASU, ESTALEIRO RIO GRANDE e parte do ESTALEIRO KEPELL FELS.  Segundo

BARUSCO, até  março  de  2013,  JOÃO VACCARI  NETO teria  recebido  do  KEPELL

FELS,a titulo de adiantamento, o montante de US$ 4.523.000,00.

Ainda de acordo com BARUSCO,  JOÃO VACCARI NETO era muito

próximo de RENATO DE SOUZA DUQUE, encontrando-se com ele para se informar a

respeito do andamento dos contratos da PETROBRAS, para tratar de novos acordos e

para negociar o pagamento de propinas.  Outrossim, nos contratos da OAS com a

PETROBRAS,  LÉO  PINHEIRO,  presidente  da  empreiteira,  tratava  a  respeito  do

pagamento  de  propinas diretamente  com  JOÃO  VACCARI  NETO,  o  mesmo

acontecendo com  IDELFONSO COLLARES, da QUEIROZ GALVÃO, no que concerne

aos valores de propinas atinentes ao PARTIDO DOS TRABALHADORES.

Destaque-se,  por  fim,  que  tando PAULO ROBERTO COSTA,  quanto

ALBERTO YOUSSEF, em audiência realizada no dia 08/10/2014, por ocasião de seus

interrogatórios  judiciais  na  ação  penal  nº  5026212-82.2014.404.7000,  que  JOÃO
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VACCARI NETO era o operador responsável por viabilizar, no interesse do PARTIDO

DOS TRABALHADORES,  o  repasse  de propinas decorrentes de  contratos  firmados

pela PETROBRAS nos quais havia a participação da Diretoria de Serviços.

Da busca e apreensão 

Os  fatos  narrados  acima,  em  grande  parte  documentalmente

comprovados por BARUSCO, revelam a prática pelos operadores financeiros MARIO

FREDERICO MENDONÇA GOES, ZWI ZCORNIKY, GUILHERME ESTEVES DE JESUS,

MILTON  PASCOVICH,  SHINKO  NAKANDAKARI,  LUIS  EDUARDO  CAMPOS

BARBOSA  DA  SILVA,  ATAN  DE  AZEVEDO  BARBOSA,  BERNARDO  SCHILLER

FREIBURGHAUS,  AUGUSTO  AMORIM  COSTA, CESAR  ROBERTO  SANTOS

OLIVEIRA e  JOÃO VACCARI  NETO de crimes de  cartel,  corrupção passiva e ativa,

fraude em licitações, contra o Sistema Financeiro Nacional,  lavagem  de  dinheiro,

falsidade  ideológica  e/ou documental  e  organização  criminosa.

Embora a palavra de colaborador tenha valor relativo, as informações

prestadas  por  BARUSCO  têm  amplo  amparo  nos  depoimentos  de  testemunhas,

colaboradores e em documentos. A título exemplificativo, foram apresentados vários

extratos e documentos de contas no exterior  que materializam as declarações de

BARUSCO. Além disso, o depoimento de  ERTON MEDEIROS FONSECA e de outras

pessoas já denunciadas que não são colaboradoras (como ROGÉRIO GONÇALVES e

SÉRGIO  MENDES)  reconheceram  a  efetivação  de  pagamentos  de  propinas  nos

mesmos moldes aqui descritos. 

Não bastasse isso, foram apreendidos vários documentos – citem-se

por  todos  aqueles  referentes  à  cartelização,  encontrados  na  ENGEVIX  –

comprobatórios  do  esquema  criminoso.  Corroboram  ainda  as  declarações  os

depoimentos prestados em juízo por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, e

os depoimentos – acompanhados de documentos – dos colaboradores AUGUSTO

MENDONÇA e JÚLIO GERIN CAMARGO. Caso os fatos narrados não fossem ilícitos,
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não haveria ainda por que BARUSCO – especialmente enquanto solto – comparecer

voluntariamente à Procuradoria da República e firmar acordo de colaboração em que

restitui mais de R$ 250 milhões que recebeu a título de propina. 

Por  fim,  todos  esses  fatos  devem  ser  compreendidos  dentro  do

contexto maior de um imenso esquema criminoso para desviar bilhões da Petrobras,

o qual já foi parcialmente objeto de acusações criminais formais perante esse Juízo.

Em tal  esquema, inclusive,  encontraram-se provas de pagamentos simulados para

empresas  de  fachada,  a  exemplo  das  empresas  MO  CONSULTORIA,  GFD

INVESTIMENTOS,  RCI  INFORMÁTICA  e  EMPREITEIRA  RIGIDEZ,  controladas  pelo

operador  financeiro  ALBERTO YOUSSEF,  sendo  razoável  buscar  a  identificação  de

outras,  utilizadas  pelos  operadores  financeiros  ora  representados,  mediante  o

cumprimento das buscas e com o aprofundamento da investigação. 

Todo  esse  quadro  probatório  uníssono  permite  a  formação  de

convicção da existência de crimes gravíssimos em detrimento da sociedade,  e de

fortes  indícios  de  autoria  por  parte  dos  operadores  financeiros  supracitados.  Tais

provas constituem base jurídica muito mais que suficiente para a realização de buscas

nos endereços residenciais e profissionais dos referidos operadores financeiros, a fim

de que sejam apreendidos: documentos e objetos necessários à cabal comprovação

de todos os delitos por eles praticados; numerários obtidos por meios criminosos e

outros  elementos  de  convicção;  elementos  de  convicção  para  o  completo

esclarecimento de quem foram todos os coautores e partícipes dos delitos.

Com efeito, a busca e apreensão no presente caso, sobretudo diante

da  natureza  dos  crimes  praticados  pelos  agentes  ora  representados,  trata-se  de

medida  de  fundamental  importância  para  corroborar  os  elementos  de  prova  já

angariados no curso das investigações. 

Assim, requer o Ministério Público Federal, assim, nos termos do art.

240, §1º, alíneas “b”, “c”,  “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal,  a expedição de

mandados de busca e apreensão criminal  com a finalidade de apreender  quaisquer

documentos,  mídias e outras provas encontradas relacionadas aos crimes de cartel,
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corrupção passiva e ativa, fraude em licitações, contra o Sistema Financeiro Nacional,

lavagem  de  dinheiro,   falsidade  ideológica  e/ou documental   e  organização

criminosa, notadamente mas não limitado a:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas,

ordens de pagamento e  quaisquer outros  documentos relacionados

aos ilícitos narrados nesta manifestação,  notadamente aqueles que

digam respeito  à manutenção e movimentação de contas  bancárias

no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros;

b) HD´s,  laptops,  pen  drives,  arquivos  eletrônicos  de  qualquer

espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos investigados ou de

suas  empresas,  quando  houver  suspeita  que  contenham  material

probatório relevante, como o acima especificado;

c) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor

igual ou superior a R$ 50.000,00 ou US$ 25.000,00 e desde que não

seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita; e

em face dos seguintes investigados e nos seguintes endereços:

1. ZWI SKORNICKI, CPF 244.929.307-87,

1.1. Av. das Américas, 2300A, casa 50, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-
RJ, CEP 22640101. Endereço residencial;

1.2.  Rua da Quitanda, 86, sala 301, parte, Centro, Rio de Janeiro-RJ,
CEP  20091-005.  Sede  da  empresa  EAGLE  DO  BRASIL  LTDA,  CNPJ
01.283.812/0001-54, de propriedade de ZWI SKORNICKI;

1.3.  Rua Doutor  Luiz  Januário,  406,  sala  204 parte,  Centro,  Saqua-
rema-RJ, CEP 28990-000. Sede da empresa EAGLE CONSULTORIA EM
ENGENHARIA  LTDA,  CNPJ  07.717.007/0001-78,  de  propriedade  de
ZWI SKORNICKI;
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2. MILTON PASCOWITCH, CPF 085.355.828-00:

2.1.  Rua Armando Petrella, 431,Bl 2, apartamento 03, Cidade Jardim,
São Paulo-SP, CEP 05679010. Endereço residencial;

2.2.  Av. Brigadeiro Faria Lima, 1903, Andar 15, Conjunto 152, Jardim
Paulistano/Pinheiros, São Paulo-SP, CEP 01452-001. Sede das empre-
sas: i)  PZM CAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
47.094.271/0001-17;  ii)  CLAPAS  EMPREENDIMENTOS  E  PARTICIPA-
ÇÕES LTDA-ME, CNPJ 43.017.698/0001-60;  iii)  PZM INDY EMPREEN-
DIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME, CNPJ 50.246.727/0001-21; iv)
JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 03.813.899/0001-08;
v)  JAMP  EMPREENDIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA,  CNPJ
13.910.171/0001-08; vi) PZM REPY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA-ME, CNPJ 47.418.900/0001-17;  vii)  ECAPIRA PARTICIPA-
ÇÕES S.A., CNPJ 18.286.411/0001-50; viii) ECAUNA SERVICOS DE AR-
QUITETURA E ENGENHARIA S.A., CNPJ 15.404.701/0001-63; todas de
propriedade de MILTON PASCOWITCH;

2.3. Rua Tadeu Kosciusko, 91, Sala 402, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP
20230050, sede da empresa, MEDIATOR CONSULTORES ASSOCIADOS
LTDA,  CNPJ  40.327.876/0001-61,  de  propriedade  de  MILTON PAS-
COWITCH;

2.4. Otr Calcada Aldebara, 180, Sala 324, Alphaville, Santana de Parna-
íba-SP, CEP 06541055. Sede da empresa  M2J CONSULTORES EMPRE-
SARIAIS LTDA – EPP,  CNPJ 08.724.661/0001-71,  de  propriedade de
MILTON PASCOWITCH;

2.5.  Av. Elias Alves da Costa, 1402, Sala 20, Anexo II, Centro,  Vargem
Grande Paulista-SP, CEP 06730000. Sede da empresa ROPAS PARTICI-
PAÇÕES LTDA –  ME,  CNPJ  64.756.497/0001-55,  de  propriedade de
MILTON PASCOWITCH;

3. SHINKO NAKANDAKARI, CPF 760.303.008-06:

3.1. Al Campinas, 540, 1501, Jardins, São Paulo–SP, CEP 01404000. En-
dereço residencial;

3.2. Rua Flórida, 1.790, Apartamento 1914, Edifício NY – Brooklin, São
Paulo – SP,  CEP 04565-001.  Sede da empresa  LFSN CONSULTORIA
ENGENHARIA S/S LTDA.,  CNPJ 11.418.207/0001-05,  de propriedade
de SHINKO NAKANDAKARI;

3.3. Av. Antártica 408, Bl B 3 A, Arco 4208, Água Branca, São Paulo–SP,
CEP 05003-020. Sede da empresa SLN ALIMENTOS LTDA – ME, CNPJ
00.692.310/0001-14, de responsabilidade de SHINKO NAKANDAKARI;
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4. MARIO FREDERICO MENDONÇA GOES, CPF 986.389.127-49:

4.1.  Av. Rio Branco, 151, Sala 1311, Centro,  Rio de Janeiro – RJ,  CEP
20040006. Endereço residencial;

4.2. Rua João Lira, 50, Ap 701, Leblon, Rio de Janeiro-RJ; ou Gen. Dan-
ton Teixeira, 15, São Conrado, Rio de Janeiro-RJ. Endereço residencial;

4.3.  Av. Rio Branco, 151, Sala 1303, Centro, Rio De Janeiro – RJ, CEP
20040006. Sede da empresa MAGO CONSULTORIA LTDA – ME, CNPJ
02.080.293/0001-90,  de  propriedade  de  MARIO  FREDERICO  MEN-
DONÇA GOES;

4.4.  Av. Rio Branco, 151, Sala 1311, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP
20040006.  Sede da empresa RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 31.451.933/0001-29, de proprieda-
de de MARIO FREDERICO MENDONÇA GOES;

4.5. Av. Rio Branco, 25, 18 Andar-Parte, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP
20090-003.  Sede da empresa  MAGO PARTICIPACAO E EMPREENDI-
MENTOS LTDA, CNPJ 31.371.180/0001-41, de propriedade de  MARIO
FREDERICO MENDONÇA GOES;

5. ATAN DE AZEVEDO BARBOSA, CPF 038.823.227-72:

5.1.  Rua Assembleia,  10, Sala 2.321,  Centro,  Rio de Janeiro-RJ,  CEP
20011901.  Endereço residencial e sede da empresa LARUS CONSUL-
TORIA EMPRESARIAL LTDA – ME, CNPJ 06.064.955/0001-99, de pro-
priedade de ATAN DE AZEVEDO BARBOSA;

5.2.  Av. Rio Banco, 156, Sala 2412 – Centro,  Rio de Janeiro – RJ,  CEP
20040-003.  Sede da empresa PLANAUDI - PLANEJAMENTO E AUDI-
TORIAS SOCIEDADE CIVIL LTDA – ME, CNPJ 07.531.509/0001-00;

6. CESAR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA, CPF 084.115.145-87:

6.1. Av. Lafayete Coutinho, 496, Apartamento 113, Comércio, Salvador
– BA, CEP 40015160. Endereço residencial;

6.2.  Rua Da Grécia, 08, 1º Andar, Sala 101, Comércio,  Salvador – BA,
CEP  40010-010.  Sede  da  empresa  DF  PATRIMONIAL  LTDA,  CNPJ
04.223.230/0001-70,  de  propriedade  de  CESAR  ROBERTO  SANTOS
OLIVEIRA;

6.3.  Rua Pintassilgo, 278 – Moema, São Paulo – SP,  CEP 04514-031.
Sede da empresa  DFMC EVENTOS LTDA, CNPJ 11.041.157/0001-81,
de propriedade de CESAR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA;

6.4. Rua da Grécia, Edifício Serra da Raiz, 8, Sala 701 a 711, Comércio,
Salvador – BA, CEP 40010-010. Sede da empresa GDK S.A. EM RECU-
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PERACAO JUDICIAL, CNPJ 34.152.199/0001-95, cujo presidente é CE-
SAR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA;

6.4.  Rua D 27, Distrito De Terra Caída, Indiaroba-SE,  CEP 49250-000.
Sede  da  empresa  GDK  SERGIPE  ENGENHARIA  LTDA,  CNPJ
12.019.787/0001-12,  de  propriedade  de  CESAR  ROBERTO  SANTOS
OLIVEIRA;

6.5.  Av. da França, 164, Edifício Futurus S, Comércio, Salvador – BA,
CEP 40010-000. Sede do INSTITUTO OTAVIANO ALMEIDA OLIVEIRA -
IOAO – BA, CNPJ 07.633.492/0001-00, cujo presidente é CESAR RO-
BERTO SANTOS OLIVEIRA;

6.6. Pnt Da Lage S/N – Cia/Norte, Candeias-BA, CEP 43800-990. Sede
da  ARATU OLEO E GAS S.A., CNPJ 11.330.916/0001-26, cujo presiden-
te é CESAR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA;

7. GUILHERME ESTEVES DE JESUS, CPF 722.259.637-20:

7.1. Rua Fala Amendoeira, 501, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 
22793580. Endereço residencial.

7.2. Avenida das Américas, 7935, Sala 424, Barra da Tijuca, Rio de Ja-
neiro/RJ,  CEP 22793081.  Sede da empresa  UPNAVY CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA – EPP, CNPJ 07.526.190/0001-24,  e da empresa
GREENFIELD SERVICOS E  CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,  CNPJ
09.302.982/0001-40,  que  tem GUILHERME ESTEVES  DE  JESUS,  que
possuem GUILHERME ESTEVES DE JESUS como sócio-administrador;

8. BERNARDO SCHILLER FREIBURGHAUS, CPF 002.195.527-11:

8.1. Rua Tabatinguera, 28, apartamento 301, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 22471070. Endereço residencial.

8.2.  Avenida  Rio  Branco,  311,  Sala  621,  parte,  Centro,  Rio  de
Janeiro/RJ, CEP 20040903. Sede da empresa DIAGONAL INVESTIMEN-
TOS  AGENTE  AUTONOMO  DE  INVESTIMENTOS  LTDA,  CNPJ
08.951.617/0001-02, cujo responsável é BERNARDO SCHILLER FREI-
BURGHAUS;

9. LUIS EDUARDO CAMPOS BARBOSA DA SILVA, CPF 834.996.447-
20:

9.2. Rua Nascimento Bitencourt, 55, apartamento 501, Jardim Botâni-
co, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22461110. Endereço residencial.

9.3. Rua Primeiro de Março, 07 salas 801 a 804, parte, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20010000. Sede da empresa  OILADVISE CONSULTO-
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RIA E ENGENHARIA LTDA. - ME, CNPJ 07.492.212/0001-82, que possui
LUIS EDUARDO CAMPOS BARBOSA DA SILVA como sócio-administra-
dor;

9.4.  Rua  da  Glória,  344,  Grupo  101/102,  parte,  Glória,  Rio  de
Janeiro/RJ, CEP 20241180. Sede da empresa  OILDRIVE CONSULTORIA
EM ENERGIA E PETROLEO LTDA, CNPJ 07.849.757/0001-01, de propri-
edade de LUIS EDUARDO CAMPOS BARBOSA DA SILVA;

10. JOÃO VACCARI NETO, CPF 007.005.398-75:

10.1.  Alameda Piratinis, 279, Indianópolis, São Paulo/SP, CEP 04065-
050. Endereço residencial.

11.  AUGUSTO AMORIM COSTA, CPF 193.388.057-00:

11.1. Rua Alberto Wolf Teixeira, 405, São Conrado, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 22610-390. Endereço residencial.

Considerando-se  ser  comum  que  empresas  destinadas  à

dissimulação  de  operações  de  lavagem  de  dinheiro,  como  as  indicadas  acima,

mantenham salas  e  espaços  à  parte  de  seus  endereços  oficiais,  justamente  para

esconder numerário (salas-cofre) ou documentos relacionados à prática de crimes, o

Ministério Público Federal requer que esse Juízo autorize que a autoridade policial

realize as buscas e apreensões em quaisquer unidades do mesmo edifício que sejam

identificadas como de utilização das empresas/pessoas acima listadas e que possam

ser de interesse da investigação  e, no caso de imóveis de rua, em salas e imóveis

adjacentes quando utilizados pela mesma pessoa ou empresa.

Da condução coercitiva

A par  do cumprimento  dos  mandados  de  busca  e  apreensão,  re-

vela-se no presente caso necessária, adequada e proporcional a condução coercitiva

dos representados para que prestem declarações perante a autoridade policial imedi-

atamente após o cumprimento das buscas.
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Com efeito, com fulcro no art. 3º do CPP e art. 798 do Código de Pro-

cesso Civil, afigura-se possível determinar a condução coercitiva de investigados en-

quanto medida cautelar decorrente do poder geral de cautela dos magistrados. Seria

uma medida cautelar pessoal substitutiva das prisões processuais, embora não ex-

pressamente prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

Calha destacar que a condução coercitiva mostra-se mais branda que

outras medidas cautelares, como a prisão preventiva e até mesmo a prisão temporá-

ria. A condução coercitiva seria corolário da aplicação do brocardo de que in eo quod

plus est semper inest et minus (“quem pode o mais, pode o menos”; ou “naquilo em

que está o mais sempre se inclui o menos”). 

Tal providência é usualmente empregada quando da deflagração de

operações policiais, diante da necessidade de acautelar a coleta probatória durante a

deflagração.

A aplicação da condução da coercitiva já foi apreciada pelo E. STF:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO DO IN-
VESTIGADO À AUTORIDADE POLICIAL PARA ESCLARECIMENTOS. POSSIBILI-
DADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO
ART. 6º DO CPP. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE PRISÃO OU DE ESTADO
DE FLAGRÂNCIA. DESNECESSIDADE DE INVOCAÇÃO DA TEORIA OU DOUTRI-
NA DOS PODERES IMPLÍCITOS.  PRISÃO CAUTELAR DECRETADA POR DECISÃO
JUDICIAL, APÓS A CONFISSÃO INFORMAL E O INTERROGATÓRIO DO INDICIADO.
LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE
JURISDIÇÃO. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONDENAÇÃO BA-
SEADA EM PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES. NULIDADE PROCESSUAIS NÃO VERI-
FICADAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENE-
GADA. I – A própria Constituição Federal assegura, em seu art. 144, § 4º, às polícias
civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, as funções de polícia judiciária
e a apuração de infrações penais. II – O art. 6º do Código de Processo Penal, por
sua vez, estabelece as providências que devem ser tomadas pela autoridade policial
quando tiver conhecimento da ocorrência de um delito, todas dispostas nos incisos
II a VI. III – Legitimidade dos agentes policiais, sob o comando da autoridade polici-
al competente (art. 4º do CPP), para tomar todas as providências necessárias à elu-
cidação de um delito, incluindo-se aí a condução de pessoas para prestar esclareci-
mentos,  resguardadas as garantias legais e constitucionais dos conduzidos. IV –
Desnecessidade de invocação da chamada teoria ou doutrina dos poderes implíci-
tos, construída pela Suprema Corte norte-americana e e incorporada ao nosso or-
denamento jurídico, uma vez que há previsão expressa, na Constituição e no Códi-
go de Processo Penal, que dá poderes à polícia civil para investigar a prática de
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eventuais infrações penais, bem como para exercer as funções de polícia judiciária.
(...)  (HC  107644,  Relator:  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  1ª  T.,  julgado  em
06/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 17-10-2011 PUBLIC 18-10-
2011)

Conforme aresto acima transcrito, a condução coercitiva de suspeito

ou investigado à Delegacia de Polícia prescinde inclusive de mandado judicial pois tal

providência se insere nos poderes de investigação da autoridade policial (poderes im-

plícitos), inserindo-se dentro das atribuições constitucionalmente estabelecidas à po-

lícia judiciária (CF, art. 144, §4; CPP, art. 6, incisos II a VI).

Assim, a condução não se confunde com qualquer forma de prisão

cautelar, mas é consequência do poder-dever policial  de determinar o compareci-

mento de pessoas à delegacia para a tomada de depoimentos. 

Não obstante, na medida em que não há óbice à condução coercitiva

de investigados com a prévia anuência do Poder Judiciário, requer o Ministério Públi-

co Federal a expedição de mandados de condução coercitiva de MARIO FREDERICO

MENDONÇA GOES,  ZWI ZCORNIKY,  GUILHERME ESTEVES DE  JESUS,  MILTON

PASCOVICH,  SHINKO NAKANDAKARI,  LUIS EDUARDO CAMPOS BARBOSA DA

SILVA,  ATAN DE  AZEVEDO BARBOSA,  BERNARDO  SCHILLER  FREIBURGHAUS,

AUGUSTO AMORIM COSTA, CESAR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA e JOÃO VACCA-

RI NETO, para que todos possam ser imediatamente ouvidos no dia do cumprimento

dos mandados de busca e apreensão.

Da confirmação dos endereços pela Polícia Federal

Requer o Ministério Público Federal,  ainda, que, após a apreciação

dos pedidos ora formulados, abra-se vista dos autos à Polícia Federal, de forma sigi-

losa, a fim de que, antes do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, se-

jam efetuadas as diligências policiais cabíveis – inclusive levantamentos de campo –
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para a ratificação ou retificação dos endereços supramencionados.

Do bloqueio de ativos financeiros

Requer o Ministério Público Federal, ainda, seja determinado o blo-

queio cautelar de quaisquer ativos mantidos em instituições financeiras pelas pessoas

abaixo indicadas.  

1. ZWI SKORNICKI, CPF 244.929.307-87,

2. MILTON PASCOWITCH, CPF 085.355.828-00:

3. SHINKO NAKANDAKARI, CPF 760.303.008-06:

4. MARIO FREDERICO MENDONÇA GOES, CPF 986.389.127-49:

5. ATAN DE AZEVEDO BARBOSA, CPF 038.823.227-72:

6. CESAR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA, CPF 084.115.145-87:

7. GUILHERME ESTEVES DE JESUS, CPF 722.259.637-20:

8. BERNARDO SCHILLER FREIBURGHAUS, CPF 002.195.527-11:

9. LUIS EDUARDO CAMPOS BARBOSA DA SILVA, CPF 834.996.447-
20:

10. JOÃO VACCARI NETO, CPF 007.005.398-75:

11.  AUGUSTO AMORIM COSTA, CPF 193.388.057-00:

Considerando  que  são  operadores  financeiros  que  movimentaram

em seu nome e lavaram centenas de milhões de reais em detrimento da Petrobras, no

Brasil  e  no  exterior,  e  que  são responsáveis  solidários  pelos  danos  causados,  re-

quer-se que o bloqueio de ativos não tenha limite, sem prejuízo de posterior análise

de situações individuais. 

Pede-se, por fim, que o bloqueio de ativos seja executado concomi-

tantemente às medidas de busca e apreensão, caso deferidas.

  23/24



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Curitiba, 17 de dezembro de 2014.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

(FSD/BAC)
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