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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: SANDRO TORDIN

RÉU: NATALINO BERTIN

RÉU: HELIO DE OLIVEIRA SANTOS

RÉU: GIOVANE FAVIERI

RÉU: DELUBIO SOARES DE CASTRO

RÉU: ARMANDO PERALTA BARBOSA

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de denúncia oferecida pelo MPF por crime de lavagem
de dinheiro contra (evento 2):

1) Armando Peralta Barbosa;

2) Delúbio Soares de Castro;

3) Giovani Favieri;

4) Helio de Oliveira Santos;

5) Natalino Bertin; e

6) Sandro Tordin.

A denúncia tem por base os inquéritos 5006564-48.2016.404.7000
e 5004872-14.2016.404.7000 e processos conexos, especialmente o processo de
busca e apreensão 5004872-14.2016.4.04.7000.

A denúncia é extensa, sendo oportuna síntese.

2.  Tramitam por  este  Juízo  diversos  inquéritos,  ações  penais  e
processos incidentes relacionados à assim denominada Operação Lavajato.

A investigação, com origem nos inquéritos 2009.7000003250-0 e
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2006.7000018662-8,  iniciou-se  com  a  apuração  de  crime  de  lavagem
consumado em Londrina/PR, sujeito, portanto, à jurisdição desta Vara, tendo o
fato originado a ação penal 5047229-77.2014.404.7000.

Em grande  síntese,  na  evolução  das  apurações,  foram colhidas
provas, em cognição sumária, de um grande esquema criminoso de corrupção e
lavagem de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras
cujo acionista majoritário e controlador é a União Federal.

Empresas  fornecedoras  da  Petrobrás  pagariam sistematicamente
propinas a dirigentes da empresa estatal, também em bases percentuais sobre os
grandes contratos e seus aditivos.

A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita por alguns
dos envolvidos como constituindo a "regra do jogo".

Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de Abastecimento, da
Diretoria de Engenharia ou Serviços e da Diretoria Internacional, especialmente
Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor
Cuñat Cerveró e Jorge Luiz Zelada.

Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso transcende
a  corrupção  -  e  lavagem  decorrente  -  de  agentes  da  Petrobrás,  servindo  o
esquema criminoso para também corromper agentes políticos e financiar, com
recursos provenientes do crime, partidos políticos.

Nesse  contexto,  encontra-se  a  conexa  ação  penal
5061578-51.2015.4.04.7000, em trâmite perante este Juízo.

 Em apertada síntese, segundo a denúncia formulada na referida
ação  penal,  o  Banco  Schahin  concedeu,  em 14/10/2004,  empréstimo  de  R$
12.176.850,80 a José Carlos Marques Costa Bumlai.

Entrentanto, o empréstimo teria como destinatário real o Partido
dos  Trabalhadores,  tendo  José  Carlos  Bumlai  sido  utilizado  somente  como
pessoa interposta. O empréstimo não foi pago e foi sucessivamente rolado.

A  dívida  foi  formalmente  quitada  em  27/01/2009  mediante
contrato de dação em pagamento fraudulento.

A verdadeira causa da quitação teria sido a contratação do Grupo
Schahin  pela  Petrobrás  para  operar  o  navio-sonda  10.000  por  influência  de
agentes do Partido dos Trabalhadores.

Esses  fatos  constituem  objeto  da  referida  ação  penal  que  foi
sentenciada em 15/09/2016 (evento 587).

Em síntese, reputaram-se provados crime de gestão fraudulenta de
instituição  financeira,  especificamente  do  Banco  Schahin,  pela  concessão,
rolagem  e  quitação  fraudulenta  do  empréstimo,  e  crime  de  corrupção  pela
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quitação fraudulenta do empréstimo em contrapartida à atribuição por agentes
da Petrobrás do contrato de operação do navio-sonda ao Grupo Schahin.

Condenados,  naquele  feito,  conforme  especificações  ali
realizadas,   Eduardo  Costa  Vaz  Musa,  Fernando  Antônio  Falcão  Soares,
Fernando  Schhin,  João  Vaccari  Neto,  José  Carlos  Marques  Costas  Bumlai,
Milton Taufic Schahin, Nestor Cuñat Cerveró e Salim Taufic Schahin.

Proposta  igualmente  a  ação  penal  5022182-33.2016.4.04.7000
perante este Juízo, na qual imputado crime de lavagem de dinheiro do numerário
obtido com o empréstimo.

Segundo aquela ação penal, no que seriam condutas de ocultação e
dissimulação,  cerca  de  metade  do  valor  do  empréstimo  foi  sucessivamente
transferido do Banco Schahin para José Carlos Marques Costa Bumlai, deste
para  a  empresa  Bertin  Ltda.,  desta  para  a  empresa  Remar  Agenciamento  e
Assessoria Ltda. e desta para o final beneficiário, o ali acusado Ronan Maria
Pinto,  tudo  isso  por  solicitação  e  no  interesse  de  agentes  do  Partido  dos
Trabalhadores - PT.

A referida denúncia  foi  recebida em 12/05/2016 (evento 4)  e a
ação penal está em fase de alegações finais.

Já na presente ação penal, imputa o MPF o crime de lavagem de
dinheiro em relação à outra metade do empréstimo.

R$ 95.000,00 foram repassados da Bertin Ltda. para a a empresa
King  Graf,  prestadora  de  serviços  da  campanha  eleitoral  do  Partido  dos
Trabalhadores para a Prefeitura de Campinas/SP. Imputa a denúncia crime de
lavagem aos acusados Natalino Bertin, Sandro Tordin e Delúbio Soares.

R$  3.905.0000,00  foram  transferidos,  entre  21/10/2004  e
05/11/2004,  para  as  empresas  NDEC  Núcleo  de  Desenvolvimento  de
Comunicação e Omny Par Empreendimentos e Consultoria Ltda. dos acusados
Giovani Favieri e Armando Peralta, isso no interesse de campanha eleitoral de
Helio  de  Oliveira  Santos  para  a  Prefeitura  de  Campinas.  Imputa  a  denúncia
crime de lavagem aos acusados Natalino Bertin, Sandro Tordin, Delúbio Soares
Giovani Favieri, Armando Peralta Barbosa e Helio de Oliveira Santos.

R$ 150.000,00 foram transferidos, entre 21/10/2004 e 22/10/2002,
para a empresa Castellar  Modesto Guimarães Filho para custear despesas de
defesa  jurídica  de  Laerte  de  Arruda  Corrêa  Júnior,  já  falecido.  Imputa  a
denúncia  crime  de  lavagem aos  acusados  Natalino  Bertin,  Sandro  Tordin  e
Delúbio Soares.

Os  pagamentos  subreptícios  teriam  sido  feitos,  segundo  a
denúncia, com o empréstimo obtido mediante crime de gestão fraudulenta de
instituição financeira e configurariam crimes de lavagem de dinheiro.

Essa a síntese da denúncia.
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Não cabe nessa fase processual exame aprofundado da denúncia, o
que deve ser reservado ao julgamento, após contraditório e instrução.

Basta apenas, em cognição sumária, verificar adequação formal e
se há justa causa para a denúncia.

Relativamente  à  adequação  formal,  inexistem,  em  princípio,
reparos a serem feitos.

Ainda sobre questões de validade,  a competência para o feito é
deste  Juízo  pela  evidente  conexão  com  a  já  referidas  ações  penais
5061578-51.2015.4.04.7000  e  5022182-33.2016.4.04.7000.  Discussão  mais
profunda  da  competência  demanda   interposição  eventual  de  exceção  de
incompetência.

No que se  refere  à  justa  causa  para  a  denúncia,  entendo que a
prova  documental  apresentada  quanto  ao  destino  de  parte  do  empréstimo
fraudulento, é suficiente para justificar, nessa fase, o recebimento da denúncia.

Em  síntese,  há,  em  cognição  sumária,  prova  documental,
decorrente  do  rastreamento  bancário,  de  que  cerca  de  metade  do  valor  do
empréstimo  milionário  percorreu  o  caminho  afirmado  pelo  MPF,  do  Banco
Schahin para a Bertin Ltda. e desta para as empresas acima referidas King Graf,
NDEC  Núcleo  de  Desenvolvimento  de  Comunicação,  Omny  Par
Empreendimentos e Consultoria Ltda.e Castellar Modesto Guimarães Filho, isso
no interesse, segundo o MPF, do Partido dos Trabalhadores, representado no ato
por Delúbio Soares de Castro.

Há, é certo, algumas questões relevantes, como quanto à presença
do  dolo  de  lavagem,  mas  no  presente  momento,  a  prova  objetiva  dos  fatos
justifica  o  recebimento  da denúncia.  Além disso,  quanto a  Armando Peralta
Barbosa, Delúbio Soares de Castro, Giovani Favieri e Sandro Tordin, alega o
MPF  que  eles  teriam  participado  das  reuniões  nas  quais  o  empréstimo
fraudulento teria sido discutido, com o que tinha ciência da origem e natureza
criminosa dos valores envolvidos.

Evidentemente, a avaliação ora feita sem faz em cognição sumária
e é meramente provisória.

Presente, portanto, justa causa para a imputação.

3. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, recebo
a denúncia contra os acusados acima nominados.

Antes  de  prosseguir,  como  aproxima-se  o  julgamento  da  ação
penal 5022182-33.2016.4.04.7000, reputo relevante aguardar a sentença naquele
caso, antes de prosseguir neste, pela evidente conexão.

Suspendo,  portanto,  o  trâmite  da  presente  até  o  julgamento
daquela ou por 45 dias, o que ocorrer primeiro.
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Acolho a promoção de arquivamento, pela prescrição reduzida a
metade pela elevada idade em relação a José Dirceu de Oliveira e Silva, José
Carlos Marques Costas Bumlai, Milton Taufic Schahin e Salim Taufic Schahin,
pelo óbito em relação a Laerte de Arruda Corrêa Júnior, e por falta absoluta de
prova de dolo em relação a Francisco Carlos de Souza e Eustáquio Luciano
Zica, beneficiários de parte dos pagamentos.

Anotações e comunicações necessárias.

Certifiquem-se  e  solicitem-se  os  antecedentes  dos  acusados,
aproveitando, quando possível, o já obtido nas ações penais conexas.

Intimem-se  desta  decisão,  o  MPF  e  eventuais  Defesas  já
cadastradas dos acusados.

Consigno  que  a  denúncia  e  a  ação  penal  deverão  tramitar  sem
sigilo.  O  interesse  público  e  a  previsão  constitucional  de  publicidade  dos
processos  (art.  5º,  LX,  e  art.  93,  IX,  da  Constituição  Federal)  impedem  a
imposição de sigilo sobre autos. Não se trata aqui de discutir assuntos privados,
mas inclusive supostos crimes contra a Administração Pública. A publicidade
propiciará  assim  não  só  o  exercício  da  ampla  defesa  pelos  acusados,  mas
também o saudável escrutínio público sobre a atuação da Administração Pública
e da própria Justiça criminal.

Curitiba, 20 de outubro de 2016.

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO 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.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,  mediante  o  preenchimento  do  código  verificador
700002598445v7 e do código CRC d57f10e3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 20/10/2016 17:06:50
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