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EXCELENTÍSSIMO JUIZ SUBSTITUTO DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

Autos nº 5083258-29.2014.404.7000 PR 

SIGILOSO

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  seus  Procuradores  da  República

signatários,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  comparecem,

respeitosamente,  perante  Vossa  Excelência  para se  manifestar  em relação  à  intimação  do

evento 192.

A defesa de JOAO AULER e DALTON AVANCINI alegou cerceamento de defesa pela

ausência  nos  autos  de  provas  e  documentos  relacionados  à  investigação.  Segundo  os

denunciados, faltaria documentos que teria sido apresentados por AUGUSTO RIBEIRO na

colaboração premiada (processo 50734413820144047000, evento 1, apreensão itens 2 a 9,

citado na denúncia fl. 17, nota 19”.

Os documentos juntados pelo colaborador AUGUSTO MENDONÇA NETO seguem

anexos.

O douto juízo também intimou o MPF para que se manifeste sobre o pedido da defesa:

“ que seja previamente franqueada à defesa cópia de depoimentos prestados e documentos

eventualmente apresentados pelas testemunhas arroladas pelo MPF que tenham justificado ao

órgão acusatória  a  indicação da oitiva  de  GERSON LUIZ GONÇALVES,  MARCELINO

GUEDES FERREIRA MOSQUEIRA GOMES e  VENINA VELOSA DA FONSECA”.

Em relação à testemunha  GERSON LUIZ GONÇALVES, o MPF tem a esclarecer que

ele  foi  o  coordenador  responsável  pela  elaboração  do  relatório  da  Comissão  Interna  de
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Apuração da Petrobras, o qual consta no Processo 5083258-29.2014.404.7000/PR, Evento 5,

OUT3, Página 2.

Já  MARCELINO  GUEDES  FERREIRA  MOSQUEIRA  GOMES  foi  diretor-

Presidente  da  Refinaria  Abreu  e  Lima  e  atual  gerente  da  Capacitação  Profissional  do

Abastecimento.  Nenhum  deles  foi  ouvido  no  MPF  ou  na  Polícia  Federal  durante  as

investigações, tendo sido arrolados pelo conhecimento dos fatos em relação à RNEST.

De outra banda, VENINA foi ouvida no MPF no dia 17 de dezembro de 2014 e ouvida

em  juízo  nesta  data  de  3/02/2014  nos  autos  nº  5083351-89.2014.404.7000,  pouco

esclarecendo sobre os fatos apurados. Assim, o MPF entende conveniente desistir da oitiva

de VENINA para a audiência de sexta-feira, o que induz a desnecessidade de juntada

dos arquivos do seu depoimento.

Finalmente,  o  MPF  foi  intimado  a  se  manifestar  sobre  o  pedido  da  defesa  de

RICARDO PESSOA para que "Seja provocado o MPF a indicar de forma objetiva todas as

notas  fiscais  emitidas  pela  empresa  SANKO  SIDER  e  SANKO  SERVIÇOS  que  dizem

respeito ao COMPERJ e que foram utilizadas nos moldes externados na denúncia (p. 71 e

seguintes)."

A SANKO SIDER e SANKO SERVIÇOS são empresas utilizadas para a lavagem de

capitais e pagamento de propina de obras da PETROBRAS. 

Como já salientado na denúncia, a SANKO SERVIÇOS não tem existência real e não

presta serviço nenhum. Já a SANKO SIDER tem existência real e vende de tubos de forma

superfaturada, como demonstrado no LAUDO PERICIAL dos autos  nº 502621282, evento

968. 

Nesse caso, há uma tipologia de lavagem de dinheiro conhecida como commingling1,

na qual os ativos ilícitos se misturam com os ilícitos tornando impossível o rastreamento da

fonte exata dos valores ilícitos.

Dessa forma, a identificação exata das notas fiscais utilizadas para o pagamento da

propina é impertinente, seja pela impossibilidade lógica de identificar qual nota foi utilizada

para  o  pagamento  da  vantagem  indevida,  seja  pela  desnecessidade  da  medida  para

1É a mistura de ativos de origem ilícita com os ativos de origem ilícita. Quando ocorre no seio de uma empresa
sem exageros, sendo apresentado o volume total de recursos como receita, ou ainda, usando-se os valores para o
pagamento direto de fornecedores, é de difícil detecção. (Dallagnol, 2013, p. 385)
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comprovação  do  pagamento  indevido,  o  qual  se  extrai  de  outras  provas  constantes  na

investigação e já indicadas na denúncia.

Curitiba, 3 de fevereiro de 2015.

                                            Diogo Castor de Mattos

                                        Procurador da República

Deltan Martinazzo Dallagnol

 Procurador da República


