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INDICIADOS: conforme ato de indiciamento

Exmo. Senhor Juiz Federal:

1. DO OBJETO

O presente inquérito foi instaurado com o fito de apurar o envolvimento de

GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI no esquema organizado de corrupção e lavagem de

dinheiro no âmbito da PETROBRAS.

A hipótese investigativa inicial formulada foi a de que GLAUCO LEGATTI, no

exercício de suas funções na PETROBRAS, teria recebido vantagens indevidas

alcançadas por SHINKO NAKANDAKARI, operador financeiro da GALVÃO

ENGENHARIA, a fim de obter vantagens e concessões no âmbito do contrato da RNEST,

nos anos de 2013 e 2014.

2. DAS PRINCIPAIS DILIGENCIAS

Nos autos n. 50505023020154047000, representou-se por medidas

cautelares em relação a GLAUCO LEGATTI, tendo em vista os indícios até então
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coletados quanto a sua participação em atos de corrupção no âmbito da PETROBRAS.

Foi deferida pelo Exmo. Juízo Federal busca e apreensão em endereços vinculados a

GLAUCO, bem como sua condução coercitiva para oitiva em sede policial. As medidas

foram cumpridas em 16/11/2015.

Inicialmente ouvido em sede policial, GLAUCO LEGATTI negou o

recebimento de vantagem indevida no exercício de sua função de Gerente Geral de

Empreendimentos para a Refinaria Abreu e Lima (evento2, ap-inqpol1).

Ainda nos autos n. 50505023020154047000, foi deferido o afastamento de

sigilo telemático de conta de e-mail mantida por GLAUCO (glaucolegattifSJuol.com.br).

Análise do conteúdo da caixa foi objeto do RPJ 6/2016 (evento 5).

Tendo em vista o teor das declarações prestadas pelo colaborador SHINKO

NAKANDAKARI, requisitou-se aos hotéis Caesar Park Rio de Janeiro Ipanema e Sofitel

Rio de Janeiro Copacabana os registros de hospedagens em nome de GLAUCO

LEGATTI e SHINKO NAKANDAKARI no período de maio/2013 a julho/2014. Respostas

às fls. 65 (Rio de Janeiro Ipanema) e 67 (Rio de Janeiro Copacabana).

Foi ouvido em sede policial SHINKO NAKANDAKARI, a fim de complementar

sua colaboração. Declarou:

"QUE perguntado sobre os pagamentos de propina realizados a GLAUCO LEGATTI, ratifica

o quanto jà informado em sua colaboração premiada; QUE tinha bastante contato profissional

com GLAUCO LEGATTI uma vez que cabia ao declarante aprovar aditivos da GALVÃO

ENGENHARIA junto a PETROBRAS, na RNEST; QUE quanto BARUSCO e DUQUE saíram

da PETROBRAS, o declarante buscou GLAUCO porque era a pessoa de mais alto nível

hierárquico na RNEST que conhecia e que poderia buscar para o pagamento de vantagem

indevida; QUE se reunia com freqüência com GLAUCO LEGATTI na PETROBRAS, no Rio

de Janeiro, e também em Recife/PE, para tratar de assuntos profissionais; QUE os

pagamentos de propina ocorreram com uma freqüência bimestral ou trimestral e sempre

ocorreram em hotéis no Rio de Janeiro (primeiro Sofitel, depois Caesar Park), e talvez no

restaurante do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro; QUE acondicionava o dinheiro
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normalmente em caixa de vinho, junto com o vinho, já que as quantias que entregou a

GLAUCO não faziam muito volume (cerca de R$ 50.000,00); QUE pagou um total de R$

400.000,00 a GLAUCO por conta dos aditivos aprovados e internados; QUE ofereceu R$

400.000,00 para GLAUCO porque era o que a GALVÃO autorizou a pagar (na pessoa de

ERTON FONSECA), relativamente ao período acordado; QUE sobre seus encontros com

GLAUCO em Recife foram profissionais, mas não houve entrega de dinheiro; QUE em Recife

teve encontros profissionais com GLAUCO nos restaurantes Barbacoa, Wiella Bistro e

Beijupirà; QUE os encontros para combinar o pagamento de propina eram sempre feitos

pessoalmente, em reuniões de trabalho, quando combinavam de GLAUCO passar no hotel

do declarante para pegar a quantia; QUE quanto aos pagamentos feitos pela GALVAO nas

contas de seus filhos, afirma que não há relação exata entre a data dos pagamentos e as

entregas de dinheiro a GLAUCO; QUE mostrado ao declarante a fl. 406v do apenso

documental, afirma que a anotação não continha nenhuma sigla referente a GLAUCO

LEGATTI, apenas a PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE porque provavelmente se tratou

de anotação anterior ao inicio dos pagamentos de GLAUCO; QUEpagou PEDRO BARUSCO

até dezembro de 2013; QUE GLAUCO nunca lhe disse o que fazia ou fez com o dinheiro

recebido; QUE a idéia de começar a pagar GLAUCO partiu de ERTON FONSECA, o qual iâ

sabia da amizade existente entre GLAUCO e o declarante; QUE desconhece se GLAUCO

recebia de mais alguém; QUE apresenta nesta ocasião e-mails recebidos de ERTON

FONSECA, no qual ele apresentava ao declarante informações sobre aditivos a serem

aprovados."

Juntado aos autos os Relatórios de Análise de Polícia Judiciária produzidos a

partir da análise do material apreendido junto a GLAUCO LEGATTI:

-RPJ 98/2016

-RPJ 260/2016

-RPJ 261/2016

- RPJ 265/16

-RPJ 263/16
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- RPJ 408, no qual foram analisados dados encaminhados pela PETROBRAS

relativos ao funcionário GLAUCO LEGATTI (tarifação eletrônica, relatório de visitas, e-

mails), conforme deferido pelo Exmo. Juízo nos autos n. 50050327320154047000.

Solicitou-se à equipe de análise planilhamento de todas as hospedagens

registradas por GLAUCO e SHINKO, conforme encaminhadas pelo Sofitel. Produzida a

Informação Policial n. 160/2016, juntada no evento 14.

Solicitou-se ao MPF o envio dos dados telefônicos de GLAUCO e SHINKO

transmitidos ao Sittel/MPF, por conta de deferimento nos autos n. 5046830-

14.2015.404.7000. Mídia encaminhada pelo MPF (fl. 315). Ato contínuo, solicitei à

Equipe de Análise a integração dos dados telefônicos, uma vez que foram encaminhados

no formato exportado diretamente do Sittel.

Solicitou-se também ao MPF o carregamento dos dados fiscais

encaminhados pela Receita Federal nos autos n. 5046830-14.2015.4.04.7000. Ato

contínuo, solicitei à Receita Federal análise quanto a evolução patrimonial de GLAUCO

LEGATTI, a partir dos dados fiscais cujo afastamento foi defendo nos já citados autos.

O IPEI produzido pelo ESPEI da 9a Região foi juntado aos autos n. 5046830-

14.2015.404.7000 (evento 27).

Em 30/9/2016, a defesa de GLAUCO LEGATTI peticionou externando o seu

intento de colaborar, nos termos da Lei 12.850/13. Comunicou-se à defesa de GLAUCO

a ausência de interesse, por parte da POLÍCIA FEDERAL, em negociar acordo de

colaboração premiada naquele momento, por não vislumbrar integral atendimento aos

pressupostos da Lei 12.850/13. Cientificado o MPF quanto à petição da defesa de

GLAUCO LEGATTI. (evento 18)

Tendo manifestado interesse em prestar esclarecimentos de forma

espontânea, independentemente da celebração de acordo de colaboração, intimou-se

GLAUCO LEGATTI para ser reinquirido.
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GLAUCO declarou o seguinte:

"QUE primeiramente, o declarante e sua defesa desejam consignar que buscaram o MPF e

a Polícia Federal visando a iniciar negociação de acordo de colaboração, uma vez que o

declarante se colocou à disposição para relatar fatos ilícitos, no âmbito da Operação Lavajato;

QUE não tendo logrado celebrar acordo, uma vez que os referidos órgãos não vislumbraram

o atendimento aos pressupostos da Lei, dispôs-se, por meio de petição, a prestar

esclarecimentos de forma espontânea, nos presentes autos, a fim de que seja sua disposição

em colaborar submetida à apreciação do Juízo Federal e do MPF, para avaliação de possível

benefício, no momento processual adequado; QUE resta cientificado, contudo, da sua

garantia constitucional de permanecerem silêncio e da inexistência de qualquer acordo formal

de colaboração, dispondo-se na presente ocasião a esclarecer os fatos e apresentar

documentação comprobatóría; QUE trabalhou na PETROBRAS por 36 anos, entrando em

1979; QUE se aposentou da PETROBRAS em junho/2015; QUE se especializou em dutos

terrestres; QUE em 1996 assumiu uma gerência de empreendimentos, então vinculada à

diretoria de engenharia; QUE era então responsável pelas obras do nordeste setentrional até

o Amazonas; QUE nesse período, conheceu ROGÉRIO ARAÚJO, da ODEBRECHT; QUE

ele possuía obras lá porque na época trabalhava na TENENGE (posteriormente absorvida

pela ODEBRECHT); QUE por volta de 2001 ou 2002, o declarante era gerente do

empreendimento (no setor de implementação de empreendimento de transporte dutoviário e

ATR) e foi abordado por ROGÉRIO ARAÚJO, acerca de pagamento de vantagens indevidas;

QUE ROGÉRIO aproximou-se do declarante como se jâ fosse algo "institucional" da

ODEBRECHT, oferecendo vantagem indevida; QUE o declarante jâ possuía amizade com

ROGÉRIO naquela época, o que provavelmente facilitou a aproximação; QUE perguntado

sobre a primeira conversa com ROGÉRIO, afirma que não se recorda muitos detalhes; QUE

acertaram então o primeiro pagamento, que ocorreu em uma sala comercial na Rua da

Assembléia, n. 10, andar alto, que acredita que fosse um escritório de doieiro; QUE ROGÉRIO

o acompanhou até o local, onde então falou uma senha a uma secretária (algo como o nome

de um réptil ou peixe) e então foi encaminhado a uma sala, onde havia uma máquina de

contar dinheiro; QUE então retirou o dinheiro, em espécie; QUE isso ocorreu mais duas ou

três vezes, tendo indo ao mesmo local, dessa vez sozinho; QUE ROGÉRIO lhe avisava que

o dinheiro estava disponível, dava-lhe um senha, e então ele se dirigia até lá; QUE isso

ocorreu em 2001 ou 2002; QUE ganhou cerca de R$ 50-000,00 a 100.000,00 por ocasião em

que retirou lá; QUE perguntado o que fez com o dinheiro recebido, afirma que na mesma

época procurou uma casa de câmbio na Av. Rio Branco (cujo nome não recorda) e procurou
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pessoa cujo nome também não recorda, para a abertura de conta, indicado por alguém; QUE

então o declarante dirigiu-se ao CREDIT SUISSE e a pessoa referida lhe aguardava para a

abertura da conta; QUE a conta possuía um número e o nome MOET CHANDON; QUE

posteriormente, BERNARDO FREIBURHAUS apareceu em cena, já que trabalhava no banco,

e "assumiu" a gerência da conta; QUE após abrir a conta, mandou os recursos recebidos de

ROGÉRIO para a conta no Exterior, além de mandar outras economias pessoais; QUE o fez

por meio de "doleiro", pessoa vinculada à casa de câmbio já mencionada; QUE também

forneceu o número da conta para ROGÉRIO, para que ele pudesse efetuar depósitos lá; QUE

não possui documentos da referida conta; QUE na conta, possuía cerca de US$ 1.000.000,00,

entre vantagens indevidas e economias pessoais; QUEjá em 2007, quando assumiu o projeto

da RNEST (gerente-geral), ROGÉRIO disse ao decíarante que seria bom "reativar" sua conta

no Exterior; QUE na época, BERNARDO não estava mais no CREDIT SUISSE; QUE então

foi com o ROGÉRIO no escritório do BERNARDO; abrir uma conta no JULIUS BÂR, de nome

KALVAZ; QUE transferiu todo o saldo da MOET CHANDON para essa nova conta; QUE

passou a receber pagamentos indevidos nessa conta, por meio de ROGÉRIO; QUE os

pagamentos se iniciaram em 2007 e foram até 2011; QUE nessa conta restaram cerca de

US$ 5.000.000,00; QUE por orientação de BERNARDO, abriu uma outra conta, em 2011, no

PICTET; QUE essa conta se chamava DROPJACK; QUE a DROPJACK também recebeu

propina da ODEBRECHT, até 2014; QUE na conta DROPJACK, havia um saldo final de cerca

de US$ 8.000.000,00; QUE na essa época, ROGÉRIO e BERNARDO já se mostravam

próximos, razão pela qual o declarante inclusive não sabe dizer se chegou a passar o número

de suas contas para ROGÉRIO ou se foi BERNARDO quem passou, diretamente; QUE

sempre tratou apenas com ROGÉRIO sobre o assunto; QUE ROGÉRIO providenciava os

pagamentos e acertava com BERNARDO, e que muito raramente o declarante passava no

escritório de BERNARDO para ver como estavam os investimentos; QUE BERNARDO

aplicava os recursos; QUE o declarante jamais fez qualquer transferência de modo a

internalizar os recursos das contas MOET CHANDON, KALVAZ ou DROP JACK; QUE

apenas utilizou algumas vezes o cartão de crédito/débito vinculado às contas, para saques e

gastos pontuais; QUE o declarante não se importava muito com quanto era depositado pela

ODEBRECHT, e só era informado periodicamente sobre o saldo das contas por BERNARDO;

QUE os pagamentos cessaram por ocasião do início da Operação Lavajato; QUE se recorda

de uma reunião ocorrida com BERNARDO e ROGÉRIO, antes da saída de BERNARDO do

Brasil (possivelmente início de 2014), onde BERNARDO disse ao declarante que estava

transferindo sua empresa para Portugal, e que iria continuar prestando contas à distância ou
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quando viesse ao Brasil; QUE posteriormente acabou perdendo contato com BERNARDO;

QUE em uma ocasião, tentou contato com BERNARDO por telefone (um telefone em

Portugal), em setembro/2014, e que embora tenha conseguido falar com ele, na ocasião ele

lhe disse que não poderia ajudar, provavelmente porque já não representava mais no banco;

QUE teve que fazer contato diretamente com o banco para resolver o problema que estava

tendo (precisava carregar o cartão para saques); QUE suas contas, todas na Suíça, foram

bloqueadas em 2014; QUE as offshores eram panamenhas; QUE acerca de eventuais atos

de ofícios praticados como contrapartida às vantagens indevidas alcançadas, esclarece de

inicio que a RNESTera uma grande obra e que a ODEBRECHT, sozinha, tinha cerca de RS

5.000.000.000,00 em contratos na RNEST; QUE acredita que, em razão dos pagamentos

recebidos, acabou por disponibilizar a um canal diferenciado para ROGÉRIO ARAÚJO no

âmbito da RNEST, ainda de talvez de forma inconsciente; QUE sempre estava disponível

para a ROGÉRIO, talvez em um grau muito maior do que para qualquer outra fornecedora da

RNEST; QUE as vantagens indevidas recebidas não estavam vinculadas a atos específicos

e não eram quantificadas a partir de critérios como "medição", etc, mas que acredita que

recebeu para garantir um bom trânsito da ODEBRECHT no empreendimento; QUE cita três

exemplos em que atuou um pouco fora de suas atribuições, em benefício da ODEBRECHT;

(a) que em uma vez, ROGÉRIO pediu ao declarante, em uma ocasião, uma referência da

ODEBRECHT para uma obra no México, a ser provida a uma determinada pessoa, mas que

acabou não lhe procurando; (b) que em outra ocasião, a ODEBRECHT estava trabalhando

no projeto de uma refinaria de Angola, e ROGÉRIO solicitou para que o declarante recebesse

uma equipe da ODEBRECHT que estava trabalhando no projeto e que estava enfrentando

algumas dificuldades para fechar o projeto, a fim de que o declarante pudesse prestar um tipo

de consultoria/auxílio a eles, usando sua experiência na PETROBRAS; (c) que também se

recorda de ter chamado ROGÉRIO para tratar de sugestões de adaptações para reduzir

custos e simplificar procedimento em obras da RNEST, as quais seriam boas para a

ODEBRECHT (porque reduzia custos, quando o preço jâ estava fechado) e também para a

PETROBRAS (porque reduzia o tempo da obra); QUE não tem conhecimento que qualquer

outro executivo da RNEST, acima ou abaixo do declarante, estivesse recebendo vantagens

indevidas; QUE deseja pontuar que sempre tratou com ROGÉRIO, e ninguém mais da

ODEBRECHT; QUE não sabe como os pagamentos eram operacionalizados no âmbito da

ODEBRECHT, e não tem certeza até que ponto os pagamentos saíam ou transitavam por

uma conta de ROGÉRIO; QUE no total, recebeu aproximadamente USS 7.000.000,00 da

ODEBRECHT; QUE perguntado sobre recebimento de vantagens indevidas por meio de
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SHINKO NAKANDAKARI, afirma que o conheceu por volta de 2001/2002, quando ele

trabalhava na empresa TALUDE; QUE desenvolveu uma amizade muito próxima com

SHiNKO; QUE em algum momento, SHINKO chegou a lhe oferecer vantagem indevida para

que atuasse de alguma forma que não chegou a esclarecer, mas que o declarante negou, em

razão de sua amizade e porque ficou preocupado que SHINKO fosse lhe ficar cobrando

favores; QUE isso ocorreu por volta de 2010, quando já estava na RNEST; QUE passado

algum tempo, jâ em 2013, SHINKO e o declarante se encontravam com freqüência no Rio de

Janeiro sempre que SHINKO ia até lâ; QUE se encontravam para jantar e tomar drinks em

hotéis, tais quais aqueles mencionados por SHINKO em sua colaboração; QUE SHINKO

freqüentemente falava ao declarante que a "diretoria" estava muito contente com o trabalho

do declarante na RNEST; QUE por "diretoria", compreendia que ele falasse da Diretoria da

GALVÃO ENGENHARIA, jâ que SHINKO era uma pessoa vinculada à GALVÂO naquela

época; QUE SHINKO voltou a oferecer vantagem indevida ao declarante, que novamente o

declarante negou; QUE o declarante deixou claro para SHINKO que ajudaria a GALVÃO no

que fosse possível, mas nada fora ou contra suas atribuições; QUE de qualquer maneira,

SHINKO entregou ao declarante, em um determinado jantar, uma caixa de whisky; QUE

SHINKO disse ao decíarante que, dentro da caixa, havia um outro presente; QUE dentro da

caixa, havia dinheiro, em espécie; QUE isso ocorreu no Hotel Sofitel; QUE a segunda vez,

ocorreu no Caesar Park, em um café da manhã, também em uma caixa de whisky; QUE ainda

houve uma terceira entrega de dinheiro, na casa do declarante, da mesma forma (também

dentro de uma caixa de whisky); QUE em todas as vezes, a caixa estava em uma sacola de

free shop; QUE era prática comum de SHINKO presentear o declarante com whiskies e

bebidas, e que portanto a primeira entrega não lhe surpreendeu, exceto pelo fato de estar

com dinheiro dentro; QUE na primeira entrega, o declarante recusou o presente, mas SHiNKO

insistiu, dizendo que era uma presente dele para o declarante, e então o declarante acabou

ficando com o dinheiro, assim como ocorreu em mais duas ocasiões; QUE o declarante não

se recorda quando as entregas ocorreram e com qual intervalo; QUE não sabe o total que

recebeu do declarante (talvez R$ 120.000,00, algo em torno disso), mas que nega ter

recebido R$ 400.000,00; QUE acredita que SHINKO pagasse outras pessoas, porque ele

dizia que, quando iria entregar dinheiro em espécie ao declarante, ia de carro para o Rio de

Janeiro, e que não parece crível que fosse viajar de carro só para levar dinheiro para o

declarante; QUE para o declarante, sempre pareceu que os pagamentos vinham de SHINKQr

mas que lhe restou claro que, para SHINKO, os pagamentos advinham da GALVÃO, ou seja,

se originavam de sua atuação na GALVÃO; QUE SHINKO, em determinado momento, parou

8
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de lhe presentear com caixas com dinheiro, já por ocasião do início da Lavajato; QUE SHINKO

nunca lhe indicou os nomes de quem, na GALVÃO, determinava ou não os pagamentos em

favor do declarante; QUE muito embora SHtNKO dissesse que o dinheiro era um "presente

seu", ficou claro para o declarante, pelo teor das conversas mantidas, que era um pagamento

relacionado a obtenção de alguma benesse pela GALVÃO; QUEpara o declarante, é provável

que, em razão dos pagamentos, SHINKO usasse o nome do declarante junto à GALVÃO,

mas mostrar influência; (...)

GLAUCO também apresentou farta documentação comprobatória,

consistente essencialmente de documentação bancária do declarante e movimentações

bancárias referidas em suas declarações, (evento 19)

Intimado a prestar esclarecimentos ROGÉRIO ARAÚJO. Em petição, sua

defesa afirma que ROGÉRIO iria reservar-se no direito de permanecer em silêncio e que

estaria impedido de prestar declarações por dever legal de sigilo.

3. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

GLAUCO LEGATTI foi Gerente-Geral da RNEST até 11/2014, conforme ficha

funcional constante do RPJ 408.

Em sua colaboração (termo n. 3), SHINKO NAKANDAKARI revelou ter

realizado pagamentos, por determinação da GALVÃO ENGENHARIA, em favor de

GLAUCO LEGATTI:

"A empresa LFSN do depoente emitiu diversas notas fiscais contra a GALVÃO no valor

líquido (descontados 15% de impostos) total de R$ 5.410.330,00, no período de dezembro

de 2010 a dezembro de 2013. Que desse valor, R$ 4.410.300,00 foi entregue em espécie a

PEDRO BARUSCO no Hotel Everest, depois no Hotel Sofitel e Hotel César Park. Que esse

valor era destinado "à casa", ou seja a PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE. Que R$

1.000.000,00, no período de julho de 2011 a março de 2012, entregue em espécie
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diretamente a RENATO DUQUE, no restaurante Fasano, Rio de Janeiro e Restaurante

Aíloro, no Hotel Windsor, Copacabana. Que o pagamento feito diretamente a RENATO

DUQUE ocorreu por que PEDRO BARUSCO saiu da PETROBRÁS, tendo assumido um novo

gerente chamado ROBERTO GONÇALVES, e RENATO DUQUE não queria que o depoente

falasse com ROBERTO GONÇALVES sobre os pagamentos. Que o depoente também

emitiu nota fiscal para dar cobertura a pagamento parcelado no período de iunho de 2013 a

iunho de 2014. feito a GLAUCO C. LEGATTI. em espécie, da quantia de RS 400.000.00.

Que para o depoente foi paga a quantia de R$ 1.918.710,00, em relação a que também foram

emitidas notas de prestação de serviço. Que todas as notas apresentadas nesta data se

referem aos valores antes mencionados, ou seja, R$ 4.410.330,00, de pagamento para

PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE, RS 1.000.000,00, para RENATO DUQUE,

400.000,00, para GLAUCO e 1.918.710,00. para o depoente. Que para efetuar os depósitos

a GALVÃO depositava na conta dos filhos do depoente, que por ele foram indicadas. Feito o

depósito, o depoente ia ao banco sacar os valores, ou utilizava o que já possuía em espécie

(valores que recebia por fora da GALVÃO ou da CONTRERAS), entregando-os a PEDRO

BARUSCO, RENATO DUQUE ou GLAUCO, conforme o caso. Quem efetuava os saques era

o depoente ou seu filho, e, por vezes, por sua filha."

Em seu termo complementar n. 1, SHINKO detalhou os pagamentos

realizados para GLAUCO LEGATTI:

10
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colaboração. DECLAROU: Que ratifica o depoimento prestado no dia 19/02/2015,

no sentido de que " perguntado sobre GLAUCO C. LEGATTI, disseser Gerente-Geral

da RNEST. Que a ele foi efetuado pagamento porque a equipe técnica da

PETRQBRÁS na RNEST era vinculada a ele, daí houve necessidade de efetuar o

pagamento da propina. Que somente veio a falar com GLAUCO sobre pagamentos

após a saída de PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE da PETROBRÁS. Que o

dinheiro pago a GLAUCO foi pago no Hotel Sofitel e no Hotel César Park, "em

espécie e parcelada mente." Que ratifica o depoimento prestado. Que no período

que vai de junho de 2013 a junho de 2014, foi paga em parcelas para GLAUCO, em

espécie, a quantia de R$ 400.000,00 (parcelas). Que o valor foi pago em razão de

que até junho de 2013 o depoente somente tinha relações profissionais com

GLAUCO. Com a saída de PEDRO BARUSCO e de RENATO DUQUE da PETROBRÁS, e

com a empresa GALVÃO precisando aprovar aditivos na RNEST, a GALVÂO, além dos

trabalhos técnicos pediu também que fosse levado a "propina" dada para o

GLAUCO. Que foi ERTON quem pediu para levar a propina para GLAUCO, alinhado

com DARIO GALVÀO. Que na época em que pagava a PEDRO BARUSCO,

aprovavam-se os aditivos com o pagamento de BARUSCO. Que ofereceu "na cara e

■na coragem' a propina para GLAUCO. Não tinha nenhum indicativo de que

GLAUCO recebesse ou se dispusesse a receber propina. Que a principio a reação de

GLAUCO não foi n^iu-rai, pois em nenhum momento o depoente tinha tido esse

tipo de relaciçwwnentp com GLAUCO. Acredita que não foi na primeira conversa

com GLAUGj que elgiaceitou o valor, rpas^irr^ posteriormente. No dia da primeira

entrevista o depoente "sentiu" que GtAUCO irra^aceitape-suborno.,Na segunda yg-^

11
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que foi conversar com ele, já houve o recebimento. Que nessa oportunidade fez a

entrega de aproximadamente RS 50.000,00. Que a primeira vez se encontrou com

GLAUCO no Hotel Sofitel, e, na segunda vez no Hotel César Park. Que o depoente

toda semana ia para o Rio de Janeiro e se hospedava ou no Sofitel ou no César Park.

Que não dá para precisar com base nos vôos e cartões de milhagem quais as datas

efetivamente foi ao Rio de Janeiro para efetuar pagamentos a GLAUCO, sendo certo,

no entanto, que eram em parcelas, que variavam de 30 a 60 dias, alguns com valores

maiores e outros menores. Que os pagamentos para PEDRO BARUSCO ocorreram

até 2013. A partir de 2014, saíram das contas da LFSN os pagamentos de GLAUCO.

Que o depomente emitia notas por via da LFSN para a GALVÀO, sendo pago

mediante depósitos nas contas da própria empresa LFSN. . Que GLAUCO não

facilitava nada. Na PETROBRÁS era muito difícil aprovar aditivo. Para que esse aditivo

fosse aprovado é que era pago o vajor para GLAUCO. Que em meados de 2013 já

houve pagamento a GLAUCO em razão dos aditivos, ou seja, a partir de junho de

2013. Que no período entre a saída de RENATO DUQUE e o início dos pagamentos

para GLAUCO, o depoente não fez nenhum pagamento a mais ninguém na

PETROBRÁS a título de propina. Não sabe dizer se alguém da GALVÃO fez

pagamento. Que o depoente fez pagamentos a PEDRO BARUSCO, inclusive depois

que ele saiu da PETROBRÁS e quando ele estava na SETE BRASIL, que perduraram

até dezembro de 2013. Que GLAUCO era Gerente Geral na RNEST e comandava a

equipe técnica na RNEST. Que quem substituiu o PEDRO BARUSCO na Gerencia da

Diretoria de Serviços foi ROBERTO GONÇALVES. Que nunca pagou nada para

ROBERTO GONÇALVES, Que enquanto DUQUE estava na PETROBRÁS, os pagamento

eram feitos diretamente a RENATO DUQUE. Que depois que RENATO DUQUE saiu

da PETROBRÁS, não efetuou nenhum pagamento para a nova Diretoria de Serviços

e a Gerencia de Serviços. Que os pagamentos a GLAUCO ocorriam no hotel Sofitel e

no César Park, sempre após o expediente. Que não é possível fazer uma

correspondência exata entre as notas fiscais emitidas contra a GALVÃO e os

pagamentos de GLAUCO, pois elas representavam também pagamentos próprios.

Que os pagamentos eram feitos no Bar do Hotel Sofitel, onde se hospedava. O

Depoente também fazia os pagamentos no restaurante da cobertura do hotel César

Park. Que se desvinculou da GALVÂO no segundo semesire de 2014 e não sabe de

ninguém que foi a substituí-lo, nem sabendo de alguém que tenha feito

pagamentos a GLAUCO, a partir dessa data. Que na primeira reunião com GLAUCO

foi no Escritório do mesmo na sede da PETROBRÁS. Nessa reunião é que teria falado

para GLAUCO de mie-estaria em tal data no hotel Sofitel e que era para ele ir lá fazer

um Hapy Hour/Foi no hotel Sofitel quectffi.receu a vantagem indevida. Nas reuniões

seguintes já preagend.àva';os pagaffíentòs. Que na-,PETROBRÁS n,unça efetuo^

Em resumo, SHINKO afirmou que realizou pagamentos a GLAUCO LEGATTI

nos hotéis Sofitel e Caesar Park, no período de junho de 2013 a junho de 2014, de forma

a lhe pagar, parceladamente, o total de R$ 400.000,00, em troca de benesses

direcionada à GALVÃO ENGENHARIA no âmbito do projeto RNEST.

Afirma que realizou tais pagamentos a pedido de ERTON MEDEIROS

FONSECA, da GALVÃO ENGENHARIA, em razão da ingerência que GLAUCO exercia

na RNEST. Que a partir de 2014, a sua empresa, LFSN, passou a emitir notas contra a

12
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GALVÃO ENGENHARIA, e que parte dos recursos eram sacados para pagamento a

GLAUCO.

Como se verá, as declarações do colaborador são corroboradas por provas

de fonte independente, incluindo a confissão de GLAUCO LEGATTI.

Os indícios de que a GALVÃO ENGENHARIA de fato se utilizou da LFSN e

de SHINKO para repasse de vantagens indevidas estão elencados no RPJ 184, o qual

tem por objeto a análise de materiais apreendidos na LFSN CONSULTORIA E

ENGENHARIA por ocasião da 9a fase da OPERAÇÃO LAVAJATO. Ali, resta

demonstrada a emissão de diversas notas fiscais contra a GALVÃO, inclusive nos anos

de 2013 e 2014.

13



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ-POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GT LAVA JATO

11

12

19

20

21

22

23

023

GALVÃO
ENGENHARIA

S/A

GALVÃO
025 ENGENHARIA

S/A

GALVÃO
027 ENGENHARIA

S/A

029

031

033

GALVÃO
ENGENHARIA

S/A

GALVÃO
ENGENHARIA

S/A

GALVÃO
ENGENHARIA

S/A

GALVÃO
035 ENGENHARIA

S/A

_

LFSN

LFSN

LFSN

LFSN

LFSN

LFSN

LFSN

Serviços

prestados

prestação de

serviços

06/03/2013

11/10/2013

01/11/2013

prestados

conforme

contrato de

prestação de

serviços

Serviços

prestados

conforme

contrato de

prestação de

serviços

Serviços

prestados

conforme

contrato de

prestação de

serviços

Serviços

prestados

min-\rmiA conforme
07/01/2014 contrato ^

prestação de

serviços

04/02/2014

02/04/2014

prestados

conforme

contrato de

prestação de

serviços

Serviços

prestados

conforme

contrato de

prestação de

serviços

-

-

-

-

R$115.000.00

RS 230.000,00

R$ 230.000,00

RS 230.000,00

RS 230.000.00

RS 230.000.00

RS 230.000.00

Planilha contendo NFs seqüenciais emitidas pela LFSN. RPJ 184. Evento 3, autos n.

50051678520154047000

Os pagamentos pela GALVÃO eram realizados nas contas bancárias dos

filhos de SHINKO (JULIANA SENDAI NAKANDAKARI e LUÍS FERNANDO SENDAI

NAKANDAKARI), conforme admitido pelo colaborador, além dos pagamentos realizados

"por fora" (em espécie)1. Em análise ao afastamento de sigilo bancário de tais contas

1 "Que para efetuaros depósitos a GALVÃO depositava na conta dos filhos do depoente, que por ele foram indicadas,
Feito o depósito o depoente ia ao banco sacar os valores, ou utilizava o que jà possuía em espécie (valores que

recebia por fora da GALVÃO ou da CONTRERAS), entregando-os a PEDRO BARUSCO, RENATO DUQUE ou

14
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(deferido nos autos n. 5046830-14.2015.404.7000), é possível confirmar que, de fato, a

GALVÃO ENGENHARIA realizou pagamentos nas contas de seus filhos, em valores e

datas compatíveis com as notas fiscais emitidas.

Conu

34I-633I-34J45 ironia Corrente) JULIANA SENDAI

UAKSNDAKARI

341-6331-34345 (Coma Coireniej JULIBNA SENDA1

■i -■■■.■ ■■ -í

341-6331-34345 (Conla Carente; JUI (ANA SFNnAI

NMCANOMOWI

341-6531-3*345 (CoriU Correnlei JULIANA SENDAI

341-6331-3*345 iConli Cmrenlel JULIANA SENDAI

NAKANOAKARI

341-6331-343*5 (ConU Caifenlei JULIANA SENDAI

NAKANDAKAR!

341-3765-33C75 (Coma Cortentei LUI5 FERNANDO SENÜAI

tUMNOMUR)

341-3765-33075 iContí Correniei IUIS FERNANDO SENDAI

NAKANDAKARI

341-3765-33075 jConU Comentei LUÍS FEHNANDO SENDAI
NAKANDAKARI

Data

18/1*2013

04/12/2013

i' :;:;n

1MMC0I3

04/02/7013

07/01/2013

25/06/20 H

D6fl)VIOI4

27/01/3014

Valor

Í15ÍÜS.IB

215 855 00

715B5S0O

215 855.00

107 '-.? 50

215S55 0D

21SB5$.oa

jtt ts&jai

215&85.00

D/C

i"

C

c

c

c

c

c

G

c

Tipo

2l7.pjgam*nlo ne

foinecídorei

;i7-p3gjm*Wone

'oineceaoici

217.pagameflloae

foinec«lG<M

217-p»ii»menlo(le

; 17-pjgimenlo Ue

217-pagamento <Je

fotrlícetíoíei

2I7-p»o»inerloOe

Iwiiecedoiei

217-pjgunerioúe

fornecedor e»

317-pagameniofle

foinecedorej

Hiitóneo

S1SMG GALVAO

ENG 5 A

s1spag galvao

eiig ■: -

SICPiG ;:.-. -0

EIIG ■■•■

SISWVG GALVAO

ENG S A

SISPítG GAiVAO

EHGSA

5ISKG GALVAO

ENGSA

SISPAG GALVAO

ENGSA

SISW.G GALVAO

ENGSA

5ISRAG GALVAO

EíiG 5 A

Documento
OtioenVDeilino: CPF/CNPJ, Ngim, Bco-Ag-

CoMa

01 JW 9J7(O031.-9 GALVAO ENGENHAR» S i

341-3100-6166

íil )«?:■ D0TI--^GAL'.-OEHT£IIHARW '■-

341-3100-6166

01 340 937J00CM-79 GALVAO ENGENHARIA S 4

341-3100-6166

01 3W 937Í0001-79 GALVAO ENGENHARIA S A

141 5100-6166

01 340 937W)0t-79 GALVAO ENGENHARIA S t-

341-3100-5166

01 340 937(0001-79 GAIVAO ENGENHARIA S A

341-3100-6166

01 ÍWS37.0091-79 GALVAO ENGENHARIAS A

34?-3tQ0-6l66

01.340 937,-OO01-"9 GALVAO ENGENHARIA s A

341-3100-6166

01 3-10 937*1011.79 GALVAO ENGEHHAF - i -

341-3100-6166

Créditos pela GALVÃO ENGENHARIA, relativo ao período de afastamento de sigilo bancário deferido

judicialmente

Ademais, é possível confirmar uma série de saque de tais contas em datas

próximas aos depósitos, muito embora o próprio SHINKO afirme que não existe uma

correlação direta entre a data dos saques e a data em que os recursos teriam sido

entregues a GLAUCO LEGATTI. Certo, contudo, que tais saques corroboram o relato de

SHINKO quanto ao modus operandi adotado nos pagamentos de GLAUCO, de maneira

geral.

GLAUCO, conforme o caso. Quem efetuava os saques era o depoente ou seu filho, e, por vezes, por sua filha" -

Termo de Colaboração n. 4 de SHINKO NAKANDAKARI.
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Saques nas contas de JULIANA e LUÍS FERNANDO, com valor mínimo de R$ 2.000,00, no período de

01/05/2013 a 01/08/2014.
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Outrossim, as hospedagens de SHINKO NAKANDAKARl no Rio de Janeiro -

ocasiões em que teriam ocorrido as entregas de recursos a GLAUCO LEGATTI -

restaram confirmadas a partir das informações encaminhadas pelos hotéis. A Informação

Policial n. 160/2016 compila as hospedagens no Hotel Caesar Park Rio de Janeiro

Ipanema, ao passo que as hospedagens no Hotel Sofitel Rio de Janeiro Copacabana

restaram devidamente discriminadas na resposta encaminhada pelo hotel, em 4/3/2015.

Da análise dos dados telefônicos de SHINKO NAKANDAKARl, GLAUCO

LEGATTI, compartilhados pelo MPF, foi possível também constatar inúmeros contatos

entre GLAUCO e SHINKO, nos terminais sobre os quais recaíram o pedido de

afastamento de dados telefônicos feito pelo Parquet Federal. Planilha impressa a partir

dos dados compilados (Memorando 9701), com destaque para ligações realizadas entre

os terminais indicados pelo MPF2, no período de interesse à investigação.

Outrossim, o colaborador SHINKO, nos autos de sua colaboração premiada,

logrou apresentar documentação que corrobora parte de suas alegações. Em oitiva em

sede policial, mais recente, logrou apresentar e-mails que demonstram seu contato com

ERTON MEDEIROS para tratar de aditivos na RNEST, corroborando que ERTON era a

pessoa com quem mantinha contato acerca de sua atuação, inclusive de sua atuação

junto a GLAUCO (evento 6), e que ERTON desempenhava funções na GALVÃO à época

dos fatos.

Os e-mails são contemporâneos à data em que teriam ocorrido os

pagamentos a GLAUCO. No primeiro, ERTON pede o auxilio de SHINKO para aprovação

e assinatura dos aditivos; no segundo, encaminha a SHINKO um histórico da negociação

do contrato de iluminação viária complementar (contratação direta), pedindo ainda para

Ligações repetem-se quando informadas em duplicidade por operadoras.
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que falem "fixo para fixo" (telefone). No terceiro, ERTON encaminha a SHINKO uma

tabela contendo todos os aditivos/negociações na RNEST e seu estado.

ENC; SITUAÇÃO ATUAL - ADITIVOS RNEST (Aditivos 08/09MOM1)

'rte maio do 2013 09 U
finem MMlairoa Fonseca <8nant&Q&W»a com»

i mio njwandnMiQiürr-i1! oam" «shinfcansàjwWaKitii&gmall com'

SMnkO.

Segue informações do» adlKvo* em andamento da obra da Rnett:

Mirino No. D8 - Serviço* Novo»

Valor do Aditivo -> R$ 8 M4.S76.Q6 (Po)

S«uaçao Atual ■ A[K(.v*to em Raunlao de teleraçio (Rpín.ia/AfiaaLSnoanfwhâ) om

tMiir/13

autar em Rauniio d* Dlmtorla I

Adiiivo No. 0» - S»rvjço Adicional - Tanda M13

Valor ao AdHivo ■* RS 11 -731 MO.M (Po)

SHMfaa fi&iat: Aprovado am Raunlio á* A«(«faç*o fR**nari

Aguardando Pautar ern R»un(io d« Diraiorm Enaeuttva

, Aditivo No. 10 - Aditivo d» Prazo (S«ui} a M*rfU|

VaKW do MIBvo -4 RS 31 103.445,7* (Po|

SiuicAo Atu

Aguardando Pauta» «m RaurUâo d« Dlrafortr E*oeuttva

AiUtifO No. 11 - Ploilod» Improduti.irtsò»

Vau» 00 Adtvo -» RS 3fl 435 687.BS (Po)

Siimaçao Atum Juridico ; Libíraüo "iHo Judaico Bir O2Míl(2OI3

Proüino» Pnwi

Reunião Qt AwleraçJo t

Hawnifto da Diretora Executava -4 Peirofttas

^OCO «jUA» R»-B aprovado • M.injtura das Adlnvo* para mmllçio Imediata t r.í.bír
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G5S

ENC: Histórico da Negociação - Contratação Direta RNEST

Erton Madtiroí Ponwca ^urtonepalvaoconv 26de agoslode 2013 18:49
Para Vunfco nakandakariQgmall corrf <shin*.o nakirn}ik*nfliQ.m*<l ccm>

■ ■ ■ o historir.0 Oas n«i)cK.(a^oi.'!> Eu li e mis frtjacw au(o^«pk:atiwi .imda nâo ba> de Campinas.

dt- fixa pau ■

Será uma [«no n&o jantarwag. junto» j coi»ve<sa e us e"ifcir-»nWi1<Jl >4o *empr» Rons

Sd$.

Ertoi> Foniocâ

Divisão de FiKjc-Ti.ii.iJ inJustfiat - Ouetor Pie&tdenle

Galvík' fcj>86iiha<ia S/A

Tel 21 2l366250T«ri 21 2Ü6-6252

www galvao com

Anlai de imprimir, pense em sua responsabilidade e comptomisso com o MEIO AMBIENTE.
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1 !

Fwd: RES: Status - RNEST (22-06-14)

St

Erton Medeiros Fonseca <erton@galvao com> 27 de junho de 2014 12 26

Paia shmtco nakandakari@gmail.com" <shinko.nattandakan@gmail.com>

ü) informação contida nesta mensagem é confidencial e de propriedade das empresas do Grupo Galvflo*. Se voue

recebeu este e-mail por engano, por favor: (I) apague a mensagem e todas.as suas cópias e anexos, (ii) não
revele, distribua ou utilize a mensagem ou seu conteúdo de qualquer maneira; e (iii) notifique o remetente
imediatamente. Adicionalmente, por favor, esteja informado de que qualquer mensagem endereçada aos

domínios do Grupo GalvSo" está sujeita ao arquivamento e leitura por outros membros da companhia, além do

uroprro destinatário da mensagem, O Grupo Galvâo agradece a sua colaboração.

íne mformation contained in this message is proprietary and/or confidenlial If you are not the intended recipient
please- (i) deieie lhe message and ali copies; (u) do not disciose. distribuía or use lhe message m any manner;

and (ffi) notify the sender immediatety. In addrtion. please be aware that any message addressed to one of our
domains" is subjecl to archiving and review by persons other than the intended recipient Thank you

' Grupo Galvão: Galvâo Participações S.A.. Galvâo Engenharia S.A., Galvâo Óleo & Gás Participações S. A
Companhia de Águas do Brasil - CAB ambiental, e Galvão Finanças S.A.

'■ Domínios do Grupo Galvâo: cabambiental.com.br; gah/aoengenharia com.br; galvao.com; gaoffshore con bi,

3 anexos

..., 201406271308-1.pdf

-1 53SK

. , 201406271308.pdf

J 548K

, ATT00001.txt

J 1K

Recorde-se, também, que o material apreendido durante busca e apreensão

na LFSN CONSULTORIA durante a 9a fase da Operação LAVAJATO antecedeu a

colaboração de SHINKO NAKANDAKARI. Nele, há menções a ERTON como contato de

SHINKO junto a GALVÃO ENGENHARIA, como mostra o documento abaixo:
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SSo Paulo, 12 de Janeiro de 2012

GAIVÀO ENGENHARIA S/A

At. Or. Pri; ii Fonseca

Rua Gomes de Carvalho, 1510 - 20 andar

SÃO PAULO / SP

Anexo, estamos lhes enviando a Nott Fiscal n? 0Q00O008, emitida nesta data, no valor de

fl$440.0O0,0£>{ quatrocentos e quarenta mil reais), cujo valor deverá wr paffo através de um

TI D junto ao Banto Itaú S/A(341), agencia J765 conta corrente n.9 03307-5, «m nomo do um

dos sócios da LFSN, Sr. l JIS FERNANDO SENUAI NAKANOAKARI.

Atenciosam«nt«

LFSN CONSULTORIA ENGENHARIA 5/S LTDA

Item 11 do Auto de Apreensão n. 432/2015. Equipe SP-27. IPL 279/2015,

Documento que encaminha a ERTON FONSECA, nominalmente, nota fiscal emitida

pela LFSN, a ser paga pela GALVÃO, em janeiro/2012.

Ouvido em sede judicial, nos autos da ação penal n.

508336051.2014.4.04.7000, antes mesmo da homologação de seu acordo de

colaboração, SHINKO reportou os pagamentos efetuados a GLAUCO LEGATTI.
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Destaco os seguintes trechos de seu depoimento, porquanto pertinentes à presente

investigação:

"Ministério Público Federal: O senhor entregou [propina] a outras pessoas?

Depoente: Eu entreguei, iâ na fase finai de 2013 para 2014. entreguei também para Glauco

Picolo Leaati. oue é gerente geral da Petrobras no RNEST. também entreguei. Mas isso iá no

final, porque nesse período iâ não estava lá Pedro Barusco. iâ não estava lá Renato Dugue.

699. Ministério Público Federal: O senhor sabe se esse dinheiro ficava para essas pessoas?

Havia alguma indicação de que isso ia para outras pessoas da casa, da Petrobras?

700. Depoente: Não, até onde eu sei o dinheiro que eu dava para o Pedro Barusco, o Pedro

Barusco tinha lá uma conta corrente, ele, o Renato Duque, e eles se entendiam entre os dois.

Pedro Barusco e Renato Duque. Com relação ao Glauco, o que eu entregava para o Glauco

ficava para ele."

(...)

1203. Juiz Federal: O senhor também não teve repasses em 2014?

1204. Depoente: Eu tive repasses em 2014, mas são repasses que eu passei alguma coisa

que eram meus atrasados e alguma coisa que eu repassei para Glauco, que é gerente geral

da RNEST.

(...)

1221. Juiz Federal: Dessas notas fiscais que o senhor então mostrou da empresa LFSN

contra a Galvão Engenharia, desses valores aqui o senhor só teria ficado com 30% das notas,

dos valores das notas?

1222. Depoente:30% e tal, mas como eu também aproveitava o que vinha em espécie para

mim, às vezes eu utilizava isso para poder honrar esses compromissos ai que eram assim

dentro desses 30% e 70% mais ou menos o que ficava comigo e o que eu repassava.

1223. Juiz Federal: Se eles não pagassem essas propinas, os aditivos seriam aprovados? O

senhor tem conhecimento? Tem como fazer alguma avaliação quanto a isso?
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1224. Depoente: Olha, muita dificuldade, porque a Galvão hoje está com mais de R$ 1 bilhão

pendurado ai em aditivos, porque não está conseguindo aprovar os aditivos na Petrobras. E

quando aprova falta recurso para pagamento, então deve estar em uma situação difícil na

Petrobras.

(...)

1301. Juiz Federai: Esses pagamentos que foram feitos em 2014, depois que a investigação

dessa Operação LavaJato ficou, ganhou uma certa notoriedade, da prisão do Senhor Paulo

Roberto Costa, inclusive, não houve nenhum receio em continuar efetuando esse pagamento

de propina?

1302. Depoente: Doutor, eu diria o seguinte, nós mesmo até que deu a operação em

novembro, a gente não tinha, nós ali não tínhamos essa preocupação.

1303. Juiz Federal: Nós quem, desculpe?

1304. Depoente: Eu, o próprio Erton não estava sabendo, setembro af, não estava sabendo

da profundidade, que isso pudesse chegar à Galvão. Só que em 2014, no primeiro semestre,

a necessidade da empresa era tão grande em aprovar aditivos na Petrobras, principalmente

lá no RNEST, então no primeiro semestre ainda teve liberação de pagamentos para que eu

pudesse passar a Glauco, que era o gerente geral da RNEST."

Da mesma forma, ERTON FONSECA foi questionado quanto aos atos que

lhe foram imputados por SHINKO, tendo optado por não se manifestar quanto a eles

(evento 603 da ação penal n. 508336051.2014.4.04.7000). No entanto, em sede policial,

durante a 7a fase da Operação LAVAJATO, ERTON FONSECA já havia confirmado a

atuação de SHINKO como operador financeiro de DUQUE e BARUSCO, muito embora

nada tenha dito quanto a GLAUCO LEGATTI. Confirmou, ainda, ter determinado

pagamentos a SHINKO:

QUE indagado se haveria alguma solicitação de vantagem por parte de RENATO DUQUE,

esclarece que inicialmente foi procurado pela pessoa de SHINKO NAKANDARI, que se dizia
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um emissário da DIRETORIA DE SERVIÇOS e que, de forma semelhante ao que aconteceu

com ALBERTO YOUSSEF, lhe fora dito que o mesmo deveria pagar para o referido a fim de

que conseguisse contratos junto à PETROBRAS, de forma semelhante à cobrança por parte

da DIRETORIA DE ENGENHARIA; QUE em um segundo momento, com a presença de

PEDRO BARUSCO, gerente executivo de RENATO DUQUE, foram acertados os valores que

teriam sido estipulados pelos emissários; QUE na ocasião foi "cobrado" um percentual de 0,5

a1%do valor dos contratos; QUE SHINKO realizava uma espécie de "contabilidade" a partir

dos contratos executados pelo DECLARANTE; QUE foram feitos alguns pagamentos de

forma parcelada; QUE o declarante repassou a realização desses pagamentos para o

funcionário de UBIRATAN QUEIROZ, responsável pela área financeira; QUE não sabe dizer

efetivamente como foi instrumentalizado tal pagamento; QUE acredita que o valor pago tenha

sido em torno de R$ 5.000.000,00; QUE não sabe dizer a destinaçâo desses valores;

Frise-se que os pagamentos operacionalizados por SHINKO não foram objeto

da ação penal n. 508336051.2014.4.047000, ou seja, não se encontram abarcados na

condenação imposta contra ERTON MEDEIROS FONSECA, a qual se relaciona apenas

ao crime de corrupção ativa peto pagamento de vantagem indevida a PAULO ROBERTO

COSTA, ao crime de lavagem de dinheiro (por repasses à MO CONSULTORIA) e crime

de associação criminosa.

Percebe-se, ainda, que GLAUCO LEGATTI. em sua reinauiricão, confessou

espontaneamente o recebimento de recursos alcançados por SHINKO NAKANDAKARI.

Afirmou que, por volta de 2013, SHINKO lhe entregou uma caixa de whisky com dinheiro

dentro; que a oferta em questão estava associada a obtenção de benesses em favor da

GALVÃO ENGENHARIA no âmbito do projeto RNEST. Que a entrega de dinheiro

ocorreu mais duas vezes, no mesmo modus operandi (dentro de caixa, em um hotel).

Nega, contudo, ter recebido o total informado por SHINKO (R$ 400.000,00), afirmando

que recebeu um valor aproximado de R$ 120.000,00, a única aparente discrepância com

relação ao relato do colaborador SHINKO.
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GLAUCO ainda é claro ao relatar que os pagamentos ocorreram em razão da

função que exercia no âmbito da RNEST, e que provinham, em última análise, da

GALVÃO ENGENHARIA, valendo-se da intermediação de SHINKO:

"QUE SHINKO freqüentemente falava ao declarante que a "diretoria" estava muito contente

com o trabalho do declarante na RNEST; QUE por "diretoria", compreendia que ele falasse

da Diretoria da GALVÃO ENGENHARIA, já que SHINKO era uma pessoa vinculada à

GALVÃO naquela época;" (...) QUE para o declarante, sempre pareceu que os pagamentos

vinham de SHINKO, mas que lhe restou claro que, para SHINKO, os pagamentos advinham

da GALVÃO, ou seja, se originavam de sua atuação na GALVÃO; QUE SHINKO, em

determinado momento, parou de lhe presentear com caixas com dinheiro, já por ocasião do

inicio da Lavajato; QUE SHINKO nunca lhe indicou os nomes de quem, na GALVÃO,

determinava ou não os pagamentos em favor do declarante; QUE muito embora SHINKO

dissesse que o dinheiro era um "presente seu", ficou claro para o declarante, pelo teor das

conversas mantidas, que era um pagamento relacionado a obtenção de alguma benesse pela

GALVÃO; QUE para o declarante, é provável que, em razão dos pagamentos, SHINKO

usasse o nome do declarante junto à GALVÃO, mas mostrar influência;"

Não se olvide, também, que a análise produzida pela Receita Federal (autos

n. 5046830-14.2015.404.7000, evento 27) indicou movimentação financeira atípica em

conta bancária de GLAUCO LEGATTI em dezembro/2013, a qual estaria relacionada a

resgate de aplicações (no valor aproximado de R$ 450.000,00), conforme informado pelo

Banco do Brasil.

Pelo relato dos fatos, e por todo o conjunto probatório já reunido no curso da

OPERAÇÃO LAVAJATO, parece-nos evidente que os investigados agiram sob o manto

de uma associação criminosa, composta por outros indivíduos imbuídos no propósito de

pilhar a PETROBRAS por meio de atos de corrupção e lavagem, organizada e com

divisão de tarefas. Os fatos sob apuração iniciaram-se anteriormente à vigência da Lei

12.850/13, mas subsistiram após o início de sua vigência, incidindo, assim, o tipo penal

do art. 2o da Lei 12.850/13.
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Dessa forma, a partir de todo conjunto probatório reunido - inclusive a

confissão pelo próprio GLAUCO LEGATTI, realizada deforma espontânea e corroborada

por farta documentação e, portanto, sujeita à análise pelo Exmo. Juízo Federal quanto a

incidência de benefício previsto em Lei - entendo existir boa prova de autoria e

materialidade quanto a prática, por GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI, dos crimes de

corrupção passiva, por ter recebido vantagem indevida alcançada pela GALVÃO

ENGENHARIA, em razão da sua função como gerente da RNEST, e de pertinência a

organização criminosa.

Da mesma forma, há boa prova de autoria e materialidade quanto a prática,

por SHINKO NAKANDAKARI, dos crimes de corrupção ativa (por ter intermediado o

pagamento de vantagem indevida a GLAUCO LEGATTl, a pedido da GALVÃO

ENGENHARIA, mais precisamente de ERTON FONSECA), de lavagem de dinheiro

(pelos repasses, com ocultação e dissimulação, de recursos criminosos por meio de

operações simuladas com sua empresa, LFSN CONSULTORIA) e de pertinência a

organização criminosa, bem como de ERTON MEDEIROS FONSECA quanto aos crimes

de corrupção ativa (por ter determinado o pagamento de vantagem indevida a GLAUCO

LEGATTl, por meio de SHINKO NAKANDAKARI), de lavagem de dinheiro (pelos

repasses, com ocultação e dissimulação, de recursos criminosos por meio de operações

simuladas com a LFSN CONSULTORIA) e pertinência a organização criminosa.

GLAUCO ainda espontaneamente confessou o recebimento de vantagens

indevidas operacionalizado por ROGÉRIO ARAÚJO, da ODEBRECHT, iniciado por volta

de 2001 ou 2002. Inicialmente, os pagamentos teriam ocorrido em espécie, por meio de

entregas no Rio de Janeiro, em um modus operandi que, agora, sabe-se ser típico do

Setor de Operações Estruturadas (o fornecimento de senha, e a entrega de recursos).

No entanto, a maior parte dos recursos pagos pela ODEBRECHT teria

ocorrido por meio de contas no Exterior, abertas pelo declarante, conforme

documentação bancária apresentada:

26



35o

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ-POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GT LAVA JATO

- conta Moet Chandon, no banco Credit Suisse (aparentemente sem

documentação apresentada);

- conta Kalvaz (3039693), no banco Julius Bar;

- conta Dropjack (123834.001), no banco Pictet.

- conta Conto (00158633212033301), no banco Julius Bar;

Os pagamentos teriam ocorrido até 2014, e teriam totalizado US$

7.000.000,00. GLAUCO relatou, ainda, suas atuações em favor da ODEBRECHT, e que

teriam consistido em contrapartida pelos pagamentos.

Com relação a tais fatos, entendo que eventual acordo de colaboração com

ROGÉRIO ARAÚJO (conforme amplamente divulgado na imprensa) certamente irá

trazer todos os elementos necessários para a corroboração ou não das alegações de

GLAUCO, especialmente quanto a titularidade das contas utilizadas por ROGÉRIO

ARAÚJO para os pagamentos em favor de GLAUCO no Exterior; ao menos, é isso que

se espera de um acordo de colaboração premiada, nos termos da Lei.

Por consistir em fato não contido no objeto inicial deste IPL, deixo de examinar

tais fatos relatados por GLAUCO e relacionados à ODEBRECHT, os quais deverão ser

objeto de apuração própria por ocasião do compartilhamento de eventual acordo de

ROGÉRIO ARAÚJO e no qual haja indicação de investigação preliminar.

Diante de todo o exposto, existindo indícios de autoria e materialidade,

determino o INDICIAMENTO de:
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- GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI, já qualificado, pela prática dos crimes

de corrupção passiva (art. 317 do CP) e pertinência a organização criminosa (art. 2o da

Lei 12.850/13)

- SHINKO NAKANDAKARI, já qualificado, pela prática dos crimes de

corrupção ativa (art. 333 do CP), lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei 9.613/98) e

pertinência a organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13);

- ERTON MEDEIROS FONSECA, já qualificado, pela prática dos crimes de

corrupção ativa (art. 333 do CP), lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei 9.613/98) e

pertinência a organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13);

Determino, ainda, as seguintes diligências:

a) Comunique-se, pelo meio mais célere, os advogados dos indiciados, a fim

de que sejam cientificados quanto ao teor do presente despacho de indiciamento,

incluindo-os no eproc;

b) Uma vez que os indiciados GLAUCO e SHINKO já foram ouvido acerca dos

fatos, proceda-se ao seu indiciamento indireto. Lavre-se o correspondente BIC;

c) Uma vez que ERTON MEDEIROS FONSECA já foi ouvido em sede policial

quanto a pagamentos de vantagens indevidas no âmbito da PETROBRAS (IPL 603/15),

proceda-se igualmente ao seu indiciamento indireto;

d) Junte-se aos autos (i) a planilha de ligações; (ii) o RPJ 184; (iii) a petição

de ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO;

e) Verifico que há peças juntadas aos autos com sigilo nível 2, uma vez que

consistiam em diligências em andamento. Por não mais vislumbrar necessidade na

manutenção do sigilo, diligencie o Senhor EPF no sentido de alterar o sigilo para nível 1;

f) Atualize-se o EPROC.
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4. CONCLUSÃO

Com o ato de indiciamento, e já constante dos autos elementos de

informações que possibilitam um juízo positivo do cometimento dos delitos - ao menos

quanto ao pagamento de vantagens indevidas operacionalizado por SHINKO

NAKANDAKARI, a pedido de ERTON FONSECA, em favor de GLAUCO LEGATTI, pela

concessão e manutenção de benesses no âmbito da RNEST-, entendo esgotadas as

diligências cabíveis na esfera policial. Assim, submeto tudo à apreciação do Exmo. Juízo

Federal e do Exmo. Representante Ministerial, para as medidas que entenderem

cabíveis.

Tendo em vista que GLAUCO logrou apresentar documentação relativa a

contas bancárias que manteve/mantém no Exterior, e que se dispôs a repatriar tais

recursos (de origem ilícita), solicito desde já ao Exmo. Juízo Federal que seja aberta

conta judicial vinculada aos autos, de modo a possibilitar à defesa de GLAUCO que

realize os atos necessários para depósito judicial do valor.

RENATA DÁ SILVA RODRIGUES

Deleqada de Polfcia Federal
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