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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR.

Autos nº 5010964-71.2017.404.7000
Classificação no EPROC: Sigiloso (Interno Nível 4)
Classificação no ÚNICO: Confidencial

Pedido do MPF. Prisão preventiva de
um dos alvos. Necessidade de garantia
da ordem pública. Risco de fuga. Álibi
não comprovado.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  seus  Procuradores  da  República
signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparece perante Vossa
Excelência, diante da intimação constante no evento 78, para manifestar-se conforme segue
abaixo.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de representação formulada pela POLÍCIA FEDERAL pela decretação das
seguintes medidas cautelares:

a) prisão preventiva dos empresários MARIVALDO DO ROZARIO ESCALFONI
e  PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES administradores das empresas AKYZO e
LIDERROL, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal; 

b) prisão temporária de  MÁRCIO DE ALMEIDA FERREIRA (trabalhou como
gerente  de  empreendimentos  com  foco  na  prestação  de  serviços  para  Transpetro  e
Abastecimento,  possuindo  vínculo  com  a  PETROBRAS  entre  3/6/1974-8/3/2013),
MAURÍCIO GUEDES DE OLIVEIRA  (ex-gerente-executivo da área de abastecimento,
possuindo vínculo com a PETROBRAS entre  30/3/1987 e 16/11/2016 ) e  JOELMA DE
ANDRADE  VIEIRA  FERNANDES (esposa  de PAULO  ROBERTO  GOMES
FERNANDES);

c) condução  coercitiva  de  ANTONIO  CHAVES  FERNANDES,  CESAR
AUGUSTUS  REIS  DE  SOUZA,  DAVID  ALMEIDA  SCHMIDT  (funcionário
PETROBRAS  entre  15/2/1978  e  22/5/2015), GUILHERME  ROSETTI  MENDES,
LEONEL QUEIROZ  VIANNA NETO,  RUBENS  REBELLO  DA SILVA JUNIOR,
VALDIR FOLGOSI e VANDERLEIA PEIXOTO GASPARELLI [ESCALFONI];

d) busca e apreensão nos endereços da  AKYZO ASSESSORIA E NEGÓCIOS,
ANTONIO CHAVES FERNANDES,  CENTROPROJEKT DO BRASIL S/A,  CESAR
AUGUSTUS  REIS  DE  SOUZA,  DAVID  ALMEIDA  SCHMIDT,  GUILHERME
ROSETTI  MENDES,  JOELMA  DE  ANDRADE  VIEIRA FERNANDES,  LEONEL
QUEIROZ  VIANNA  NETO,  LIDERROLL  INDUSTRIA  E  COMÉRCIO  DE
SUPORTES,  MÁRCIO  DE  ALMEIDA FERREIRA,  MARIVALDO  DO  ROZARIO
ESCALFONI,  MAURÍCIO GUEDES DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO GOMES
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FERNANDES, PERFORMANCE GESTÃO, RUBENS REBELLO DA SILVA JUNIOR,
SEI  CONSULTORIA DE  PROJETOS  LTA,  VALDIR  FOLGOSI  e  VANDERLEIA
PEIXOTO GASPARELLI [ESCALFONI]; 

e) bloqueio das contas  em instituições financeiras nacionais mantidas em nome de
AKYZO  ASSESSORIA  E  NEGÓCIOS,  JOELMA  DE  ANDRADE  VIEIRA
FERNANDES, LIDERROLL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SUPORTES, MÁRCIO
DE ALMEIDA FERREIRA, MARIVALDO DO ROZARIO ESCALFONI, MAURÍCIO
GUEDES DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES.

Os fatos estão relacionados a um esquema de propinas na área de Gás e Energia da
PETROBRAS.

No evento 8 o MPF opinou favoravelmente à representação policial. Acrescentou o
pedido de prisão preventiva de MÁRCIO DE ALMEIDA FERREIRA por haver indícios de
que o investigado utilizou da lei nº 13.254/2016 para fazer a regularização cambial de ativos
no montante de aproximadamente R$ 48 milhões, que provavelmente têm origem nos crimes
praticados em face da PETROBRAS.

No evento 10, o douto juízo deferiu parcialmente os pedidos da autoridade policial e
indeferiu o pedido do MPF, decretando a prisão temporária de  MÁRCIO DE ALMEIDA
FERREIRA.

Em 4/5/2017, as diligências foram cumpridas.

Os autos ou resultados das buscas ainda não foram juntados pela autoridade policial.

No  evento  82,  a  defesa  de  MÁRCIO  DE  ALMEIDA FERREIRA  apresentou
pedido de revogação da prisão temporária, alegando que os requisitos para a prisão preventiva
não estão presentes.

As  declarações  de  MÁRCIO DE ALMEIDA FERREIRA  foram juntadas  pela
Polícia Federal nos autos nº 5037409-63.2016.4.04.7000  (evento 21) e seguem anexas a esta
manifestação.

Em breve, é o relatório.

A partir  da  análise  da  investigação,  a  conversão  da  prisão  temporária  em prisão
preventiva é medida que se impõe.

Como  já  salientado,  o  colaborador  EDISON  KRUMMENAUER afirmou  que
MARCIO DE OLIVEIRA FERREIRA admitiu que recebeu valores indevidos por meio das
empresas AKYZO e LIDERROLL.

Como base nesses elementos, a autoridade policial representou pela prisão temporária
de MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA. 

Na época da representação a autoridade policial não dispunha das informações fiscais
fornecidas pela Receita Federal (ANEXO 2) que indicam que o investigado promoveu em
2016 a regularização cambial de R$ 47.922.114,43. 

No evento 8, o MPF expôs as razões que justificavam a preventiva:
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Segundo  as  declarações  retificadoras  de  Imposto  de  Renda
apresentadas  à  Receita  Federal  pelo  próprio  investigado  em
5/12/2016, esses valores estão sendo mantidos  em contas bancárias
nas BAHAMAS (ANEXO 2, p.11).

Ao  que  tudo  indica,  esses  recursos  são  provenientes  de  crimes
praticados  em  face  da  PETROBRAS,  tendo  em  conta  que  o
patrimônio  declarado  pelo  investigado  até  a  regularização  cambial
não comporta uma origem lícita para os valores.

A gravidade do caso é ainda mais elevada pelo fato de o investigado
utilizar  do  regime  de  regularização  cambial  para  reintroduzir  os
valores criminosos na economia formal por meio de uma verdadeira
operação de lavagem de dinheiro chancelada pelo legislador.

Ressalte-se  ainda  que  os  valores  foram regularizados  formalmente
mas  não  foram  repatriados,  permanecendo  a  disponibilidade  no
exterior sem bloqueio, sendo ainda possível a utilização para qualquer
finalidade.

Não suficiente, as informações da Receita Federal indicam quem nos
anos de 2006, 2009 e 2013 MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA
apresentou variação patrimonial a descoberto, certamente em razão da
movimentação bancária de recursos de origem espúria (ANEXO 2, p.
15).

Todos  esses  fatos  demandam  a  imediata  prisão  preventiva  do
investigado para a garantia da ordem pública e econômica, para evitar
a  dissipação  dos  ativos  milionários  no  exterior  e  para  prevenir
eventual fuga.

Naquele momento o douto juízo compreendeu que seria mais adequado a decretação
da prisão temporária, pois viabilizaria “o melhor exame dos pressupostos e fundamentos da
preventiva após a colheita do material probatório na busca e apreensão. Além disso, terá ele a
oportunidade  de  esclarecer  a  origem  dos  recursos  declarados  por  intermédio  da  Lei  nº
13.254/2016, com a apresentação da documentação pertinente.” (evento 10).

Pois  bem,  embora  não  tenha  sido  juntada  qualquer  análise  ou  manifestação  da
autoridade policial sobre a pertinência do material encontrado nas buscas, constata-se que o
depoimento do investigado foi juntado (ANEXO 2).

Transcrevam-se  alguns  trechos  do  depoimento  de  MARCIO  DE  ALMEIDA
FERREIRA que interessam ao presente pedido.

QUE desconhece  o motivo  por  que  EDISON mencionou seu  nome
como  integrante  do  arranjo  criminoso;  QUE  desconhece  que
MAURICIO  e  DAVID  SCHMIDT participavam do  mesmo  arranjo
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criminoso mencionado por  EDISON; QUE perguntado sobre contas
bancárias mantém no Exterior, afirma que mantém uma conta aberta
atualmente,  que  sucedeu  a  DOMUS;  QUE  a  conta  no  BANIF
(DOMUS)  foi  encerrada  e  aberta  uma conta  no  EFG,  também nas
Bahamas, de nome KINCSEM; QUE antes da DOMUS, teve contas
"numeradas", ou seja, sem offshore associada; QUE a primeira conta
que abriu no Exterior em nome de offshore foi a DOMUS, no BANIF;
QUE perguntado sobre a origem dos recursos, afirma que os recursos
eram provenientes  de  investimentos  imobiliários,  a  maior  parte  em
nome próprio (pessoa física), e o dinheiro era sempre movimentado
para envio no Exterior;  QUE toda a  movimentação dos  recursos  se
dava por dólar cabo, tendo utilizado vários operadores financeiros para
isso;  QUE perguntado  se  tais  empreendimentos  imobiliários  e  suas
alienações  foram  declarados  ao  Fisco,  uma  vez  que  a  análise
preliminar  a  s  suas  declarações  de  bens  e  DIMOB  indica  que  as
alineações  de  imóveis  não chegam próximo aos  valores  repatriados
(R$ 47.000.000,00), afirma que os recursos se referem a alienações de
im6veis realizadas antes de 2006; QUE iniciou investindo em imóveis
em  1980;  QUE  ir  demonstrar  documentalmente  a  alienação  dos
im6veis  e  sua  proporcionalidade  com os  valores  repartriados;  QUE
houve  alienação  de  empreendimentos  imobiliários  que  estavam em
nome de SPE, acredita que duas ou três empresas (um centro médico
na Barra da Tijuca, um condôminio em Angra e um flat no Recreio dos
Bandeirantes);  QUE internalizou  recursos,  por  dólar  cabo,  desde  o
inicio que começou a remeter os recursos para o Exterior, sendo esta
vez a primeira vez que adotou os tramites oficiais para internalizar;
QUE  internalizou  o  suficiente  para  os  pagamentos  dos  tributos
pertinentes; QUE perguntado sobre a origem dos recursos em especie
utilizados  para  a  compra  de  bem  junto  a   VOLVO  LTDA,  em
14/7/2010, no valor de R$ 280.000,00, afirma que acha que a aquisição
para um caminhao para sua transportadora; QUE tinha esse dinheiro
em espécie; QUE confrontado com a resposta da VOLVO, que afirma
que o depósito foi feito visando a quitar pagamento do ESTALEIRO
YATCH,  afirma  que  realizou  o  pagamento  a  pedido  do  próprio
ESTALEIRO  e  que  declarou  a  aquisiçao  do  barco;  QUE  se  foi  o
declarante que depositou, foi dinheiro em espécie que tinha em casa;
QUE  nao  sabe  informar  a  origem  dos  R$  280.000,00,  nao  se
recordando exatamente se eram recursos da sua atividade imobilária;
QUE  perguntado  sobre  os  achados  da  INFORMAÇAO  64/17,  que
demonstram  relacionamento  pessoal  com  MARIVALDO
ESCALFONI, o qual teria providenciado a criação de email e site da
DOMUS para o declarante, e que contraria a informaçao de que apenas
havia tido contato profissional com MARl VALDO para assuntos da
PETROBRAS,  afirma  que  havia  se  esquecido  desse  fato;  QUE
MARIVALDO lhe indicou um funcionario que trabalhava com isso e
usou  os  serviços  deles;  QUE  perguntado  por  que  motivo
MARIVALDO lhe encaminhou inclusive uma minuta de contrato de
consultoria  da  LIDERROLL,  para  que  pudesse  ser  utilizada  pela
DOMUS. afirma que inicialmente pensou em trabalhar em consultoria;
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QUE  teve  um  almoço  com  MARIVALDO  após  ter  saido  da
PETROBRAS e que o declarante disse  que tinha planos de trabalhar
nessa a area de consultoria; (…)

Em suma, MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA negou qualquer envolvimento nos
crimes.  Afirmou  desconhecer  o  motivo  pelo  qual  teria  sido  delatado  por  EDISON
KRUMINAUER.  Acrescentou  que  o  valor  da  regularização  cambiária  é  proveniente  de
alienações imobiliárias declaradas ao fisco de forma subfaturada. Segundo ele, esses valores
mantidos  no  exterior  se  restringem ao  valor  pago  “por  fora”  pelos  compradores,  o  que
representa a diferença entre o valor real e o da escritura pública e compra e venda.

Assim, o investigado apresentou como álibi para a imensa disponibilidade de valores
no exterior a venda de imóveis. 

Contudo, a defesa não apresentou nenhuma prova de corroboração desta tese, pois
limitou-se  a  juntar  uma  série  de  escrituras  públicas  no  evento  82.  Tais  documentos,
isoladamente, nada provam.

Não foram juntados documentos que demonstrem a remessa de valores para o exterior,
ainda que por canais não oficiais.

Não foram apresentados os  extratos completos  das  contas  ocultas  no exterior,  que
poderiam demonstrar a inexistência de qualquer entrada antes de 2003, época em que teve
início o esquema de propinas na área de gás e energia.

O investigado foi questionado se autorizaria o acesso as informações bancárias das
contas ocultas no exterior para comprovação da tese defensiva.  Nesse momento,  afirmou:
“QUE perguntado se autoriza acesso aos dados bancários da DOMUS e KINCSEM afirma
que isso será avaliado oportunamente por sua defesa”

Tratar-se-ia de prova de fácil produção à defesa. 

Além disso, o investigado não soube explicar a razão pela qual MARIVALDO, da
AKYZO e LIDERROL, foi o responsável pela criação do site da empresa DOMUS para o
declarante, considerando que, segundo o depoente, mantinha com o administrador da AKYZO
e LIDERROL apenas relacionamento profissional.

Também não soube explicar a origem do recursos pagos em espécie a VOLVO LTDA
no montante de R$ 280.000,00 em 14/7/2010. Alegou, inicialmente, que se tratava de uma
compra de um caminhão para sua transportadora. Confrontado com a resposta da VOLVO,
admitiu que se referia a um depósito de interesse do ESTALEIRO YATCH, responsável pela
venda de um barco ao declarante.

Não suficiente, o depoente não soube explicar de forma convincente a atividade da
empresa DOMUS. No início do depoimento, afirmou que se tratava de empresa constituída
apenas para administração de patrimônio. Posteriormente, confrontado com uma minuta de
contrato de consultoria enviado por MARIVALDO1, afirmou que pensou em trabalhar com
consultoria na DOMUS.

1QUE  perguntado  por  que  motivo  MARIVALDO  lhe  encaminhou  inclusive  uma  minuta  de  contrato  de
consultoria da LIDERROLL, para que pudesse ser utilizada pela DOMUS. afirma que inicialmente pensou em
trabalhar em consultoria; 
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Por fim, o ofício enviado pela Receita Federal demonstrou que na semana passado, ao
entregar  a  DIRPF  2017,  o  investigado  lastreou  o  pagamento  do  imposto  devido  pela
regularização cambiária com um empréstimo garantido no exterior obtido a juros módicos de
um banco nas Bahamas.

Conforme conclusões da Receita Federal (ANEXO 3): 

“Aparentemente, conforme declaração de Dívidas e Ônus Reais, teria contraído  no
exterior empréstimo de valor aproximado àquele expressivo recolhimento de imposto e multa,
a  juros  bem baixos,  cabendo  necessária  verificação  junto  ao  Banco  Central  de  provável
câmbio  de  ingresso  de  valores  em  outubro/2016.  Tal  empréstimo,  segundo  as  aparentes
características do caso, pode - em tese - estar enquadrado em operação bancária suspeita e
tradicional de lavagem de ativos, denominada no mercado como “empréstimo garantido”.”

Dessa forma, há inúmeras inconsistências no depoimento do investigado, motivo pelo
qual a prisão preventiva se impõe.

3. CONCLUSÃO.

Por todo o exposto, extrai-se as seguintes conclusões: 

1) não foi apresentada origem lícita para os valores  provenientes da regularização
cambial de R$ 48 milhões feita pelo investigado em dezembro de 2016;

2) o investigado tinha um relacionamento muito próximo com o operador financeiro
MARIVALDO, da AKYZO e LIDERROL;

3)  não foi apresentada origem lícita para o depósito de R$ 280.000 em espécie em
favor da VOLVO;

4)  na DIRPF 2017 apresentada na semana passada foi identificada mais uma possível
tipologia de lavagem de capitais, com a utilização de um suposto empréstimo garantido  com
uma instituição  financeira  sediada  na Bahamas,  notório  paraíso  fiscal,  a  juros  baixíssimo
(2,5% ao ano) para lastrear a origem para pagamento do imposto e taxa de regularização
cambial, em valor aproximado de R$ 14 milhões.

Isso  posto,  o  MPF  requer  a  prisão  preventiva  de  MARCIO  DE  ALMEIDA
FERREIRA para garantia de ordem pública, econômica e para assegurar a aplicação da lei
penal.

Curitiba,8 de maio de 2017.

_____________________
Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

_____________________ _____________________
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Orlando Martello
Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

_____________________
Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora 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

_____________________
Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

_____________________
Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

_____________________
Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

_____________________
Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República
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