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Quebra de sigilo bancário e telemático

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelos  Procuradores

da  República  ao  final  subscritos,  vem,  em  atenção  ao  despacho  do  evento  43,

manifestar-se nos autos.

1. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

A defesa  da  empresa  JD  ASSESSORIA E  CONSULTORIA

LTDA.,  LUIZ  EDUARDO  DE  OLIVEIRA E  SILVA e  JOSÉ  DIRCEU  DE

OLIVEIRA  E  SILVA trouxe  aos  autos  contratos  de  prestação  de  serviços  e

respectivas notas fiscais, conforme solicitado. 

Pela  análise  dos  documentos  juntados,  de  plano  é  possível

verificar supostas inconsistências entre as condições contratuais de prazo, pagamento e

dados bancários reunidos no Pedido de Cooperação Técnica 001-MPF-001245-18.
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A  título  de  exemplo,  a  defesa  apresentou   um  contrato  de

prestação de serviços de “consultoria e assessoramento comercial” celebrado com a

empreiteira GALVÃO ENGENHARIA em 25/06/20091, o qual estabelecia em favor

da JD ASSESSORIA pagamentos mensais de R$ 25.000,00 durante 12 (doze) meses,

o que totalizaria R$ 300.000,00 (evento 24, PET1 – pp. 19/23). 

Pela  análise  dos  dados  bancários  cujo  sigilo  foi  afastado,  no

entanto, restou identificado o pagamento de R$ 703.875,00 da GALVÃO em favor da

JD, divididos em 28 (vinte e oito) parcelas de R$ 23.462,50 (já deduzido o imposto

incidente sobre as operações), as quais foram pagas até 9 de janeiro de 2012 . 

Outra inconsistência refere-se à suposta prestação de serviços de

“assessoria jurídica internacional” à empresa  ENGEVIX ENGENHARIA,  a qual

estaria lastreada em contrato celebrado em 02/11/2010 (evento 40, NFISCAL – pp.

2/3), que estabelecia em favor da JD pagamento total de  R$ 300.000,00.

A análise dos dados bancários constante no Pedido de Cooperação

Técnica  001-MPF-001245-18,  entretanto,  identifica  pagamentos  da  ENGEVIX em

favor da  JD desde 12 de janeiro de 20092 até março 2011,  os quais  totalizaram a

quantia de R$ 900.960,00, já deduzidos os impostos incidentes sobre a operação.  

De toda forma, todos os documentos referentes às consultorias e

assessorias em tese prestadas pela JD ASSESSORIA E CONSULTORIA deverão ser

analisados nos autos do Inquérito Policial n° 5003917-17.2015.404.7000, para os quais

requer-se sejam os presentes documentos trasladados. 

1 Exatamente uma semana depois da Petrobras iniciar procedimento licitatório para a realização de obra EPC
das unidades de hidrocarboneto, nafta e coque da Carteira de Gasolina – G3 da Refinaria de Paulínea –
REPLAN, obra que foi  adjudicada pela  GALVÃO no contrato n°  0800.0060661.10.2,  cujo valor  global
alcançou a cifra de R$ 568.967.025,10, no qual foram pagas vantagens indevidas de no mínimo 1% sobre o
valor do contrato, conforme denunciado nos autos da Ação Penal n° 5083360-51.2014.404.7000. 

2 Ressalte-se que o termo inicial da quebra de sigilo bancário foi estabelecido em 01/01/2009, sendo muito
provável que tais pagamentos ocorreram antes mesmo desta data. 
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2. RESULTADO DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL

O  MPF apresenta,  nesta  oportunidade,  o  resultado  integral  da

quebra de sigilo fiscal das pessoas físicas e jurídica investigadas, requerendo a juntada

aos autos das DIPJ e DIRPF da  JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., de

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA e de JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA

E  SILVA,  referentes  aos  anos  calendário  2005/2013,  bem  como  dos  respectivos

dossiês integrados. 

Curitiba, 31 de março de 2015.

_______________

Orlando Martello

Procurador Regional da República

_______________

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República
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