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Vistos

1. Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público
Federal contra

RONALDO CAyALIERI ("RONALDO"), brasileiro, casado,

aposentado, nascido em 02.10.1949, na cidade de São Paulo/SP, portador do
RG He 4.446.405-8/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n9 807.241 .9'18-87;

PAULO JOSÉ DE CARVALHO BORGES JÚNIOR
("pAULO"), brasileiro, em união estável, nascido em 13.06.1956, na cidade
de São Paulo/SP, portador do RG n' 8561 622/SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob O Ra 004.] 79.878-38;

CARLOS ALBERTO CARDOSO ALMEIDA ("CARLOS"),
brasileiro, divorciado, economista, nascido em 03.04.1944, na cidade de
Campinas/SP, portador do RG Ra 3.002.804-8/SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o n' 022.040.028-87;

DANIEL MAUR]CE ELIE HUET ("DANIEL"),
nascido em 17.08.]938 e inscrito no CPF/MF sob o n' 922.274.308-34i

francês

ISIDRO RAMON FONDEVILA QUIÉONERO ("]S]DRO"),
brasileiro, casado, aposentado, nascido em 02.07.1954, na cidade de São
Paulo/SP, portador do RG De 4.923.020-7/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o
no 683.754.928-68;

MASAO SUZUKI ("MASAO"), japonês, casado, nascido em

[O.12.195], portador do RNE n' W592655-3 e inscrito no CPF/MF sob O He
424.878.897-72;

ADEMIR VENÂNC10 DE AKAÚJO ("ADEMIR")
casado, engenheiro, nascido em 30.05.1953, na cidade de RibíljliP
portador do RG n' 13597098/SSP/SP e inscrito no CP
62] .105.948-53;
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lavagem de valoresjo aa lqual se lhes imputa a Suposta prática do crime de
Públ ca estadual. eiiuu por antecedentes delitos contra a Administração

2. O Ministério Público Federal inicia
sintetizando as 3 (três) impuLações penais formuladas.

a peça acusatória

("GANTOWN") e GHT CONSULTING S.A. ("GHT"), alémC:jjj;;ãl#ras
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pessoas jurídicas não identificadas, todas de responsabilidade de AR'rHUR
e Sérgfo Medra Teixefru ("SÉRGIO")-

2.2. A segunda imputação, por sua vez, versa, igualmente,
sobre a prática do delito de lavagem de dinheiro (artigo IP, inciso V e $ 4P,
da lei n' 9.613/98), atribuído, neste caso, apenas ao denunciado JOAO. Nos
termos da peça acusatória, entre o ano de 1999 até, no mínimo, o ano de
2010 o imputado, ex-diretor de Operação e Manutenção da Compatzhh
Pau/esta de Trens Metropolífanos ("CPTM"), teria ocultado a natureza, origem,
movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou

===:"':"" IX il::l: Ht Tias;
'''x

2.3. A terceira imputação, por fim, ainda tratando da prática do
crime de branqueamento de capitais (artigo IP, inciso V e $ 4e, da lei Re
9.613/98), atribui a JOÃO e ADEMTR, ex-diretor de Engenharia e Obras da
CPTM. entre os anos de 2004 e, pelo menos, 2011, terem ocultado a
natureza, origem, movimentação e propriedade de valores provenientes
direta e indiretamente, de crimes contra a Administração Pública (corrupção
aviva e corrupção passiva), mediante o recebimento de vantagem indevida
proveniente da ALSTOM, de forma camuflada, por intermédio da pessoa
jurídica FOCCO TECNOLOGIA E ENGENHARIA LIDA. ('l'u\--\.-.u J,
redirecionando os recursos, posteriormente, pa'a suas contas pessoais

3. Em seguida, a denúncia volta-se à exposição dos delitos

R :lUl;l;l:lllHX:l: IU:XI l
da CPTM.

3.1. Com base no quanto apurado nos autos Hg 0026495-
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PERFURAÇOES S.A., substituída, no ano seguinte,
de contrato de cessão de direitos e obrigações

leia T'TRANS, êm razão
entre estas sociedades

empresarias

Observa, por fim, que o contrato administrativo em comento

possuiu, ao todo, onze aditamentos, prevendo-se a conclusão das obras para
30 de setembro de 20]0.

udlü#i#HH
se unido para a formação de um cartel, fraudando o caráter competitivo do
certame.

De acordo com a inicial acusatória, as reuniões iniciais visando

SUZUKJ (MITSUt), nas quais foi concebida a ideia de criar o consórcio
SISTREM, que acabou vencedor da licitação, bem como a subcontratação
das sociedades empresárias MITSU ], M]'rSUI & CO e T'TRENS.

Entre le e 06 de junho de 2000, prossegue o MPF, teriam

::',=n=;
==.'u.;:

(ALSTOM) e Gerando Phí//i 7c Herfz F'i//lo (ALSTOM), em que se discutiram
tanto a divisão do escapo do futuro contrato administrativo com a CPTM
como os preços a serem apresentados.

Anota o órgão ministerial, igualmente, que entre os dj::,ig
de junho, teriam sido realizadas novas reuniões no escritlj:
em São Paulo, com a presença de representantes da SAEM.E

}8

OM
;i(J2STOM e
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CAF, objetivando a divisão do fu uro contrato, especialmente no que tangia
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Linha 5 do METRO, algo em torno de vinte e seis milhões de reais, em
valores da época.

Por sua vez, a remessa final dos valores aos funcionários

públicos paulistas teria se concretizado por meio de transferências bancárias
para as sociedades de titularidade dos agentes públicos, como a GETliAN --
CONSULTORIA, ASSESSORIA e ENGENHARIA ("GETRAN"), cujos
sócios eram IODO e O/íz;er, que foi beneficiada com recursos da PROCINI,
tendo-os remetido, posteriormente, aos mencionados titulares da empresa.

3.6. Não obstante, aponta a acusação que existiram casos de
pagamento direto de propina das empresas integrantes do consórcio
S[STREM para as sociedades gerenciadas pelos ex-Diretores da CPTM, caso
da FOCCO TECNOLOGIA E ENGENHAlaA LTDA. ("FOCCO"), em cujo
quadro societário encontravam-se JOGO e ADEMIR, que teria recebida
quantias da ALSTOM e as redirecionado aos referidos sócios.

4. Superados os aspectos preliminares, o Ministério Público
Federal passa a se concentrar na individualização das condutas de
branqueamento de capitais imputadas aos denunciados, cujos valores
derivariam de crimes cometidos em deb'imenso da Administração Pública.

4.1. Em primeiro lugar, cuida a acusação dos pagamentos de
vantagem indevida (ou propina) por meio das empresas de consultoria
PROCINT, CONSTECH, LERAWAy, GANA'C)WN e GtIT.

4.1.1. No que se refere às sociedades empresárias PROCINT e
CONSTECH, como já indicado, após a decisão de pré-qualificação da
concorrência internacional DP 83578 da CPTM, quando o consórcio S]STREM

já estava formado, MASAO teria relatado a necessidade de pagamentos de
vantagens indevidas a pessoas ligadas à CPTM, mais especificamente
ADEMIR, JOGO e O/íz;er, além de eventuais outros funcionários públicos
não idem bficados.

Com o fim de viabilizar o pagamento da propina, teria,sido
sugerida por PAULO ou MASAO, em reunião da qual partjçje$Íãíh /an
.va/te Naus /ocherz ort/zmízrzfz (RIEM ENS), PAULO JosE Dj::;i:jj7l<VALnu

Autos n' Ó002475-97.20t4.403.6} 8}
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Nesse diapasão, o contrato de consultoria foi celebrado com as

empresas do consórcio SISTREM em 09 de junho de 2000 (fls. 880/900), antes
mesmo da assinatura do Contrato Administrativo R9 835780102200 com a
CPTM, sendo combinado o pagamento à PROCINT e à CONSTECH no
valor equivalente a 0,5%, cada uma, do preço do contrato de instalação da
Linha 5 do METRO, sendo os valores entregues na medida em que
ocorressem os repasses da CPTM. *

Ao todo, a empresa de consultoria PROCINT teria recebido de

:Xl:ilHi1: 1:3iFI : :\ :::::'::,=u":
De outra face, a PROCINT também teria sido beneficiada com

recursos provenientes do exterior, mais especificamente de sociedades

=Xh.J==.,:1,:HIH.=HX=:

Em ambos os casos, afirma o MPF que jamais foram prestados
serviços de consultoria às empresas integrantes do consórcio S[STREM,
sendo que as empresas PROCINT e CONSTECH sequer participavam das
reuniões para discussão de assuntos técnicos, tratando-se, em síntese. de
mero expediente para dissimular o pagamento de propina a funcigl:lgnos
puoncos d o Estado de São Pa ulo. .,,,,---'::=--"'

Autos-n' 0002475-97.20 ] 4.403 .6 18 1
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Ademais, corroborando a tese acusatória, foram apontadas
transferências da PROCINT para contas da GETRAN, cujos sócios eram
JOGO e Olftrer, no total de R$ 54.433,04, no período entre 09 de fevereiro e 05
de setembro de 2005.

4.].2. Por outro lado, no que tange às o/chores uruguaias
LERAWAY e GANTOWN, administradas por ARTHUR, estas, segundo a
acusação, teriam sido utilizadas para a ocultação e dissimulação dos
pagamentos de propina da SIEMENS.

De acordo com a acusação, no bojo da instalação da Linha 5
METRO, foram celebrados, em 10 de abril de 2000, contratos de consultoria
entre a SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (ALEMANHA) e SIEMENS
(BliASIL) e as empresas LERAWAY e GANTOWN. Anota, nesse sentido,

que os dois contratos em comento foram assinados, pela SIEMENS, por /arz'
.Malte Harzs Íocüerz Orfhmaízrz e RONALDO, sendo entregues a ARTHUR no
escritório da PROCINT em São Paulo/SP.

Nos termos dos contratos firmados, LERAWAY e GANHOU'N
receberiam, respectivamente, o equivalente a 3% e 5% do valor do contrato
administrativo realizado com a CPTM, colos valores seriam entregues
conforme a SIEN4ENS recebesse os repasses da empresa de transporte
paulista.

Dessa forma, as sucursais internacionais da SIEMENS teriam
transferido as quantas aproximadas de US$ 1.096.927,85 para a
GANTOWÍN e US$ 581.422,12 para a LERAWAY, a pretexto de ocultar e
dissimular o pagamento de vantagens ilícitas a funcionários públicos
paulistas, dentre os quais se inc]uíam ADEM]R, jOAO e O/quer, sob a forma
de artificiais serviços de consultoria.

4.1.3. No que concerne à imputação de lavagem por meio da
o#shore uruguaio GHT, também empregada por ARTHUR, o Parqtlet federal
aduz que a referida empresa estrangeira teria sido utilizada para dissimular
o pagamento de vantagens indevidas pelas empresas ALSTO)l,:$P# e
ADTRANS, ligadas ao consórcio SISTREM

Autos h' 0Õ024?5-97.2Ói4.403.6} 81 9



e
PODER JUDICIÁRIO

püm=asa$iilil51h}.UEas=m-'~"' .

:= : J:;ini ;j :;i:lli.iil:ii:l?:;
De acordo com a acusação:

::=.:.;1 iX :l$:1:: HH ll
natureza ilícita dessas verbas, sendo, por outro lado, uma das.{!;j$1as que
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assinou os contratos de consultoria simulada da SIEMENS AG e SIEMENS
com as oWs/fores LERAWAY e GANTOWN.

4.2.2. PAULO, à época Diretor Comercial da ALSI'OM em São
Paulo, teria participado das reuniões para a formação do cartel no âmbito da
licitação da JLinha '5 do fvIETRO, bem como teria sugerido a contratação da
PROCINT e da CONSTECH para o fim de dissimular o pagamento de
propina para funcionários públicos paulistas.

4.2.3. CARLOS, então Diretor-Geral de Transportes da
ALSTOM, responsável pela função executiva da empresa no selar e por
todas as áreas de material rodaste, além de superior hierárquico de PAULO,
teria assinado o Contrato Adminish-ativo n' 835780102200 para o início das
obras da Linha 5 do METRO.

4.2.4. 1SIDRO, Diretor responsável pelas partes comercial e
técnica do prometo, ou seja, de todo o negócio dos setores de sistemas e de
sinalização, também teria assinado o Contrato Administrativo n'
835780102200 em nome da ALSTOM, bem como os contratos de consultoria

junto à PROCINT e à CONSTECH, representando a ALSTOM
TRANSPOR'r.

4.2.5. DANIEL seria responsável pela área de ?+7arkefírzg da

ALSTOM. sendo comum o relacionamento desse selar com ]obistas, o que
restaria evidenciado pelo .Üx de fls. 2.362/2.363 do Apenso 1, enviado por
DANIEL e tratando de contrato de consultoria preparado por CARLOS,
envolvendo uma das sociedades de ARTHUR. Aponta, igualmente, que

T=:::.='::::=::=\:'.==:: :===\q==:=1;':=:\::
METRO.

4.2.6. MASAO, por sua vez, seria o representante da MITSUI
nas reuniões voltadas, segundo a acusação, para a formação do cartel, bem
como seria a pessoa que mantinha o cantata mais próximo com os ex-
Diretores da CPTM, razão pela qual teria sido ele quem llSl#lpú a
necessidade de pagamento de propina aos agentes públicos.

Autos n' 0002475-97.20 ] 4.403 .6181
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Segundo o MPF, Marco retirava dólares norte-americanos em
espécie na Avenida Paulista, n' 402. 4P andar, local em que

funcionava um

dos escritórios da CPTM, e, logo após, transferia a quantia correspondente
de sua conta GOLDRATE, mantida no DEUTSCHE BANK, na Alemanha,
para a conta MILMAR.

No período entre 1999 e 2001, teriam sido remetidos, por m=o

hiliiiHHRliHH:
-..:«- l l#i1110H#
de São {)auto/SP.

Por outro lado, os recursos remanescentes teriam permanecido
ocultos na conta MILMAR até o dia 16 de agosto de 20]0.

Dessa forma, o MPF denunciou JOGO pela ocultação de
recursos ilícitos na conta bancária MILMAR, incorrendo na previsão típica
do artigo la, incisa V e $ 49, da Lei n' 9.613/98.

4.4. Finalmente, trata o órgão acusador do recebimento de
valores ilícitos por meio da empresa FOCCO.

CPTM

Com efeito, no período entre 16 de abril de 2004 e 24 d$r:çêrHo de

2006 a ALSTOM teria transferido R$ 2.095.921,58 para as c(:J11:)Aancarlas
da FOCCO, sendo que, de todo o valor recebido, ao mel::y4.IP,'zoJ.07z,'''

Autos nt' ooóã47s-97.:i0 14.403 .6 18}
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foram rapa.suados à conta bancária de JOGO, HP 1026695, agência He 0575. do

201 1. l Ai Dela, no período entre 16 de abril de 2004 e 29 de abril de

'elassirá :por.suas específicas condutas, o MPF denuncia JOGO e
n' q6]3/98. L'Cd ao delito insculpido no artigo lo, incisa V e $ 4P, da

$
o Mlínistério6' Por ouh'o ]ado,ee uemanifestação encantada às fls. 3.802/3.8]6,

;= := :=;;$==; :;,'=:==:=:=:::==:: = 1:.::=;
la
LO

foram ==F':=;' =T:/\J:==:';J=:::'= -É:
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envolvidas nos esquemas delituosos prabcados no âmbito da licitação e
execução das obras da Linha 5 do METRO.

Os referidos colaboradores, por ora designados como X e Y,
teriam fornecido, segundo o Parques federal,

informações de suma importância para a descoberta da verdade,
auxiliando de forma decisiva as autoridades encarregadas da
persecução penal a: (i) identificar os demais coautores e parHc'pes
das inlrações penais por eles praticadas; (ii) revelar a estruMra
hierárquica e a divisão de tarefas nas empresas corruptoras; e (iii)
recuperar parcialmente o produto ou proveito das infrações pena's
praticadas'

Dessa forma, tendo em vista a relevância da colaboração

prestada nos autos de HaS 0013868-19.2014.403.6181 e 0013867-
342014403.6181, bem como que nenhum dos colaboradores liderava a
organização criminosa e que se apresentaram, concomitantemente, para
prestar efetiva colaboração, a Procuradoria da República deixa de oferecer
denúncia em face dos colaboradores, com fundamento no artigo 4e, $ 4', da
Lei he 121850/2013.

..''''''\... 6.3. A extinção da punibilidade Será'ío A'feira Teíxeira em razão
de seu falecimento em 12 de junho de 2011, comprovado pela certidão de
óbito encurtada à fl. 2.610 do Apenso 1, com supedâneo no artigo ]07, incisa
1, do Código Penal Brasileiro.

6.4. O arquivamento do presente apuratório no que concerne ao
crime de cartel, estampado no artigo 4a, inciso 11, da Lei n' 8.137/90, haja
vista que o referido delito já foi objeto de denúncia pelo Ministério Público
do Estado de São Pauta, originando a ação penal De 0026495-

43.2014.826.0050, que tramita perante o Juízo da 7' Vara Criminal da
Comarca de São Paujo/SP, a fim de que se evite a ocorrência de bzs ítz idem;

6.5. Seja declarada a prescrição da pretensão punitiva
crimes de corrupção aviva e corrupção passiva, nos termos do arte
incisa IV, do Código Penal Brasileiro.

}7
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6.6. A extinção da punibilidade do crime de lavagem de valores
em relação a alguns dos investigados. '' -- - 'v-L-

\üs

conforme disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasilely

Autos n' 0002475-97.20 14.403.6 t 8 1
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6.7. O arquivamento da apuração relativa à possível prática do

crime de evasão de divisas (artigo 22, parágrafo único, da Lei n' 7.492/86)

por MARIANA COLOMBINI ZANIBONI, MJI.ENA COLOMB[NI
ZANIBONT, JOAO ROBERTO ZANIBON] e ARTHUR GOMES ]'E]XEIRA.

No tocante a JOGO e suas filhas, MARIANA e M]LENA, não
obstante a existência da conta HP 0835-18063-6, denominada MILMAR,
mantida no banco suíço CREDTT SUISSE, aduz o /]arqlfef federal que nos
dias 31 de dezembro de cada ano, a referida conta bancária sempre

apresentava saldo inferior ao limite fixado como obrigatório para declaração
às autoridadé$ brasileiras.

Assim. ante a desnecessidade de declaração dos valores ao
Bízlzco Cerzfra! do Brasii, de rigor a declaração da aüpicidade das condutas
investigadas quanto ao delito em detrimento do Sistema Financeiro
Nàciónál.

Por outro lado, em que pese ARTHUR ter administrado as
contas n' 524373, de sua titularidade, denominada ROCKl:lOUvE e também
mantida no CREDIT SUISSE, e HP 1045538, de titularidade da empresa GHT,
mantida no ABN AMRQ BANK -- MONIEVIDEO, no Uruguai, possui,
anualmente, mais de setenta anos de idade.

Dessa forma, aplicando-se o previsto no artigo 115 do Código
Penal Brasileiro, o prazo prescricional resta fixado em seis anos e
considerando-se que os extratos mais recentes das referidas contas bancárias
datam de 2008, de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade do
investigado ARTHUR. com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código
Pena!; Brasileiro .

6.8. O arquivamento deste procedimento apuratório no que se
refere ao delito de lavagem de valores em relação às investigadas Mar/aíza
Co/ombftti Zaniboní e /UÍ/Cria Co/ombirzi Zarzíboní, com a ressalva da hipótese

do artigo ]8 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Aduz o Ministério Público Federal que a manutl:peDI/de
valores no exterior na conta MILN4AR também configuraria 3,,ênllVe de

Autos n' 00024'i5:97.20 {4.403.6 t 81 17
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pelagemlde valores Oniundos do pagamento de vantagens ilícitas

motivo

nlzllBHH#H'lHU
divisas e corrupção alava, tendo em vista que eles seriam responsáveis por

HI ;:::HX'ilB#ilHlil:ll
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Ainda que assim não fosse, aduz o órgão ministerial que a
conduta permaneceria atípica. uma xez que os valores mantidos na conta,;

: t :: :JÉ :! u J=: :: liliÉiÍ:l t
Autos n' 0002475-97.20 }4.403.6 ] 81

18



+
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

""...:l:lT.lilUU#ll.lilflâ%'SELF:H'b:lil:,IÉEo.[â NAC'"" '

estabelece o artigo 2P, $ 1e, da Resolução Dg 3.854/2010, do Barzco Cerztra/ do
Brasit.

De outra face, em que pese a possibilidade de que os valores
depositados pudessem ser utilizados para o pagamento de propina.a
funcionários públicos brasileiros, incidindo na hipótese típica de corrupção
atava. entende o Ministérios Público Federal que não existem elementos
probatórios suficientes nos autos a permitir a identificação dos funcionários,
bem como os motivos e as circunstâncias do oferecimento dessas vantagens
indevidas.

6.10. A decretação da extinção da punibilidade dos investigados

pela suposta prática do crime previsto no artigo 92, capuz e parágrafo único,
da Lei n' 8.666/93.

Aponta o Parques federal, que nestes autos também foram
investigadas possíveis ilicitudes envolvendo a celebração do Termo de
Aditamento De 06 ao Contrato n' 0006/1995, firmado entre o Corzsórcío

Ferrooíário Espanhol-Brasa/eira (COFESBRA), integrado por. ALSTOM
ROMBARDIER TltANSPORTA]']ON BRAS]L LTDA. e CAF, além das
respecbvas mah'izes, visando à aquisição de doze Trens Unidades Elétricos
(Tuas), pelo valor total de R$ 223.502.477,50.

Conforme apurado, o Termo de Aditamento teria sido
celebrado em 28 de dezembro de 2005, dez anos após o contrato original,
denominado Prajeto Leste de Trens MefropoZffanos 30 Tuas, tendo sido

H
De acordo com o MPF, a contratação do referido aditivo teria

sido idealizada por MARÇO MANOEL REABRA RO[)RIGUES BANDO,,,;.,'
à época presidente da CPTM, como forma de manter a padroniz
material rodaste da linha, bem como reduzir os prazos de jl@!glJ;Nação e
entrega, todavia, ante à ausência de licitação, estaria c(?llljl:lJ;jlyjÍ?'óm tese, a

0
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4
Nas palavras do d. Procurador da República:

mais prudente o aprofundamento
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1.-1 Assim, o À'lPF requer o desmembramento dos presentes autos
para a instauração de novo inquérito policial destinado à apuração
de eventuais crimes de corrupção aviva/passiva e branqueamento de
ativos ilícitos relacionados ao Termo Aditivo ng 06 ao Contrato
COFESBRA. solicitando-se, para tanto o fomecimento de cópia
integral cligitajizada destes autos e dos pedidos de cooperação
internacional oferecidos em apartado

6.12. O deferimento, por derradeiro, do pedido formulado pela
autoridade policial às fls. 3.039/3.165 no sentido do compartilhamento de
informações e provas com o Exmo. Ministro MARCO AURELIO DE
MELLO, do Supremo Tríburza! Federal, com o Procurador-Geral de Justiça do
Ministério Público do Estado de São Pauta, e com o Band Central do Brasil.

6.13. Em síntese, requer o órgão ministerial, paralelamente à
apresentação da denúncia,

i) o apensamento dos pedidos de coope'ação internacional;

li) seja declarada a extinta a punibilidade de

a) todos os denunciados e demais investigados no que
tange aos delitos de corrupção atava e passva, com
fundamento no artigo 107, JV, do Código Penal;

--''''\\

b) SERGIO MEljZA PEIXEIRA, com fulcro no artigo 107,
hcjso T, do Código Penal;

c) AUREL10 SURIANI, BERND KERNER, ALBERT
FERNANDO BLUM, MASSIMO ANDREA GIAVINA
BIANCHI, MURILO RODRIGUES DA CUNHA e OLIVER
HOSSEPIAN SALLES UMA quanto ao delito de
branqueamento de capitais, com esteio no artigo 107,
incisa IV, do Código Penal;

d) ARTHUR GOMOS PEIXEIRA, com relação ao crj:l$pde
evasão de divisas vinculada à conta RockholJse,,,!)o$:1érmos

do arHgo 107, incisa IV, do Código Penal;

Autos nó 0Ó02475:97.20 14.403 .6 t 81
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artigo 92 (apuf e S único, da Lei HP 8.666/93, atinentes ao

do Código Penal; ~n, curn esteio no artigo ]07. incisa IV,

íii) o arquivamento

a) dos autos do inquérito policial em relação ao delito de
cartel, estampado no artigo 4g, incisa 11, da Lei R9 8.137/90,
a fim de que se evite o bzs flz idem;

b) deste procedimento investigatórfo em relação a JOÃC)
ROBERTO ZANIBONI, MARIANA COLOÚBIN[
ZANIBONI e MELENA COLOMBINt ZANIBONI, no que
tange ao crime de evasão de divisas relacionado à
manu tenção de recurso na conta Mz/mfzr;

c) deste procedimento poiicíal em relação a J\IARIANA
COLOMBINI ZANIBONI e MELENA COLOMBINI
ZANIBONI no que concerne ao crime de lavagem de
dinheiro por intermédio da conta Mz/mar, ressalvada a
hipótese prevista no artigo 18 do Código de Processo
llenal;

d) deste inquérito policial em relação aos indiciados
ADILSON ANTONIO PRIMO, ROSÉ ANTONIO
LUNARDELLT, JOSÉ MANUAL ROMERO ILLANA, JOSÉ
DE MANTOS JUNIOR, JURGEN BRUNOW'SKY, RA&l
MELO DE FRESTAS e SÉRGIO DE BONÉ refíàrl$Ê;d ao
crime de manutenção de conta bancária não déÉiiiíilãda em
Luxembu rgo (a rtígo 22, parágra fo único, pgJ:tó''fji;r#i, da Lei

Autos n' 0002475-97.20 ] 4.403 .618]
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Dg 7.492/86), bem como ao respectivo delito de corrupção
atava, ressalvada a hipótese insculpida no artigo 18 do
Código de Processo Penal;

iv) o não-oferecimento de denúncia cona'a os colaboradores X e
Y, conforme ajustado nos respecü~'os Termos dos Acordos de Colaboração
Premiada, com fulcro no artigo 4g, S 4g, da Lei n' 12.850/13;

v) o desmembramento do inquérito policial para..a instauração
de novo procedimento apuratório, com cópias integrais digitallzadas deste e
dos pedidos de cooperação internacional anexadosl objetivando a
nvestigação de evenHais crimes de corrupção atava/passiva e lavagem de
valores ilícitos relacionados ao Termo Aditivo RP 06 ao Contrato
COFESBRA; e, por fim,

vi) o deferimento do compartilhamento de informações e
provas postulado pela Polícia Federal às fls. 3.163/3.164 dos autos
principais.

7. De outra face, em feito distribuído por dependência a este,
autuado sob o R9 0001990-92.2017.403.618], a defesa de ADEMIR
vENANCIO DE ARAUJO, tomando ciência da inicial acusatória pelos
meios de comunicação e antecipando-se à fase processual de resposta à
acusação, apresentou manifestação em que pugna pelo não recebimento da
denúncia formulada contra o investigado, dada a ausência de justa causa
para a persecução penal decorrente da prévia declaração de ]icitude dos
bens indicados na imputação acusatória(f]s. 02/]4).

Instado a se manifestar naqueles autos, o Ministério Público
Federal opinou pelo indeferimento do pleito defensivo, tanto em razão de
não ser o momento adequado para sua apresentação, adstrita ao mérito da
acusação, como também pela exiguidade dos elementos apresentados (fl
15)

8. Por fim, em petição encartada às fls. 3.846/3.849 dest:1131

requer a defesa de MARIO MANUAL SEABRA RC)DRIGUb5 ba I'JUEU
ROSÉ LU]Z LAVC)lqENTE seja indeferido o pedido

ministe
,,/

is,
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denúncia e gs \roeram,.eenerim osoautos conclusos para apreciação da

E o relato do necessário

Decido

Por sua vez, o artigo 395 do Código de Processo Penal nrevê as
hipóteses em que a denúncia será rejeitada: ''' ' ' -'

;::::;:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
J - for manifestamente inepta;

açãofa tarjprussuposto processual ou condição para o exercício da

111 - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

:' :r L:llill Uil :::i RilF
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11. Para tanto, examina, inicialmente, se a denúncia contém a

individualização das condutas de forma suficiente e a exposição de fatos
previstos em regras penais incriminadoras, com todas as circunstancias
estatuídas no tipo penal, ou seja, a tipicidade aparente.

11.1. Especificamente no tocante ao dever de exposição
individualizada das condutas de cada denunciado, reputo que o Ministério
Público Federal dele se desincumbiu de forma satisfatória.

A esse respeito, remeto ao relatório acima, em
resumidas as amputações formuladas a cada um dos acusados.

que foram

As amputações permitem o adequado exercício do direito de
defesa, pois estão suficientemente individualizadas, na medida do possível,
considerando-se que se trata de suposta prática de delitos cometidos no
âmbito de organização empresarial, caracterizados, via de regra, pelo sigilo
e pela destruição de provas'

Nesses casos, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, exige-se evidentemente uma delimitação mínima das condutas,
mas o cumprimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo
Penal não exige a mesma precisão descritiva do que aquela imposta no caso
de crimes individualmente cometidos.

É no curso da instrução processual que se poderá examinar, à
luz do contraditório e da ampla defesa, a conduta de cada acusado. Mas,
sob o enfoque da cognição sumária que caracteriza a fase de recebimento da
denúncia, a individualização das condutas efetuada pela denúncia foi mais
do que suficiente.

11.2. As amputações formuladas na denúncia são da prática do
delito de lavagem de dinheiro (Lei n9 9.613/1998, artigo ]g, incisa V e S4e).
Os dispositivos em que foram classificadas as condutas, à época dos fatos
em que ocorreram, antes da edição da Lei n' 12.683/12, estavam redj$i
nos seguintes termos:
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Art. I' Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização.
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, d treta ou indirelamente, de crime:

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para
si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer
vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão
de a tos administra uivos;

$ 4' A pena será aumentada de um a dois terços, nos casos
previstos nos incisos l a VI do cízpllf deste artigo, se o crime for
cometido de forma habitual ou por intermédio de organizaçãocriminosa.

[ ]

De tudo quanto foi exposto anteriormente, tem-se que a
denúncia, em síntese, descreve, como panorama de fundo, um a n-lo e
sofisticado esquema de carte] e corrupção internacional, por meio do qual
empresas dos grupos ALSTOM, S]EMENS, DAIMLERCHRYSLER, MITSUI,
CAF e T'TRANS, teriam fraudado o caráter competitivo do procedimento
licitatórío de implantação da Linha 5 do METRO, obtendo vantagens e
benefícios ilegais em contratos com o poder público, por meio do
pagamento de propinas a funcionários públicos do Estado de São Paulo.

Para realizar os referidos pagamentos, de acordo com o
Nlínistérío Público Federal, as empresas integrantes do consórcio STSTREM
teriam se valido de alguns mecanismos, como a celebração de contratos
fictícios de "consultoria" com intermediários dos beneficiários das propinas,
dentre eles algumas oÜls/lares, procurando, assim, conferir aparência''dp
legitimidade aos pagamentos espúrios, ou ainda, com o fim de ocultar a
origem ilícita dos valores recebidos indevidamente, a transferência de
quantias para empresa titularizada pelos funcionários públicos, que
posteriormente as remeteria aos seus sócios. '
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Anota a acusação, outrossim, que parte dos valores
escamoteados teria resultado de h'ansferências internacionais realizadas por

empresas ligadas ao consórcio SISTREM tanto para as contas bancárias das
oPi;fores envolvidas, como de seu titular no exterior.

Ademais, imputa-se a um dos denunciados ter recebido e
mantido ocultas quantias ilícitas no exterior e se utilizado de remessa de
valores, por meio de operações conhecidas como dólar-rabo, para conta
bancária de que era titular em instinição financeira suíça.

Dessa forma a denúncia narra, ao menos, cinco tipologias

clássicas de lavagem de dinheiro, todas elas organizadas de maneira
complexa e encadeada para permitir ocultar a origem e dissimular a
natureza das vantagens ilícitas supostamente pagas: a) utilização de sistema

dólar-cabo" ou "euro-cabo"; b) manutenção de contas bancárias ocultas no
exterior; c) movimentação de valores através de empresas oÍB/core sediadas
em paraísos fiscais; d) formalização de contratos fictícios de "consultoria
com a finalidade de conferir aparência de licitude ao dinheiro pago e
recebido ilicitamente; e e) movimentação de dinhei ro no exterior.

Por conseguinte, neste momento do processo penal,
caracterizado pela cognição sumária, verifico que há tipicidade aparente.\

]1.3. No que diz respeito aos pressupostos
entendo que, à primeira vista, estão todos caracterizados.

pfóceãéuãis

De fato, este Juízo é competente para o julgamento do feito,

que envolve suposta lavagem de dinheiro em âmbito transnacional (STj, CC
32.861/SP, Rel. Mtn. Gilson Dipp, terceira Seção, julg. lO.l0.2001, DJ
19.11.200't), bem como este magistrado não possui nenhum impedimento
ou suspeição para o processamento e Julgamento do feito. Por fim, não está
caracterizada, aparentemente, hipótese de litispendência ou coisa julgada.

Por sua vez, as condições da ação estão, em ger
cà tacterizadás .
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denunciados.

12. Examino, em seguida, a existência de justa causa,
entendida como lastro probatório mínimo de materialidade e autoria.

No momento do recebimento da denúncia, para a instauração
da ação penal, bastam indícios, ou seja, elementos indicativos de
materialidade e autoria que não necessitam estar revestidos de coeficiente
de convencimento judicial caregóríco ou pleno. Trata-se, pois, da existência
de um #lmz/s bon/ /urss, típico de um juízo de cognição sumária, construído
armes da produção de todas as provas no âmbito de um processo sujeito de
forma exauriente aos princípios do contraditório e da ampla (defesa

Destaco, ademais, a dificuldade da prova de crimes complexos
como a lavagem de dinheiro praticada em âmbito transnacional.
especialmente em um contexto em que os alas ilícitos teriam sido praticados
em benefício de gigantescas corporações globais e por determina'-ão de seus
dirigentes, envolvendo contratos de milhões de reais. -- -a-

feitas essas considerações iniciais, examino a existência de
lastro probatório mínimo de materialidade e autoria, especialmente a partir
de alguns dos documentos indicados pejo Ministério Público Federal. Há
outros especificamente apontados, mas considero que aqueles que passo a
analisar já possuem relevância suficiente para justificar, em juízo df.
cognição sumária, o recebimento da denúncia. '

No que concerne ao funcionamento do suposto es(Ílídl
desenvolvido pelas empresas integrantes do consórcio SiSTKEMI,;lo

La

a
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finalidade de subverter o procedimento licitatório de instalação da Linha 5
do METRO e o pagamento de vantagens indevidas a funcionários públicos
paulistas, crime este antecedente às condutas de lavagem de valores objeto
de imputação pelo Ministério Público Federal nestes autos, entendo que se
encontra suficientemente embaçado nos elementos colhidos, até o momento,
no bojo da ação penal Rg 0026495-43.2014.4.26.0050, em trâmite perante a 7:
Vara Criminal Estadual da Comarca de São Paulo/SP.

Cumpre recordar, a teor do disposto no artigo 2e, incisa 11, da
Lei n' 9.6]3/98, que o processamento dos crimes de branqueamento de
capitais independe do julgamento das infrações penais .antecedentes-
bastando que a denúncia seja instruída com indícios suficientes da prática
do delito prévio.

Caso da inicial acusatória, que esclarece, com base na
Investigação realizada e na denúncia apresentada pelo Ministério Público

formado um cartel com o fim de promover um ajuste anticompetitivo e
fraudar o Procedimento LicitatÓrio Re 83578 da CPTM (média de fl. 1.788),
destinado ao fornecimento e instauração do sistema de h'ansporte sobre
trilhos para a implantação da Linha 5 do METRO, contexto no qual,
segundo as informações prestadas nela Colaborador Y (fls-.23/35 dos.autos
ne 0013867-34.2014.403.618] ), também teria sido discuHdo e implementado o

pagamento de vantagens indevidas para funcionários públicos ligados à
CPTM, dentre eles, ADEMIR e JOAO.

""""''.

Dessa forma, os crimes de corrupção alva e passiva, em tese
praticados pelos representantes das referidas empresas e pelos runctonjirios
públicos indicados, são apresentados pela acusação como antecedentes dos
delitos de branqueamento de capitais atribuídos na inicial acusatória.a
RONALDO, PAULO, CARLOS, DANIEL, ISIT)RO, MASAQ, ADLMH<1,
JOGO e ARTHUR.
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Por sua vez, no que tange especificamente aos delitos de

$:#llllliEl#h : .:::i:l:: = :::: i:::

seguintes). ' '

Também de acordo com os Colaboradores Y e X (este às fls.
23/42 dos autos Dg 00]3868-19.2014.403.6181) e as informações prestadas na

recursos provenientes diretamehte do exterior.

Por sua vez, o Jaudo de fls. 2.23]/2.253 do Apenso l inda(
tais empresas cuidariam de transferir os valores para contas banca
sociedades titularizadas pelos destinatários finais dos valores ilícita

7

Le

'de
caso,
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LAVAGEM D'E-VALÓKES

em tese, da empresa GETRAN, cujos sócios eram JOGO e O/quer e que teria
sido beneficiada com recursos repassados pela PROCINT e posteriormente
remetidos aos seus dois titulares.

Registrem-se ainda os depoimentos prestados em sede policial
por Berzedífo Dízrzfas C/lfüradia (f[s. 2.784/2.786) e Andre Vfchei Á/exís Gu]/uarc/7
(fls. 2.667/2.669), apontando a proximidade entre os referidos funcionários

públicos e ARTHUR, ressaltando este último que sequer seriam necessários
os supostos serviços de consultoria prestados à ALSTOM, tendo em vista

esta possuiria toda a estrutura necessária para a concretização das obras
metroviárias. A seu turno, reter Hrzdreas Go/ffz (fls. 2.577/2.581),
corroborando as informações prestadas pelos colaboradores X e Y de que os
serviços contratados nunca teriam sido prestado prestados, indica que as
empresas PROC]NT e CONSTECH sequer participavam das reuniões para
discussão de assuntos técnicos.

Diante dos elementos apresentados, verifica-se que existem
fortes indicativos que apontam, ao menos prírtzo í(fu ocu/í, no sentido de que
não havia prestação de serviço algum por parte das empresas de consultoria
PROCINT, CONSTECH, GANTOWN, LERAM'AY e GHT. Com efeito, para
além da aparente desnecessidade dos serviços de consultoria contratados,
dado o know/zow das empresas consorciadas, há notícia de que os
representantes das consultoras sequer participavam das reuniões em que se
discutiam aspectos técnicos da execução das obras.

Dessa forma, assente a materialidade delitiva, resta perquirir

pelos indícios de autoria em relação a cada um dos imputados.

O denunciado RONALDO, à época dos fatos Gerente
Comercial/Administrabvo do Setor de Transportes da SIEMENS, foi
apontado pelo Colaborador Y (autos Rg 0013867-34.20]4.403.6181) como
sendo responsável peia determinação dos pagamentos ilícitos à PROC[NT e
à CONSTECH. Nesse sentido, em depoimento colhido em sede policial !
fls. 2.559/2.560 do Apenso 1, o imputado confirmou que teria determlli#do
os pagamentos às suprarreferidas empresas de consultoria, embo$;zte#ha
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negado conhecimento de qualquer prática de cartel envolvendo a SIEMENS

pagamento de vantagens indevidas a funcionários da CPTM.

A seu turno, o imputado CARLOS, então [)iretor-Geral de

; T=:==:==Kz#:z '=r::::=;1:=1z=:';:'===
da empresa no setor e por todas as áreas de material 'roliante além de ser.

ai:i=i. çliii :iii==i:;,:'i=ii'xiFl$1il
condição de representante da ALSTC)M, também teria assinado o
instrumento para o início das obras da Linha 5 do METRO.

i:.IJ:

=u:==;lE3} Dill; l:;ll;H:ilÜ
setores de sistemas e de sinalização, motivo pelo qual teria subsc
C:ontrato Administrativo nP 835780102200 em nome da ALSTEl;;l'1111/'
on/óób). LJe acordo com as cópias acossadas às fls. 880/887 e IÉa$7900,
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ISIDRO também teria participado da contratação das empresas de
consultoria PROCINT e CONSTECH, assinando o termo contratual como

representante da ALSTOM TRANSPOR'l'.

O denunciado DANIEL, por outro lado, seria responsável pela
área de marketfrzg da empresa ALSTOM. Segundo se depreende das
informações apresentadas por Arzdre Mícüe/ .4Jexfs Glryz;arca (fls. 2.667/2.669)
e do .Õax juntado às fls. 2.362/2.363 do Apenso 1, seria comum o
relacionamento desse selar com lobzsfHS. Nesse sentido, o referido .hx,
enviado por DANIEL, trataria de contrato de consultoria preparado por
CARDOS, envolvendo uma das sociedades de ARTHUR. Finalmente, as
informações fornecidas pela Colaboração Internacional Inglesa apontam que
DANIEL teria recebido cópias de faturas de pagamento da ALSTOM para a

empresa de consultoria GHT no tocante ao contrato vinculado à instalação
da Linha 5 do METRO.

De outra face, MASAO, além de representante da companhia

japonesa MITSUI nas reuniões voltadas, segundo a acusação,, para a
formação do cartel, também seria, de acordo com o Colaborador Y (autos n'
0013867-34.2014.403.6]81), a pessoa que manteria o contado mais estreito
com os diretores da CPTM, razão pela qual teria sido ele quem relatou a
necessidade de pagamento de propina aos agentes públicos,
fundamentalmente, os codenunciados JOGO e ADEMIR.

\

Em relação ao último denunciado nesta imputação, ARTHUR,
o laudo da perícia juntado às fls. 511/605, bem como as Cooperações
Internacionais Inglesa e Uruguaia, apontam que o imputado seria o
administrador das empresas PROCTNT, CONSTECH, LERAWAY,
GANTOWN e GHT e que teria inclusive movimentando os recursos
existentes nas contas das oWs/lares aludidas. Anote-se, ademais, que Edtlardo
Snccaro (fls. 2.481/2.482) afirmou em sede policial que a PROCINT e
CONSTECH seriam empresas efetivamente controladas por ARTHUR e
Sergíó.

.#
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Considero, assim, existirem suficientes indícios de autoria em
relação a cada um dos imputados, havendo, portanto, justa causa para o
prosseguimento da persecução penal quanto à primeira imputaçãoministerial. ' ' ' '-'

De outra face, mas ainda na esteira dos valores supostamente

in : n ;l ::H ll
fim de escamotear sua origem ilícita. '' -'' --'\"'

De acordo com as informações fornecidas em razão da
Cooperação Internacional Suíça (mídia de fl. 3.557), a aludida conta bancária
teria sido constituída em 22 de outubro de 1998, tendo por tihlares /\,{z/fria
Co/omb/?zz Zízlnbonz e Alarzrzna Co/ombfn/ Zanzbopzí, filhas do denunciado

JOGO, para, segundo o Ministério Público Federal, ser utilizada por este,
como procurador de suas filhas perante o CREDIT SUISSE, com o fim de
receber e ocultar valores recebidos a título de vantagem ilícita relacionada
às obras da Linha 5 do METRO.

Ainda com base nos documentos fornecidos na referida
cooperação jurídica, aponta-se que, em 2 de maio de 2000, teriam sido

;;:z}.T;b=''z=.;:::;=':=F:.;'u;.=':"==.j=: ':==
codenunciado ARTHUR (fls. 603/605), bem como, teria se registrado, em 27
de dezembro de 2000, nova transferência, no valor de US$ 113.373,00.
advinda da conta bancária SUNROCK (n9 0835-0175352-42), mantida na

mesma instituição financeira, porém de titularidade de Sereia.

Por outro lado, conforme indicado por /\barco ,4nfonzo Cursa/zf
em depoimento prestado à Autoridade Policial (fls. 2.276/2«277 do Apenso
1). oportunidade em que entregou planilha detalhando as informaço
oferecidas (fl. 2.278 do Apenso 1), o depoente teria retirado dó ares neíÍ

americanos em espécie no ]oca] em que funcionava um dos escrij55{!Parda
CPTM (Avenida ] autista, nP 402, 4P andar, São Paujo/SP) e, logo aÊ61;,,,feria

Autos n' 0002475-97.20 14.403 .6 18 1
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transferido a quantia correspondente de sua conta GOLDRATE, mantida no
DEUTSCHE BANK, na Alemanha, para a conta MILMAR, o que, segundo a
acusação, conftguraria hipótese de operação dólar-cabo, destinada a remeter
valores ilícitos ao exterior.

As informações da aludida planilha, complementadas pela
Cooperação Internacional Suíça (mídia de fl. 3.557), apontam que no
período entre 1999 e 2001, teriam sido remetidos, por meio das mencionadas
operações dólar-cabo, valores que atingiriam US$ 464.720,00, e alguns anos
depois, entre 2003 e 2004, pelo mesmo mecanismo ilícito efetivado por
.\barco, teriam sido internalizados no país, a pedido de JOGO, um total de
US$ 181.] 18,00, antes depositados na conta MILMAR.

Por outro lado, como anota o MPF, os recursos remanescentes

teriam permanecido ocultos na conta FILMAR até o dia 16 de agosto de
2010, conforme extratos anexados à Cooperação Internacional Suíça (mídia
de f1. 3.557).

Ante o exposto, reputo existirem elementos probatórios
suficientes a conformar a justa causa para a ação penal, seja sob a
perspectiva da materialidade do delito de lavagem de valores (artigo I'
inciso V e $ 4', da Lei RQ 9.613/98) ou dos indícios de autoria criminal de
JOGO ROBERTO ZANIBON].

''\.

Por fim, resta analisar a imputação acusatória de que alguns
pagamentos de vantagens ilícitas eram realizados diretamente pelas
empresas integrantes do consórcio SISTREM a sociedades gerenciadas por
Difetores da CPTM.

Esse seria o caso da FOCCO TECNOLOGIA E ENGENHARIA
LIDA., em cujo quadro societário encontravam-se JOGO e ADEMIR,
funcionários da CPTM, que teria recebido, segundo o Ministério Público.,
Federal, quantias da ALSTOM e as redirecionado aos referidos sócios.

Autos n' 00024'f5-$7.20 ] 4.4013 .6 181
35



@
PO DtKJU DICIÁR10
JUSTIÇA FEDERAL

6' VARA CRIMINAL DA SEÇÃO JUD]C]ÁR]A DE SÃO PAULO
ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E

LAVAGEM DE VALORES

Nesse sentido, de acordo com o laudo de fls. 2.281/2.334, que
examinou diversas contas bancárias da empresa FOCCO, no período entre
16 de abri] de 2004 e 24 de maio de 2006 a ALSTOM teria transferido R$
2.095.92] ,58 para as contas bancárias da sociedade empresária.

Aponta-se, com base na mesma fonte pericial, que de todo o
valor recebido, ao menos R$ 265.692,38 teriam sido repassados à conta
bancária de JOGO, n' 1026695, agência na 0575, do banco SANTANDER, no
período entre 16 de abril de 2004 e 29 de abri] de 2011.

Assim, como nas hipóteses anteriores, julgo verificada a
existência de materialidade e indícios de autoria, portanto, de justa causa
para o início da persecução penal em juízo.

13. Por derradeiro, na esteira da manifestação ministerial de fl.
]5 (autos Rg 0001990-92.2017.403.6181), anoto ser premahra a análise de
manifestação defensiva referente à denúncia ainda sequer recebida.

Com efeito, além de tumultuária ao andamento do feito.

necessário apontar que o denunciado nem ao menos foi cientificado, pelos
meios oficiais e fidedignos, da acusação contra si formulada. sendo.
portanto, antecipação do momento adequado para a manifestação da defesa
técnica, a fim de que reaja aos termos da inicial acusatória.

Ademais, em que pese o argumento acima exposto, não colhe,
em linha de princípio, as alegações da defesa de ADEMIR, dado que não
restaram apresentados elementos suficientes a obstar o juízo restrito de
recebimento da imputação formulada em desfavor do denunciado, motivo
pelo qual deixo de acolher a pretensão defensiva manifestada às fls. 02/14
dos autos Hg 000] 990-92.2017.403.618]

]4. Expostas as condutas supostamente perpetraçláÍ,l:Zelos
denunciados, e cotelados os elementos de prova colhidos da ,fase de
mvestigação, impõe-se, conforme fundamentado, o recebimentélkátegral da
denúncia formulada pelo Parqllef federal.

Autos n'. 0002475-97.20 ] 4,403.6 t 81
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Diante do exposto, com fulcro nos artigos 41 e 395 do Código
de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério
Público Federal em face de:

RONALDO CAVALIERI, brasileiro, casado, aposentado,
nascido em 02.10.1949, na cidade de São Paulo/SP, portador do RG He
4.446.405-8/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n' 807.24] .918-87;

PAULO JOSE DE CARVALHO BORGES JUNÍOR, brasileiro,
em união estável, nascido em 13.06.1956, na cidade de São Paulo/SP

portador do RG n' 8561622/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob O Ra
004.} 79 .878-38;

CARLOS ALBERTO CARDOSO ALMEIDA, brasileiro,
divorciado, economista, nascido em 03.04.1 944, na cidade de Campinas/SJ ,
portador do RG He 3.002.804-8/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob O Dg
022.040.028.87;

DANIEL MAURICE ELIE HUET, francês, nascido em
17.08.1938 e inscrito üo C!)F/MF sob o n' 922.274.308-34;

ISIDRO RAMON FONDEVTLA QUiNONERO, brasileiro,

casado, aposentado, nascido em 02.07.1954, na cidade de São Paulo/SP,
portador do RG ng 4.923.020-7/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o ne
683.754.928-34;

MASAO SUZUKI, japonês, casado, nascido em ]O.]2.1951

portador do RNE n' W592655-3 e inscrito no CPF/MF sob o n' 424.878.897
72

ADEMIR VENÂNCIO DE
engenheiro, nascido em 30.05.1953, na
portador do RG n9 13597098/SSP/SP e
621 .105.948-53;

ARAU)0,
:cidade;: de
inerrjtn ]lO

brasileiro, .; casado,
Ribeirão Claro/} R,
CPF/MF sob o n'

JOAO ROBERTO ZANIBONI, brasileiro, casado, engenho
nascido em 24.06.1941, na cidade de Araras/SP, portador do Ry
2.658.591-1/SSP/SP e inscrito no CPF/MIF sob o n' 01 6.070.818-49; e

nE
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ARTHUR GOMES TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro,
nascido em 18.09.1935, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, portador do RG He
].664.842-0 e inscrito no CPF/MF sob o H9 002.766.778-20, por meio da qual
se lhes imputa a suposta prática do crime de lavagem de valores (artigo I',
incisa V e $ 4P, da ]ei ne g.6]3/98), tendo por antecedentes delitos contra a
Administração Pública estadual.

]5. Citem-se os réus para apresentação de resposta à acusação,
no prazo de lO (dez) dias, na qual poderão alegar hdo o que interesse à sua
defesa e que possa ensejar sua absolvição sumária, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrojar testemunhas.
qualificando-as e demonstrando a relevância da sua oitiva bem como sua
relação com os fatos narrados na denúncia,

Na ocasião, sejam os denunciados cientificados de que,
expirado o prazo legal sem manifestação, ou na hipótese de não disporem
de condições financeiras para contratar um advogado, circunstância que
deverá ser informada ao Oficial de Justiça no ato de sua citação, este Juízo
nomeará defensor dativo para aduar em sua defesa.

Os denunciados deverão ser científicados, ainda, de que
deverão acompanhar a presente ação penal em todos os seus termos e aros
até a sentença final, de acordo com o artigo 367 do Código de Processo
?ena\: "0 processo segtlirá sem a presença do acusado qtle, citado ou itttímado
pessoalmerlte para qualquer ato, deixar de comparecer sorri motivo jüstificndo, OL{, rio
:aso de mudança de residência, não comunicar o tlooo endereço ao luím'

Também sejam os acusados cientificados de que as próximas
intimações relacionadas ao processo serão feitas nas pessoas de seus
advogados constituídos, por meio de publicação na imprensa oficial.

Sendo arroladas testemunhas peia Defesa, caberá aos acusados
apresenta-jas independentemente de intimação ou re

justificadamente na resposta, com indicação de motivos con(;çlelí;í que
apontem pela impossibilidade de o fazer, a necessidade de il:!i#Êi;lão pelo

Autos n' 0002475-97:20 ] 4.403 .6181
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Juízo, conforme previsão da parte final do artigo 396-A do Código de
Processo Penal.

16. Demais disso, ressalto que, até o presente momento, o
feito tramitava, apesar de alguns vazamentos identificados, em sigilo,
decretado a fim de resguardar a efeüvidade das investigações em
andamento, bem como a intimidade dos eventuais investigados.

Essas razões, a meu ver, não mais subsistem

Em primeiro lugar, porque o inquérito policial já foi concluído,
com o encerramento das investigações relacionadas aos denunciados na
presente ação penal. Não há mais, portanto, que se falar em prejuízo aos
trabalhos {nvestigatórios.

Em segundo lugar, nos termos do artigo 93, inciso IX, da
Constituição da República, os processos judiciais são, em regra, públicos,
podendo n lei limitltr a presença, em determinados aios, às próprias partes e a seus

adoogados, Ol{ somente a estes, em casos no$ quais a preservação do direito à
intimidade do interessado rm sigilo dão prelLldiqlle o interesse público à ittformação

(destaques e grifei). O interesse público à informação, garantido no
dispositivo constitucional, mostra-se evidentemente caracterizado no caso
concreto, em que a ação penal diz respeito ao suposto pagamento de
propinas e lavagem de dinheiro que teriam, de acordo com a denúncia,
movimentado grandes valores pertencentes ao erário paulista.

-="\''\

Em razão, por outro lado, da existência de documentos nos
autos que são protegidos pelo sigilo de dados, determino que seja

ardado o sigilo dos documentos, nos termos do artigo 792, S I', do
Código de Processo Penal, e do artigo 189 do Código de Processo Civil, por
aplicação analógica do artigo 3' do Código de Processo Penal, artigo 7', $ 19,
Item 2, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei D.e 8.906, de
04.07.1994), devendo a eles ter acesso somente as autoridades que nj
oficiarem e a defesa dos investigados, de acordo com Súmula Vinculan

putas n' ó00iZ475:97.2Ó i4.403.6 t 8E
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]4, de 02.02.2009, do E. Supremo Tribunal Federal e Resolução H.e 58.
25.05.2009, do Conselho da Justiça Federal (publicidade restrita).

de

Justifico que o sigilo em questão não é do processo (que
mantém públicos os aros sem sigilo) e menos ainda dos réus (cujos nomes
não são acobertados pelo sigilo), mas tão somente dos documentos
bancários, fiscais e outros Constituciona] ou ]egalmente protegidos. Porém,
diante da quantidade de documentos protegidos por sigilo, não é possível a
separação dos fitos com conteúdo sigiloso, de modo que o processo deve ser
classificado como em "segredo de justiça", para que somente tenham acesso
direto aos autos as partes, seus procuradores e os servidores com dever
legal de agir no feito -- o que não exclui a publicidade dos alas judiciais,
como a presente decisão. Assim sendo, as decisões proferidas deverão ser
disponibilizadas no sítio eletrânico da Justiça Federal de São Paulo

(mwm.;Êsp./ifs.br), podendo ser acompanhadas por qualquer interessado pela
ferramenta da consulta processual, através do número de registro.

De igual modo, embora, em princípio, por razões pragmáticas
somente possam ter acesso aos autos as partes e seus procuradores, para
resguardar o interesse público à informação eventuais pedidos de vistas de
peças processuais poderão ser deferidos, caso a caso, desde que não se trate
de dados sigilosos.

Com isso, garante-se, de forma equilibrada, a preservação do
direito à intimidade dos interessados no sigilo sem prejudicar o interesse

publitjo à informaçablinos termos ditados pelo artigo 93, inciso IX, da

] 7. Recebida a denúncia.
requerimentos ministeriais.

passa-se à análise dos demais

18. Preliminarmente, dado o efetivo recebimento da inicial
acusatória, não prevalecem mais as razões que sustentavam a manutencã
do sigilo endoprocessuar quanto à identidade dos colaboradollí?s e,-ao
conteúdo de suas declarações. Em verdade, afigura-se de rigeíÊ:;$ {ííiediata

Autos n' 0Ó02475-97.201 4.403.6] 81
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identificação destes, bem como a abertura do acesso a seus depoimentos, a
fim de que as defesas técnicas possam exercer, da forma mais ampla
possível, o direito constitucional ao contraditório, que encontra assento no
artigo 5', inciso LV, da Consühição Federal de ]988.

Ademais, o legislador ordinário, não descuidando desse
aspecto, estabeleceu no artigo 7a, $ 3a, da Lei n' 12.850/'[3 que "]o] acordo de
colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia,
observado o disposto no art. 5'"

Nesse sentido, o posicionamento aditado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, ao afirmar que o sigilo deve perdurar até a decisão de
recebimento da denúncia, nos termos do dispositivo supratranscrito, com o
fim de proteger a pessoa do colaborador e de seus próximos (artigo 5',
inciso [[, da Lei Ra ]2.850/]3) e a garantia do êxito das investigações (artigo

7', $ 2', da Lei n' 12.850/13), conforme se depreende das Pet. 5.790-DF e Pet.
5.899-DF

Necessário destacar, por outro lado, como o faz ANDREY
BORGAS DE MENDONÇA, que não apenas o acesso ao acordo escrito deve
ser garantido aos réus atingidos pela colaboração, mas também eventuais
contribuições feitas pelos colaboradores, tais como declarações prestadas ou
documentos juncados aos autos'.

'.

Portanto, visando dar efetividade ao estabelecido no artigo 7P, $
3e. da Lei ng 12.850/13, determino o levantamento do sigilo das colaborações

premiadas, autuadas sob os RgS 0013868-19.20]4.403.6181 e 00]3867-
34.20]4.403.6181, apensando-as a este feito, bem como identifico os
colaboradores X e Y como sendo, respectivamente, EVERTON
RHEINHEIMER ("EYERTON" f1. 22 dos autos n9 00]3868-
19.2014.403.6181) e JAN-MALTE HANS JOCnEK ORTHMANN (")AN-
M.ALTE" fl. 22 dos autos Re 0013867-34.2014.403.6] 81).

b4ENDONÇA, Àndrey librges de.l À Colaboração premiada :e a nova Lei do crime OrgahiÉ#ç16 (fei
12.850/20] 3). Revista Custos Legis. Vo1. 4, 2013, P. 36

Autos Dü OÕoã475:9'Í.2Ó ] 4.403 .6181
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No ponto, retome-se o dispositivo em comento:

Art. 4 . O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão
judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de Jiberdade
ou Substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o
processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais
dos seguintes resultados:

1 - a identificação dos demais coautores e partlcipes da organização
criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

11 - a revelação da estruhra hierárquica e da divisão de tarefas da
organização criminosa;

111 - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da
organização criminosa;

a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das
infrações penais praticadas pela organ ização cria inova;

V - a ]ocajização de evenha] vítima com a sua integridade física
preservada

$ 4'. Nas mesmas hipóteses do cízpuf, o Ministério Público poderá
deixar de oferecer denúncia se o colaborador:
1- não for o líder da organização criminosa;
11 - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste
artigo.

lv

Cuida-se, com efeito, do que a doutrina denomina de acorda,{ü ,.
fmurzzdade, hipótese em que o Ministério Público deixa de aprep(!íiÍQi,, a
denúncia em face do colaborador, concedendo-lhe garantia de qlJa!;,Êto será

Autos n' 0002475-97.201 4.403.6 18 1
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oferecida acusação, em caso de cooperação substancial na persecução
penal2

De fato, o prêmio encontra-se proposto no item 4.] dos termos
de colaboração assinados por EVERTON e JAN-MALTE, que restaram
homologados por este Juízo às fls. 46/51 e 39/43, respectivamente, estando
condicionado, em ambos os casos, à relevância e eficácia da colaboração
prestada, à personalidade do colaborador, à natureza, às circunstancias, a
gravidade e à repercussão social do fato criminoso e, por fim, restar
comprovado que os colaboradores não eram líderes da organização
criminosa, tendo sido os primeiros a colaborar com as investigações.

Compulsando os autos suprarreferidos, bem como a teor da
denúncia formulada pelo órgão ministerial, EVERTON e JAN-MALTE
ofereceram-se, de forma voluntária e simultânea, para colaborar com as
investigações, apresentando e esclarecendo elementos a fim de permitir a
apuração da prática de cartel pelas empresas que participaram da licitação
da Linha 5 do METRO, bem como de outros delitos correiatos, dentre eles o
branqueamento de capitais, que o Ministério Público Federal imputa aos
réus no presente feito.

...-'" ..

Por derradeiro, sendo as informações prestadas, no entender do
dominós /íris, "de suma importância para a descoberta da verdade,
auxiliando de forma decisiva as autoridades encarregadas da persecução

penal a: (i) identificar os demais coautores e partícipes das infrações penais
por eles praticadas; (ii) revelar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas
nas empresas corruptoras; e (iii) recuperar parcialmente o produto ou
proveito das infrações penais praticadas", verifico que os colaboradores
cumpriram os requisitos legais e fazem ius ao benefício do não-oferecimento
de denúncia aplicado pelo Ministério Público Federal, razão pela qual
determino o ARQUIVAMENTO do presente apuratório em relação a
EyERTON RHEINHEIMER (brasileiro, nascido em 01.0] .]952, portador do
RG n' 22.989.719-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n9 214.357.820-201

/

MINI)ONÇA, Andrey Borgas de. A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Otganizad9;'(Lel
t2.850/2013). Revista Custos Leais. Vo1. 4, 201 3, P. 20
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JAN-MALTE HANS JOCHtN ORTHMANN (alemão, nascido em

26.09.1944, portador do RNE R9 W229954-1. e inscrito no CPF/MF sob o Rg
504.969.] 37-00).

20. Superado esse aspecto, analisa as posEulações ministeriais
no que tangem à extinção da punibilidade.

20.1. Considerando a cópia da certidão de óbito encantada à f].
2.610 do Apenso 1, indicando o falecimento de SERGIO MEIRA TEIXEIRA
em 12 de junho de 2011, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE dos fatos
apurados em desfavor do investigado, portador do RG He 3.882.262. com
fundamento no artigo 107, inciso ], do Código Penal Brasileiro.

20.2. De outra face, requer o MPF a decretação da extinção da
punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, de todos
os denunciados e demais investigados no que tange aos delitos de
corrupção atava e passiva (artigos 333, parágrafo único, e 317, $1P, do
Código Penal, respectivamente), com fundamento no artigo 107, incisa IV,
do Código Penal.

Como cediço, em matéria de prescrição penal, o lapso
prescricional, antes da sentença condenatória com trânsito em julgado para
a acusação, regula-se peia pena máxima abstratamente cominada ao delito
(cf. artigo 1 09, capuz, do Código Penal Brasileiro).

Considerada essa disposição, observe-se que para a prática dos
crimes.jnsculpidos nos artigos 333, parágrafo único, e 317, $1', do Código
Penal Brasileiro, na vedação anterior à Lei n' l0.763/03, foi igualmente
dominada a pena privativa de liberdade máxima de 8 (oito) anos de
reclusão, bem como a incidência da causa de aumento de um terço se em
decorrência da vantagem ou promessa, o funcionário público retarda q
omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.
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Tendo em vista a punição máxima estabelecida pelo legislador
penal, acrescida da causa de aumento de um terço, a prescrição da
pretensão punitiva ocorre em 16 (dezesseis) anos, na forma do artigo 109,
inciso ]l e parágrafo único, e artigo ]14, inciso ]], todos do Código Penal
Brasileiro.

Diante disso, considerando que os fatos investigados teriam se
consumado no início do ano 2000, conforme apontado pelo colaborador
IAN-MALTE (0013867-34.2014.403.6181), verifica-se que decorreu lapso

temporal superior ao previsto para efeito de prescrição, ocorrendo a perda
da pretensão punitiva estatal quanto aos delitos estampados nos artigos 333,
parágrafo único, e 317, $19, do Código Penal Brasileiro.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos fatos investigados em relação aos delitos tipificados nos artigos 333,
parágrafo único, e 317, $1e, do Código Penal Brasileiro, com fundamento
nos artigos 107, inciso IV, 109, ]nciso ]], e ]14, incisa 11, todos do mesmo
diploma [ega[, c.c. ao artigo 6] do Código de Processo Penal.

..-''X \.. 20.3. Postula o Parqzref federal, outrossim, seja declarada extinta
a punibilidade, como decorrêncía da prescrição da pretensão punitiva, dos
fatos apurados em desfavor de AURELIO SURIANI, BERND KERNER,
ALBERT FERNANDO BLUM, MASSIMO ANDREA GIAVINA BIANCHI,
MUR]LO RO[)RIGUES DA CUNHA e OLTVER HOSSEPIAN SALLES
LIMAR

Conforme se extrai dos autos, AURELLO, BERND, ALBERT,
MASSIMO, MURILO e C)LIVER foram investigados por terem, em tese,
ocultado e dissimulado a origem, naHreza e propriedade de valores
relativos ao pagamento de vantagem indevida aos então Diretores da
CPTM.
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Contudo, como se verifica dos documentos de fJs. 2.965, 2.967,
2.957, 2.959, 2.963 e 34, todos possuem, anualmente, mais de setenta anos de

idade, atraindo, dessa forma, a incidência da norma estabelecida no artigo
'Í15 do Código Penal Brasileiro, segundo a qual, nessa hipótese, o prazo
prescricional aplicável aos ilícitos apurados resta reduzido pela metade.

Assim, tendo-se em conta que os fatos típicos teriam ocorrido
antes de 2009 e que o prazo prescricional aplicável ao caso, reduzido pela
metade, totaliza um lapso temporal de oito anos, encontra-se prescrita a
pretensão punitiva estatal, sendo de rigor a declaração de extinção da
punibilidade, conforme disposto no artigo ]07, incisa IV, do Código PenalBrasileiro. : '

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILTDADE dos

com fundamento nos artigos 107, incisa IV, 109, incisa 11, 1]4, inciso 11, e 115,
todos do Código Penal, c.c. ao artigo 61 do Código de Processo Penal.

20.4. No mesmo sentido, o pleito pela extinção da punibilidade
de ARTHU R COMES TEIXEIRA, com relação ao crime de evasão de divisas
vinculada à conta ROCKHOUSE, nos termos do artigo 107, fnciso IV, do
Código Penal.

[)e fato, inobstante apurado que ARTHUR teria, em tese
administrado as contas n' 524373, de sua titularidade, denominada
ROCKHOUSE e mantida no CREDll SUISSE (fls. 603/605), e HP ]045538. de
titularidade da empresa GHT, mantida no ABN AMRO BANK
MONTEVIDEO, no Uruguai(cf. Cooperação Jurídica Internam

Autos n'' 00024?5-97.20 14.403.6 t 81
r'' 46



+
6' VARA CRIMINAL DA SENÃO JUDICIÁR[A DE SÃO PAULO

ESPECIALIZADA EM.CRIMES 'CONTRA .O SISTEMA 'FINAL'CEIRA' NACIONAL 'E
LAVAGEM .PE .VALORES

Uruguaia), o investigado possui, anualmente, mais de setenta anos (cf. fl
31), sendo inafastável a incidência do artigo 115 do Código Penal Brasileiro.

Por conseguinte, aplicando-se o previsto no referido dispositivo
combinado ao arbgo 109, incisa llT, do mesmo diploma legal, o prazo
prescricional referente ao delito de evasão de divisas (artigo 22, parágrafo
único, da Lei Ha 7.492/86) resta fixado em seis anos e considerando-se que os
extratos mais recentes das aludidas contas bancárias datam de 2008, de rigor
o reconhecimento da extinção da punibilidade do investigado ARTHUR,
com fundamento no artigo 107, incisa IV, do Código Penal Brasileiro.

Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos fatos
imputados ao investigado ARTHUR GOMES TEIXEIRA (CPF n'
002.766.778-20) em relação ao delito tipificado no artigo 22, parágrafo único
da Lei n' 7.492/86, com fundamento nos artigos 107, inciso ]V, 109, inciso lll,
114, inciso 11, e 115, todos do Código Penal, c.c. ao artigo 61 do Código de
Processo Penal.

20.5. Por fim, requer o MPF a decretação da extinção da
punibilidade dos investigados ANTONI KANJÍ HOSHIKAWA, JOSE LUIZ
LAVORENTE, MARÇO MANUEL REABRA RODMGUES BANDEIRA,
ISIDRO RAMON FONDEVILA QUINONERO, PAULO COSE DE
CARVALHO BORGES JÚNIOR, SERGE VAN TEMSCHE, CLAUDIO
ROBERTO PASQUIN[ ZEMELLA e AGENOR MARINHO CONTENTE
FILHO, pela suposta prática do crime previsto no artigo 92, capmf e
parágrafo único, d a Lei n9 8.666/93.

Cuida-se, no caso, de investigação de possíveis ilicitudes
envolvendo a celebração do Termo de Aditamento n' 06 ao Contrato ng
0006/1995, firmado en tre a CPTM e o Colzsórdo Ferrooíário Espalzhoi-B?nsíiefro
(COFESBRA), integrado por ALSTOM, BOMBARDTER e CAF, além das,
respectivas matrizes, visando à aquisição de doze 7'rerts Urzídades E/éfrí
(Tuas), pejo valor total de ]<$ 223.502.477,50.
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Conforme apurado, o Termo de Aditamento Leria sido
celebrado em 28 de dezembro de 2005 no bo)o do Pro/efo Leste df Tre/zs

Àíefropo/líamos -- 30 Tuas, tendo sido assinado pelos investigados
supramencionados.

De acordo com o MPF, a contratação do referido aditivo teria
sido idealizada por h4ARTO MANOEL REABRA RODRIGUES BANDEIRA.
á época presidente da CPTM, como forma de manter a padronização do
material rodante da linha, bem como reduzir os prazos de contratação e
entrega, devido à ausência de licitação, configurando, em tese, a prática do

8.666/93citatório estampado no artigo 92, cízpl(f e parágrafo único, da Lei ng

Entretanto, dado que o prazo prescricional em abstrato
estabelecido para o referido delito é de oito anos (cf. artigo 109, hciso ly, do
Código Pena] Brasileiro) e que o termo aditivo foi assinado em 28 de
dezembro de 2005 (cf. média de fl. 2.626), a prescrição da pretensão punitiva
se deu no final de 2013, devendo, dessa forma, ser decretada a extinção da
punibilidade, com fundamento no artigo 107, IV, do Código PenalBrasileiro.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos
fatos imputados ao investigado ANTONI KANJI HOSHIKAWA (CPF ng
790.705.748-53), JOSÉ LUIZ LAVORENTE (CPF n' 902.517.418-34), MARÇO
MANUEL SEABRA RODRIGUES BANDEIRA (CPF n' 668.848.108-15),
IS[DRO RAMON FONDEVILA QUINONERO (CPF He 683.754.928-68),
PAULO JOSt DE CARVALHO BORGAS JUN10R'(CPF Hg 004.179.878-38),
SURGE VAN TEMSCHE (CPF Rp 2]3.966.778-60), CLAUD10 ROBERT0
PASQUINI ZEMELLA (CPF n' 048.556.068-20) e AGENOR MARINHO
CONTENTE FILHO (CPF ng 606.772.877-04) em relação ao delito tipificado
no artigo 92, capllf e parágrafo único, da Lei ng 8.666/93, com fundamento
nos artigos 107 inciso IV, 109, inciso IV, e 114, incisa IT, todos do Código
Penal, c.c. ao artigo 61 do Código de Processo Penal.
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21. Além da extinção da punibilidade, o Ministério Público
Federal também pugnou pelo arquivamento da apuração criminal em
alguns casos específicos, dos quais cuido neste momento.

2].1. Primeiramente, requereu o arquivamento do apuratório
policial em relação ao delito de cartel, estampado no artigo 4', inciso ]], da
Lei rl' 8.137/90.

Busca o órgão ministerial, com efeito, evitar a ocorrência de bfs
/rz idem, dado que já existe persecução penal, promovida pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP), no que se refere ao crime de cartel,
o qual inclusive já originou ação pena] (n' 0026495-43.2014.826.0050), em
trâmite perante a 7: Vara Criminal da Comarca de São Pauta/SP.

Logo, ante o risco de dupla persecução pelos mesmos fatos, em
tese. debtlvos, determino o ARQUIVAMENTO do inquérito policial no que
concerne ao delito tipificado no artigo 4', incisa 11, da Lei n' 8.137/90.

21 .2. Requer-se, igualmente, o arquivamento do feito em relação
a ]OAO ROBERTO ZANIBONt, MAR]ANA COLOMBINI ZANTBONI e
MELENA COLOMBTNI ZANIBONI, no que tange ao crime de evasão de
divisas (artigo 22, parágrafo único, da Lei n' 7.492/86), relacionado à
manutenção de recurso na conta bancária M]LMAR.

De fato, não obstante MARIANA e MELENA, filhas de JOGO,
serem titulares da conta n' 0835-18063-6, denominada MILMAR, mantida
no banco suíço CREDIT SUISSE, de acordo com informações constantes de
Cooperação Jurídica internacional Suíça (cf. mídia de fl. 3.557), observa-se
que nos dias 31 de dezembro de cada ano, a referida conta bancária sempre
apresentava saldo inferior ao limite fixado como obrigatório para declaração
à$ at] tórid odes brásileirag.
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Observe-se, por oportuno, que manter depósito no exterior não
é crime. O crime se configura quando a manutenção de valores no exterior
não for comunicada à "repartição federal competente", no caso, o Banco
Central do Brasil, não se exigindo que tenha ocorrido prévia remessa de
divisas pa ra o exterior.

A partir da Circular Ng 3.071, de 07 de dezembro de 2001. o
Banco Central do Brasil passou a fixar limites e condições para declaração
anual de capitais brasileiros fora do território nacional, estabelecendo como
data-base 31 de dezembro. A referida regulamentação vem sendo renovada
anualmente, tendo sido fixado limite mínimo de US$ 100.000,00 (cem mil
dólares) para obrigatoriedade de declaração a partir do ano de 2003
(Circulares NeS 3.225/2004, 3.31 3/2006 e 3.384/2008).

[)essa forma, não existindo o dever de declarar os referidos
valores ao Banco Central do Brasil, resta configurada hipótese de
atipicidade das condutas investigadas quanto ao delito de evasão de
divisas.

Assim, determino o ARQUIVAMENTO do presente inquérito
policial no que concerne aos investigados JOGO ROBERTO ZANIBONI
(CPF n' 016.070.818-49), MARIANA COLOMBINI ZANIBONI (CPF ny
137.689.108-57) e MELENA COLOMBINI ZANIBONI (CPF ne 1 19.246.828-

77)9em relação ao delito tipificado no artigo 22, parágrafo único, da Lei Ha

21.3. [)e outro turno, mas ainda sobre as investigações de
eventuais fatos típicos praticados MARIANA COLOMBINI ZANIBONJ e
MILENA COLOMBINI ZANIBONI, requer o Ministério Público Federal o
arquivamento no que se refere ao crime de lavagem de dinheiro por
intermédio da conta MILMAR, ressalvada a hipótese prevista no artigo 18
do Código de Processo Penal. '
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Nota-se que as investigadas, filhas de JOGO, ora denunciado
nos presentes autos, apenas constavam formalmente como titulares da
referida conta, sendo que quem efetivamente a administrava e
movimentava seria unicamente seu pai, conforme se extrai da Cooperação
Jurídica Internacional Suíça (mídia de fl. 3.557), não havendo elementos
aptos a aferir a concreta participação de ambas nas movimentações ou
mesmo na utilização da aludida conta bancária.

Portanto, ante a atJsência de indícios de autoria delitiva em
detrimento de MARIANA COLOMBINI ZANIBONI (CPF n' 137.689.108-

57) e MELENA COLOMBINT ZANIBON] (CPF n' ]19.246.828-77),
determino o ARQUIVAMENTO do apuratório em relação a ambas, no que
tange ao delito previsto no artigo l9 da Lei n' 9.613/98, ressalvado o disposto
no artigo 18 do Código de Processo Penal.

21.4. A Procuradoria da República requer, igualmente, o
arquivamento do inquérito policial em relação ao crime de manutenção de
conta bancária não declarada em Luxemburgo (üpificado no artigo 22,
parágrafo único, parte final, da Lei n' 7.492/86), bem como ao respectivo
delito de corrupção atava (artigo 333 do Código Penal Brasileiro),
ressalvada, em ambas as hipóteses, a previsão insculpida no artigo 18 do
Código de Processo Penal.

\.

Na percepção do órgão acusador, em que pese a autoridade
policial tenha indiciado ADJLSON ANTON]O PRINTO, ROSÉ ANTONIO
LUNARDELLI, ROSÉ MANUAL ROMERO ILLANA, ROSÉ DE MATTOS
JUNIOR, JURGEN BRUNOWSKy, RAUL MELO DE FREITAS e SERGIO
DE BONÉ, todos ex-funcionários da SIEMENS, pela prática, em tese, dos
crimes de evasão de divisas e corrupção atava, tendo em vista que eles
seriam responsáveis por uma conta bancária não declarada de titularidade
da o#khore holandesa SINGEL CANAL SERV]CES C.V., mantida no BANCO
]TAU EUROPA LUXEMBOURG S.A. (fjs. 1.619/1.680 do Apenso T), não se

apresenta viável o oferecimento de denúncia.
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Com razão o Ministério ]Júblico Federal. [)e fato, conforme se
depreende de depoimento prestado por /Maré tVz//fam Gotígü, vice chefe do
Setor de Como/la/zce e Diretor de Investigação da SIEMENS AG às fls.
2.624/2.635 do Apenso 1, os recursos mantidos na Instituição financeira de
Luxemburgo eram originários de outras duas contas bancárias declaradas
da SIEMENS, uma na Alemanha e outra nos Estados Unidos da América.

Note-se que essa constatação é apta a afastar, de piano, a

y.:;T:.==.=':.='T:l==:==:;:===:.=!= .:!.=.=
nao possui origem brasileira, elemento essencial para a incidência do tipoperta] em teia. ' '

Por outro lado, como bem expõe o órgão ministerial, a conduta
afigura-se igualmente atípica sob a perspectiva de que os valores mantidos
na conta bancária em Luxemburgo no dia 31 de dezembro de cada ano eram

sempre,inferiores aos limites estabelecidos para a entrega de declaração
obrigatória, conforme estabelece o artigo 2', $ 1g, da Resolução HP 3.854/2010,
do Banco Central do Brasil. ' '

Como anteriormente apontado, inexistindo o dever de
comunicar à repartição federal competente a manutenção de valores no
exterior resta obstada a incidência típica do delito de evasão de divisas.

De outro giro, inobstante a possibilidade de que os valores
depositados pudessem ser utilizados para o pagamento de propina a
funcionários públicos brasileiros, hipótese do artigo 333 do Código Penal
Brasileiro, compulsando os autos, não se verificam elementos probatórios
suficientes a permitir a identificação de quais seriam os funcionários
corrompidos, ou mesmo quais os motivos e as circunstâncias do
oferecimento dessas vantagens indevidas, motivo pelo qual de rigor o
arquivamento também quanto ao delito de corrupção atava.
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Pelo exposto, determino o ARQUIVAMENTO do presente
inquérito policial no que concerne aos investigados ADILSON ANTONIO
PRIMO (CPF n' ]97.859.686-34), JOSE ANTONIO LUNARDELLI (CPF og
107.500.619-87), JOSÊ MANUEL ROMERO ILLANA (RNE Re 970608),

COSE DE : MATTOS JUNiOR (CPF ne 223.782.608-06), JURGEN
BRUNOWSKY (RNE HP 927532), RAUL MELO DE FREITAS (CPF n'
410.187.707-63) e SÉRG]O DE BONA (CPF Ha ]99.389.340-72), em relação
aos delitos tipificados no artigo 22, parágrafo único, da Lei n' 7.492/86 e no
artigo 333 do Código ] ena] Brasileiro, referentes à manutenção de valores
em Luxemburgo, ressa]vado o disposto no artigo ] 8 do Código de Processo
Pena!e

21.5. O MPF requer, ouh'ossim, o desmembramento do
inquérito policia] para a instauração de novo procedimento apuratório
visando a investigação de eventuais crimes de corrupção atava/passiva e
]avagem de valores ilícitos relacionados ao Termo Aditivo n' 06 ao Contrato
COFESBRA.

Contra o referido pleito, insurge-se a defesa de MARÇO
MAN:UEL REABRA Rola)RIGUES BANDEIRA e COSE LUIZ LAVORENTE
(fls. 3.846/3.849), afirmando que não obstante o Parques federal tenha
pugnado pela declaração dâ extinção da ptJnibilidadé:dós inVe$tigâdós no
que concerne ao delito previsto no artigo 92 da Lei n' 8.666/93, obletiva
instaurar vovó pro(edimento invêsbgatório para apurar os: ihe$mos fatos,
sob qualificação típica diversa, $em, contudo, apresentar quaisquer
evidências novas a jusbflcar o seu requerimento.

Como esclarece o próprio órgão ministerial, com base nos
pedidos de cooperação internacional endereçados ao Reino Unido e ao
Uruguai, inobstante a prescrição da pretensão punitiva apontada no
subiteü 25.5, foram identificadas transferências ; fiháhceiras da filial

britânica da ALSTOM à conta bancária da (l#s/zóre uruguaio GI
controlada por ARTHUR, vinculadas ao aludido Termo Aditivo njlmQ6'ao
Contra to COFESBRA.
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ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E
LAVAGEM- DE VALORES

Com efeito, as operações financeiras internacionais em comento
podem referir-se a eventual pagamento de vantagens indevidas a
funcionários púbilcos da CPTM, dentre eles MACIO MANUEL REABRA
RODRIGUES BANDEIRA, ANTÕNIO KANJÍ HOSHIKAWA e JOSE LUIZ
LAVORENTE, apontando, em tese, para o cometimento dos delitos de
corrupção aviva (artigo 333 do Código Penal), corrupção passiva (artigo 317
do Código Penal) e de branqueamento de capitais (artigo le da Lei Ra
9.613/98), não configurando, ao menos em Juízo estreito de cognição, bfs ipz

idf'm em relação aos fatos cuja punibilidade foi reconhecida extinta.

Por conseguinte, em que pesem os argumentos mobilizados
pelos defensores, não foram indicados elementos suficientemente aptos a
formar a convicção de que nenhum caminho investigatório se faz possível
em face dos peticionários. Com efeito, a atividade investigatória está
adstrita ao Ministério Público e à polícia judiciária, cabendo ao Poder
Judiciário intervir apenas quando indubitável a improcedência das
apurações, o que não decorre da argumentação desenvolvida pela defesa
técnica.

Dessa forma, acolho o pleito ministerial, deferindo o
DESMEMBRAMENTO do inquérito policial para a instauração de novo
procedimento apuratório, com cópias integrais digitalizadas deste e dos
pedidos de cooperação internacional anexados, visando a inx-estigação de
possíveis crimes de corrupção alva/passiva e lavagem de valores ilícitos
relacionados ao Termo Aditivo Oa 06 ao Contrato COFESBRA.

21.6. Ademais, postula o Ministério Público Federal pelo
deferimento das representações formuladas pela autoridade policial às fjs.
3.163/3.164 no sentido do compartílhamento de informações e provas com o
Exmo. Ministro MARCO AURELIO DE MELLO, do Supremo Trzbína/
cedera/, com o Procurador-Geral de Justiça do MI/zlsférfo /lúb/íco do Estado de
São Pauta, e com Q Banco Centra! do Brasa!.
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6 VARA CRIMINAL DA gE(ÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
ESPECtJlátZÁÓ'A 'ÉM .CRIMES' CONTRA''.0 SISTEMA'FINANCEIRO NACIONAL E

LAVAGEM DE :VALORES

Primeiramente, cumpre recordar que a atuação conjunta dos

órgãos vinculados à persecução penal, bem como o campa'tilhamento de
informações são medidas comuns e, mesmo, altamente recomendáveis.

Com efeito, os dados obtidos em investigações criminais podem

ser compartilhados com outros feitos ou mesmo com outros órgãos estatais.
Se legitimamente colhidos os elementos de prova, sob a supervisão de um
juiz criminal, não existe fundamento Jurídico para afastar a possibilidade de
seu compartilhamento. Esta possibilidade se torna ainda mais evidente nas
investigações relacionadas a crimes cometidos contra a AdmiMstração
Pública. contra o Sistema Financeiro Naciona] e ao de]ito de lavagem de
valores, diante tanto da complexidade que a persecução penal assume
nesses casos, quanto do fato de que os dados colhidos podem até subsidiar
processos em ou trás esferas jurídicas.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federa! já decidiu que

dados obtidos em interceptação de comunicações telefónicas,

judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação
criminal ou em instrução processual penal, bem como documentos
colhidos na mesma investigação, podem ser usados em
procedimento administrativo disciplinar, contra a mesjna ou as
mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra
outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita
dessas provas" (Pet 3683 QO, Rel. Min. Cezar Pe]uso, Tribunal Pleno,
ju[g. ] 3.08.2008, DJe 20.02-2009)

Ora. se os dados obtidos com a medida extremamente invasiva
de interceptação de comunicações telefónicas podem ser compartilhados,
com maior razão também podem ser os demais elementos de prova obtidos
no inquérito policial, sob supervisão Judicial, e no curso do processo
criminal.
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Além disso, inata observar que dentre os fatos ora apurados
estão possíveis condutas de pessoas com foro por prerrogativa de função,
delitos decorrentes de formação de cartel em procedimentos licitatórios do
sistema de transporte metroferroviário do Estado de São Paulo e ilícitos
administrativos, como a manutenção ilegal de depósitos no exterior. Sendo
assim, a medida é de todo recomendáxe], devendo ser deferido o
compartilhamento dos elementos coletados neste feito.

Pelas razões expostas, defiro o COMPARTTLHAMENTO das
provas e demais dados obtidos nos presentes autos e em seus apensos, na
forma como requerido pela Autoridade Policial às fls. 3.163/3.164.

22. Por derradeiro, defiro o APENSAMENTO dos pedidos de
cooperação internacional endereçados à Alemanha. rnglaterra, Luxemburgo
e Uruguai, tendo em vista que neles consta parte dos elementos probatórlos
referentes à materialidade e à autoria delitivas do crime de lavagem de
\alteres denunciado pelo Ministério Público Federal.

23. Remetam se os autos à CEDI para as anotações de praxe.
fazendo-se as devidas comunicações. ' '

24. Com o retorno, regularize a Secretaria a numeração das
páginas dos au tos principais e dos apensos.

Ciência ao Ministério Público Federal

São Paulo, 04 de maio de 20] 7

&v:;,.üüx.k
Juiz Federal da 6' Vara (-riminal de São Paulo
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