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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDE RAL  DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA - PARANÁ.

Autos nº 5014170-93.2017.4.04.7000

Classificação no EPROC: Sem sigilo

Classificação no ÚNICO: Normal

Classe: Ação Penal

Autor: Ministério Público Federal.

Assistente de Acusação: Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras.

Acusados: Agosthilde Monaco de Carvalho,  Bruno Gonçalves  Luz,  Demarco  Jorge
Epifânio,  Fernando  Schahin,  Luiz  Carlos  Moreira  da  Silva,  Jorge  Antônio  da
Silva Luz e Milton Taufic Schahin.

MEMORIAIS ESCRITOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL , por intermédio dos Procuradores da
República que subscrevem, com fulcro no artigo 403, § 3º,  do CPP, vem, em atenção à
decisão proferida no evento 504, apresentar MEMORIAIS ESCRITOS , nos termos a seguir
aduzidos.

1. RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação  Penal  proposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL  em  face  dos  acusados  AGOSTHILDE  MONACO  DE  CARVALHO
(“ AGOSTHILDE  MONACO ”),  BRUNO  GONÇALVES  LUZ  (“BRUNO  LUZ ”),
DEMARCO  JORGE  EPIFÂNIO  (“DEMARCO  EPIFÂNIO ”),  FERNANDO
SCHAHIN ,  JORGE  DAVIES, LUIZ  CARLOS  MOREIRA  DA  SILVA  (“LUIZ
CARLOS MOREIRA ”),  JORGE ANTÔNIO  DA SILVA LUZ  (“JORGE  LUZ ”),
MILTON  TAUFIC  SCHAHIN  (“ MILTON  SCHAHIN ”)  e RAUL  FERNANDO
DAVIES  (“FERNANDO  DAVIES”) pelos  crimes  de  corrução passiva  e lavagem de
dinheiro.

A denúncia  apresentou  imputações  a  novos  acusados  de fatos  em parte  já
processados e  julgados  nos  autos  nº  5083838-59.2014.404.7000  e  nº  5061578-
51.2015.4.04.7000, envolvendo a contratação da SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES para
construir  os  navios-sondas  PETROBRAS 10.000 e  VITORIA 10.000 e  a  contratação  da
SCHAHIN ENGENHARIA para operar o navio-sonda VITORIA 10.000.
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Conforme  a  peça  acusatória,  por  volta  de  julho  de  2006  (início  das
negociações)  até  25  de  fevereiro  de  2008  (últimos  pagamentos),  JULIO  CAMARGO,
representante  da  empresa  SAMSUNG  HEAVY  INDUSTRIES, ofereceu  e  prometeu  a
FERNANDO SOARES (“FERNANDO BAIANO”) e NESTOR CERVERÓ, então diretor da
área internacional, e a JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ , BRUNO GONÇALVES LUZ,
DEMARCO JORGE EPIFÂNIO , LUIZ  CARLOS MOREIRA  e  EDUARDO MUSA,
sendo os três últimos ex-funcionários da PETROBRAS subordinados a NESTOR CERVERÓ,
em  razão  da  função  exercida  pelos  agentes  públicos, vantagem  indevida  no  montante
aproximado de USD 15.000.000,00 para determiná-los a praticar ato de ofício consistente na
viabilização  da  contratação  da  construção  do  navio-sonda  PETROBRAS  10.000  pela
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., da Coreia do Sul, no valor de US$ 586.000.000,00.

Em virtude da vantagem oferecida e  recebida,  os funcionários  públicos  da
PETROBRAS não só deixaram de praticar atos de ofício a que estavam obrigados, como
também praticaram atos infringindo dever funcional, pois de fato viabilizaram a contratação
da empresa corruptora.

Por esse fato (navio-sonda PETROBRAS 10.000), são acusados da prática do
crime de corrupção passiva  LUIZ CARLOS MOREIRA e DEMARCO EPIFANIO , ex-
gerentes da área internacional que participavam do grupo de funcionários corrompidos da
PETROBRAS, JORGE LUZ e BRUNO LUZ , que atuavam como verdadeiros prepostos de
políticos  corruptos  do  PMDB  no  esquema  de  solicitação  de  propinas  da  PETROBRAS
(FATO 1).

Nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, mas não de tempo (dez
meses após o início  do primeiro fato  criminoso),  por  volta de maio de 2007 (início  das
negociações) até 25 de fevereiro de 2008 (data dos últimos pagamentos de propina), JULIO
CAMARGO,  representante  da  empresa  SAMSUNG  HEAVY INDUSTRIES,  ofereceu  e
prometeu a FERNANDO SOARES (“FERNANDO BAIANO”) e aos então funcionários da
PETROBRAS  NESTOR  CERVERÓ,  EDUARDO  MUSA, DEMARCO  JORGE
EPIFÂNIO e LUIZ CARLOS MOREIRA ,  em razão da função exercida pelos agentes
públicos, vantagem indevida no montante aproximado de US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco
milhões de dólares) para determiná-los a praticar ato de ofício consistente na viabilização da
contratação  da  construção  do  navio-sonda  VITÓRIA  10000  pela  SAMSUNG  HEAVY
INDUSTRIES CO., da Coreia do Sul, no valor de US$ 616.000.000,00. 

Em virtude da vantagem oferecida e  recebida,  os funcionários  públicos  da
PETROBRAS não só deixaram de praticar atos de ofício a que estavam obrigados, como
também praticaram atos infringindo dever funcional, pois de fato viabilizaram a contratação
da empresa corruptora.

Diante desse fato (navio-sonda VITÓRIA 10000), são acusados da prática do
crime de corrupção passiva  LUIZ CARLOS MOREIRA e DEMARCO EPIFANIO , ex-
gerentes da área internacional que participavam do grupo de funcionários corrompidos da
PETROBRAS (FATO 2).

O recebimento da vantagem indevida ocorreu por meio de expedientes que
caracterizam o crime de lavagem de ativos.

No  âmbito  político,  JORGE  LUZ  e  BRUNO eram  os  responsáveis  por
organizar o recebimento da propina. Os operadores de propina passavam listas com contas no
exterior  para  FERNANDO SOARES,  a  fim de que fossem beneficiadas  com os  valores
indevidos acordados em favor de Parlamentares.
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De outro lado,  LUIZ CARLOS MOREIRA  era o responsável por organizar
entre os funcionários da PETROBRAS a forma de receber a propina. Em decorrência disso,
repassou listas com identificação de contas no exterior para FERNANDO SOARES, a fim de
que fossem beneficiárias dos valores espúrios.

Nesse  contexto,  JULIO  CAMARGO,  por  meio  da  empresa  offshore
PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA.,  firmou dois  contratos de consultoria  com a
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD, cada um relacionado a um navio-sonda.

Com o  recebimento  de  valores  da  SAMSUNG e  de  listas com contas  de
FERNANDO SOARES, JULIO CAMARGO, a partir de contas no exterior, passou a fazer
pagamentos em favor de diversas contas mantidas no exterior.

Parte dessas operações é objeto de imputação da prática do crime de lavagem
de dinheiro.

JORGE LUZ  e BRUNO LUZ  são acusados da prática do crime de lavagem
de  dinheiro  pela  realização  de  operação  triangulada,  envolvendo  as  contas  ocultas
PIAMONTE  INVESTIMENT  CORP,  THREE  LIONS  ENERGY INC  e PENTAGRAM
ENERGY CORP,  que resultou no recebimento de USD 672.000,00 por  JORGE LUZ  e
BRUNO LUZ  (FATO 3).

Os  doleiros  JORGE  DAVIES  e  RAUL  DAVIES  receberam  de JULIO
CAMARGO USD 3.204.000,00 em contas controladas por eles, por meio de 8 operações.
Duas operações foram vinculadas a  JORGE LUZ  e  BRUNO LUZ ,  que somaram USD
449.000,00, pois se apresentou como destinatário final dos valores o então Deputado Federal
EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA, através da conta ORION SP (FATO 4).

DEMARCO  EPIFÂNIO  recebeu  parte  da  propina  a  ele  destinada,  na
importância  de  USD  200.000,00,  por  meio  de  pagamento  em  favor  de  conta  oculta
pertencente a  AGOSTHILDE MÔNACO , denominada AKABAS INVEST & FINANCE,
saldando empréstimo anteriormente realizado entre ambos (FATO 5).

LUIZ  CARLOS MOREIRA  foi  o  responsável  estruturar  pagamentos  em
favor de EDUARDO MUSA, o auxiliando a receber em conta oculta o montante de USD
694.985,00,  o  que  ocorreu  por  meio  de  operação  triangulada  envolvendo  as  contas
PIAMONTE  INVESTIMENT  CORP,  PELEGO  LIMITED,  HONG  SHING  TRADING
LIMITED e FTP SONS (FATO 6).

De  outro  lado,  entre  2006  (início  das  negociações)  e  dezembro  de  2011
(últimos pagamentos de propina identificados), para a operação do navio-sonda VITORIA
10.000, os  representantes  da  SCHAHIN  ENGENHARIA,  MILTON  SCHAHIN  e
FERNANDO SCHAHIN, de forma consciente de voluntária, ofereceram e prometeram aos
colaboradores FERNANDO SOARES (“FERNANDO BAIANO”) e NESTOR CERVERÓ,
este diretor da área internacional da Petróleo Brasileiro S.A. (“PETROBRAS”) na época, e
aos agora acusado  JORGE LUZ , BRUNO LUZ  e LUIZ CARLOS MOREIRA , sendo o
último ex-funcionário da PETROBRAS subordinado a NESTOR CERVERÓ, em razão da
função exercida pelos agentes públicos, vantagem indevida no montante aproxiado de USD
2,5  milhões  para  determiná-los  a  praticar  ato  de  ofício  consistente  na  viabilização  da
contratação  da  SCHAHIN  ENGENHARIA  como  operadora  do navio-sonda  VITORIA
10.000.

Em  virtude  da  vantagem  oferecida  e  recebida,  os  funcionários  públicos  da
PETROBRAS não só deixaram de praticar  atos de ofício a que estavam obrigados, como
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também praticaram atos infringindo dever funcional, pois de fato viabilizaram a contratação da
empresa corruptora.

Por esse fato, são acusados da prática do crime de corrupção passiva  LUIZ
CARLOS MOREIRA ,  na época gerente da área internacional da PETROBRAS,  JORGE
LUZ  e BRUNO LUZ , que atuaram como prepostos dos agentes públicos corrompidos, desta
vez representando o grupo de funcionários da área internacional da PETROBRAS (FATO 7).

Para o pagamento da propina foram realizados expedientes que caracterizam o
crime de lavagem de dinheiro.

MILTON SCHAHIN , JORGE LUZ  e BRUNO LUZ  simularam a prestação
de serviços de consultoria pela GEA PROJETOS EIRELI para a SCHAHIN ENGENHARIA
SA, no montante de R$ 533.956,75 (FATO 8).

Por  fim, MILTON  SCHAHIN  e FERNANDO  SCHAHIN  realizaram  o
pagamento de USD 900.000,00 em favor da conta oculta PENTAGRAM ENGINEERING
LTD, pertencente a JORGE LUZ  e BRUNO LUZ (FATO 9) .

A denúncia foi integralmente recebida (evento 6).

Após  regular  citação1,  os  acusados  apresentaram resposta  à  acusação,
fazendo as seguintes alegações.

i)  JORGE DAVIES e RAUL DAVIES (evento 61): a) informou histórico
das atividades desenvolvidas pelos acusados, sustentando a realização de atividades
lícitas;  b) violação ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório e paridade
de armas, diante da ausência de b.1) juntada integral de peças relacionadas as ações
penais de nº 5083838-59.2014.4.04.7000 e 5061578-51.2015.4.04.7000; b.2) acesso
integral  de procedimentos que geraram provas contra os acusados,  especificamente
relacionados aos pedidos de assistência jurídica em material  penal  FTLJ 13/2014 e
FTLJ 24/2015, relacionados aos autos de nº 5003455-60.2015.4.04.7000 e 5009225-
34.2015.4.04.7000; c) inépcia da denúncia, por não descrever elementos mínimos da
prática dos crimes imputados aos acusados;  d) ausência de justa causa, uma vez que
ausente suporte probatório necessário; e) atipicidade dos fatos imputados como crime
de lavagem de dinheiro.

Requereu:  a  suspensão  do  processo  até  a  disponibilização  de
documentos  que  a  defesa  não  teria  acesso;  a  rejeição  da  denúncia;  a  absolvição
sumária; a juntada de provas; e a produção de prova testemunhal.

ii)  JORGE  LUZ  (evento  62):  não  suscitou  questões  preliminares  e
reservou a defesa de mérito para a instrução processual.

Requereu: o afastamento do sigilo telefônico de terminal supostamente
utilizado  pelo  acusado;  a  expedição  de  ofício  ao  DRCI  para  obtenção  de
documentação  referente  às  contas  atribuídas  ao  acusado  e  para  obtenção  de
informação  acerca  de  pedido  de  cooperação  jurídica  internacional  que  tenha  por
finalidade a obtenção das contas no exterior mantidas pelo acusado; acesso a diversos

1 RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES no evento 32; BRUNO LUZ  no evento 35; JORGE LUZ
no evento 36; AGOSTHILDE MÔNACO  no evento 59; FERNANDO SCHAHIN  e MILTON SCHAHIN  no
evento 60; DEMARCO JORGE EPIFÂNIO  no evento 71; LUIZ CARLOS MOREIRA  no evento 73. 
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autos;  a  expedição  de  ofício  ao  STF,  para  obtenção  de  gravações  audiovisuais  da
colaboração  premiada  de  PAULO  ROBERTO  COSTA,  DELCIDIO  DO  AMARAL,
SERGIO MACHADO, FERNANDO SOARES e ALBERTO YOUSSEF; a juntada de
termos de colaboração e de gravações audiovisuais de PEDRO BARUSCO e JOÃO
CARLOS  FERRAZ;  a  anotação  de  sigilo  em  dados  fiscais  juntados  aos  autos;  a
produção da prova testemunhal.

iii)  BRUNO LUZ  (evento 63):  ausência de justa causa nos crimes de
corrupção passiva descritos nos fato 1 e 7 e no crime de lavagem de dinheiro descrito
no fato 4, diante da ausência de lastro probatório mínimo da autoria do acusado.

Requereu:  a  expedição  de  ofício  ao  DRCI  para  obtenção  de
documentação  referente  às  contas  atribuídas  ao  acusado  e  para  obtenção  de
informação  acerca  de  pedido  de  cooperação  jurídica  internacional  que  tenha  por
finalidade a obtenção das contas no exterior mantidas pelo acusado; acesso a diversos
autos;  a  expedição  de  ofício  ao  STF,  para  obtenção  de  gravações  audiovisuais  da
colaboração  premiada  de  PAULO  ROBERTO  COSTA,  DELCIDIO  DO  AMARAL,
SERGIO MACHADO, FERNANDO SOARES e ALBERTO YOUSSEF; a juntada de
termos de colaboração e de gravações audiovisuais de PEDRO BARUSCO e JOÃO
CARLOS  FERRAZ;  a  anotação  de  sigilo  em  dados  fiscais  juntados  aos  autos;
reconhecimento  da  ausência  de  justa  causa  da  denúncia;  a  produção  da  prova
testemunhal.

iv) AGOSTHILDE MÔNACO  (evento 65): a) explanou que o acusado
não  participou  e  não  tinha  conhecimento  dos  crimes  de  corrupção  envolvendo  a
contratação da SAMSUNG para construir  os navios-sondas PETROBRAS 10.000 e
VITÓRIA  10.000;  b)  o  acusado  desconhecia  a  participação  de  DEMARCO
EPIFÂNIO  nos  referidos  crimes;  c) a  existência  de  fato  lícito  que  justificasse
DEMARCO  EPIFÂNIO  manter  valores  no  exterior;  d) inaplicabilidade  da  causa
especial  de  aumento  de  pena  prevista  no  §  4º  do  artigo  1º  da  Lei  9.613/98;  e)
ausência  de  dolo  na  conduta  do  acusado; f) prescrição  dos  fatos  em  relação  ao
acusado.

Requereu:  a  absolvição  sumária;  o  reconhecimento  da prescrição  da
pretensão punitiva estatal;  a rejeição da aplicação da causa especial  de aumento de
prevista no § 4º  do artigo 1º  da Lei  9.613/98;  a produção da prova testemunhal;  a
expedição  de  ofício  à  PETROBRAS para  informar  o  período  em que  DEMARCO
EPIFÂNIO  trabalhou no exterior; e acesso a dois processos eletrônicos.

v) FERNANDO SCHAHIN  (evento 75):  a) incompetência do presente
Juízo, diante da ausência de conexão probatória com os fatos inicialmente apurados
na  denominada  operação  lava  jato;  b) inépcia  da  denúncia,  diante  da  ausência  de
descrição  mínima  da  autoria  do  acusado;  c)  ausência  de  justa  causa,  visto  que
inexistente  suporte  probatório  mínimo  que  sustente  a  acusação;  duplicidade  de
acusação, por existir coincidência no objeto da presente ação com o julgado na ação
penal de nº 506157851-2015.4.04.7000.
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Requereu:  a  declaração  de  incompetência  do  presente juízo  para
processar  este  feito;  a  rejeição  da  denúncia;  o  reconhecimento  de  bis  in  idem;  a
produção de todas as provas admitidas em Direito.

vi)  MILTON  SCHAHIN  (evento  76):  não  suscitou  questões
preliminares e reservou a defesa de mérito para a instrução processual.  Ressaltou a
existência do acordo de colaboração premiada.

vii)  LUIZ  CARLOS  MOREIRA  (evento  140):  a) incompetência  do
presente Juízo;  b) ausência de justa causa,  visto que inexistente suporte probatório
mínimo  que  sustente  a  acusação;  c) inépcia  da  denúncia,  diante  da  ausência  de
descrição  mínima  da  autoria  do  acusado  nos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  e
corrupção passiva,  descritos nos fatos 6 e 7;  d) nulidade da decisão que recebeu a
denúncia, diante da ausência de fundamentação; e) nulidade da decisão que designou
audiência para oitiva de testemunhas, visto que ainda não tinham sido apresentadas
todas as respostas à acusação.

Requereu:  a  declaração  de  incompetência  do  presente juízo  para
processar  este  feito;  a  rejeição  da  denúncia;  o  reconhecimento  de  nulidade  das
decisões que recebeu a denúncia e designou audiência para oitiva de testemunhas; a
produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a testemunhal.

viii)  DEMARCO  JORGE  EPIFÂNIO  (evento  141):  a) a  inépcia  da
denúncia no que toca o crime de corrupção passiva imputado nos fatos 1 e 2, diante
da descrição inadequada da autoria do acusado; b) atipicidade do fato imputado como
lavagem de dinheiro, uma vez que seria mera descrição do exaurimento do crime de
corrupção passiva.

Requereu:  a  rejeição  da  denúncia,  visto  que  inepta; a  absolvição
sumária  da  imputação  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro;  obtenção  de  mídias  com
gravações  de  registros  audiovisuais  das  colaborações  premiadas  de  NESTOR
CERVERÓ e FERNANDO SOARES; a produção da prova testemunhal.

Após análise das respostas à acusação, não havendo absolvição sumária,
o feito prosseguiu regularmente (evento 158).

A  PETROBRAS  requereu  habilitação  como  assistente  de acusação
(evento 177), o que foi deferido pelo presente Juízo (evento 235)

As testemunhas foram ouvidas conforme quadro abaixo:

Testemunhas Vídeo
(evento)

Transcrição
(evento)

Desistência ou
Desmembramento

MPF Eduardo Costa Vaz Musa, Julio
Gerin  de  Almeida  Camargo  e
Robson Cecilio

235  336

Fernando Antonio Falcão Soares
e Nestor Cuñat Cerveró

237 338
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AGOSTHILDE
MÔNACO  DE
CARVALHO

Fernando  Antônio  Falcão
Soares.

237 338

Julio  Gerin  de  Almeida
Camargo.

235 336

BRUNO
GONÇALVES  LUZ  e
JORGE  ANTÔNIO
DA SILVA LUZ

José  Renan  Vasconcelos
Calheiros.

370

Julio  Gerin  de  Almeida
Camargo.

235

Paulo Roberto Costa. 264

Sandro Tordin. 283 283

Aníbal Ferreira Gomes. 324 347

Silas Rondeau. 324

Jader Fontenelle Barbalho. 337 361

DEMARCO  JORGE
EPIFÂNIO

Nilo  Azevedo  Duarte,  Roberto
Reis,  Jose  Almeida dos Santos,
Luis Felipe Carneiro.

442 487

Adauto  Pereira  Carneiro,  Cezar
Ramos,  Carlos  Alberto  Pereira
de  Oliveira,  Fernando  José
Cunha.

355

Mônica Xavier, Maurício Monte
Lima  Velloso  e  Yan  Alexandre
da Silva.

380 441

Mario Luis Oliveira 383

FERNANDO
SCHAHIN

- - - -

JORGE DAVIES Leonardo costa, Carla Gorriaran,
Serrana  Casagrande,  Frederico
Montossi,  Hugo  Gubba,  Luiz
Rijo, Maria Christina Muller.

X

LUIZ  CARLOS
MOREIRA DA SILVA

Aloisio  Rogério  de  Castro,
Weber  Figueiredo  da  Silva,
Renato  Bertani  e  Roberto  da
Silva Amorim.

442 487

Adauto  Peireira  e  Manoel
Murilo da Silva.

185

Paulo  de  Magalhães,  Maria
Elizabeth  Ferreira  dos Santos  e
José Luiz Ferreira Jardim.

206

Claudio  Castejon,  Adauto
Pereira  Carneiro  e  Carlos
Alberto Pereira de Oliveira.

380 441

Carlos  Antônio  Akselrud  de
Gouveia.

438

João Carlos Araujo Figueira. 482

MILTON  TAUFIC
SCHAHIN

- - - -
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RAUL  FERNANDO
DAVIES

Agostin  Pereira,  Williams
Gottlieb,  Andres  Mokobocki,
Pablo Stijar, Diego Licio, Analia
Raurich.

X

Carlos Eduardo Varella Gomes e
William de Souza Leão.

442 487

Certidões de antecedentes criminais foram juntadas nos eventos 37, 48, 50, 72
e 112.

No decorrer da instrução foram juntados documentos pelo MPF (eventos 66,
174, 330, 387, 413, 492),  pela  PETROBRAS (evento 317),  pela defesa de  DEMARCO
EPIFÂNIO  (evento 498).

Os acusados foram interrogados nos eventos 482 e 494, sendo os termos de
transcrição juntados no evento 505, 540, 541 e 578.

A ação penal  foi  desmembrada em relação aos acusados RAUL DAVIES e
JORGE DAVIES (evento 417 e 482).

Em  cumprimento  à  fase  processual  prevista  no  artigo 402  do  CPP,
documentos  foram  juntados  pelo  MPF  (evento  498)  e  pela  defesa  de  MILTON
SCHAHIN  (evento  499).  A  defesa  de  LUIZ  CARLOS  MOREIRA  juntou  um
parecer jurídico (evento 500).

Com  base  no  artigo  234  do  CPP,  o  Juízo  determinou  a juntada  de
acordos de colaboração premiada e as decisões que os homologaram, bem como do
acórdão prolatado pelo  Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento da
apelação  e  dos  embargos  infringentes  na  ação  penal  conexa  5083838-59.2014.4.04.7000
(evento 504).

Vieram os autos para alegações finais (evento 504).

A  defesa  de  JORGE  LUZ  e  BRUNO  LUZ  requereu  a  juntada  de
documentos (evento  542),  o  que foi  deferido  pelo presente  juízo  (evento 544).  No
entanto,  os  arquivos  apresentados  estavam  criptografados,  sendo  posteriormente
juntado pelo MPF documento em formato acessível às partes (evento 582).

É o relatório.

2. PRELIMINARES

2.1.  COMPETÊNCIA DO PRESENTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR
ESTE FEITO.

Foram  propostas  exceções  de  incompetência  criminal  por  JORGE
LUZ , BRUNO LUZ  e  LUIZ  CARLOS MOREIRA ,  sob  os  autos  de  nº  5016890-
33.2017.4.04.7000 e 5020921-96.2017.4.04.7000, todas julgadas improcedentes.

A competência  para  julgar  este  feito  é  da  13ª  Vara  Federal  da  Subseção
Judiciária de Curitiba.
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O esquema  criminoso  que  resultou  na  denominada  operação  lava  jato  foi
descoberto  em decorrência da apuração envolvendo o crime de lavagem de dinheiro  por
CARLOS HABIB CHATER e ALBERTO YOUSSEF, o qual ocorreu na cidade de Londrina,
Paraná, com recursos de origem criminosa em parte originados de contratos da PETROBRAS
desviados pelo Deputado Federal  JOSÉ JANENE, como restou apurado na ação penal  nº
5047229-77.2017.4.04.7000.

Os casos decorrentes são de competência desse Juízo por conexão, continência
e continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CPP.

A partir  dos  depoimentos  do  colaborador  JULIO CAMARGO foram
reveladas  fraudes  envolvendo  a  contratação  para  construção  dos  navios-sonda
Petrobras  10000  e  Vitória  10000  pela  área  internacional  da  PETROBRAS,  cujos
contratos  foram  celebrados  com  o  estaleiro  sul-coreano  SAMSUMG  HEAVY
INDUSTRIES,  fatos  julgados  nos  autos  da  Ação  Penal  conexa  n°  5083838-
59.2014.404.7000.

Com aprofundamento das investigações acerca fraudes envolvidas em
tais contratações e pelo rastreamento financeiro chegou-se aos ora acusados  LUIZ
CARLOS  MOREIRA ,  DEMARCO  EPIFÂNIO ,  AGOSTHILDE  MÔNACO ,
JORGE LUZ  e BRUNO LUZ .

Dentre os crimes descritos, constam imputações do crime de lavagem de
dinheiro transnacional, de competência federal (art. 109, V, da CF), e praticados em
concurso com parlamentares federais, os quais são investigados perante o Supremo
Tribunal Federal, o que também atrai a competência para a Justiça Federal (art. 109,
IV, da CF).

Além  disso,  o  presente  feito  tem  conexão  com  o  crime  de  gestão
fraudulenta de instituição financeira, de competência da Justiça Federal (art. 109, VI,
da CF), envolvendo a contratação da SCHAHIN para operar o navio-sonda VITÓRIA
10.000,  o  que  ocorreu  para  saldar  o  empréstimo  fraudulento  obtido  por  JOSÉ
CARLOS BUMLAI, interposta pessoa do partido dos trabalhadores, junto ao Banco
SCHAHIN.

Nesse contexto, apura-se a corrupção de LUIZ CARLOS MOREIRA  e
o pagamento de propina a outros funcionários da PETROBRAS, o que envolve a
imputação do crime lavagem de dinheiro de caráter transnacional (fato 9), o que é de
competência federal (art. 109, V, da CF).

Por  fim,  espancando  qualquer  alegação,  impera  registrar  ainda  que  o  e.
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) já reconheceu expressamente, em diversas
oportunidades, a competência desse Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para processo e
julgamento dos feitos da denominada Operação Lava Jato, como apontado no julgamento dos
Hcs 5012110-69.2015.404.7000 e 5027273-89.2015.404.7000.

2.2.  APTIDÃO  DE  DENÚNCIA  E  EXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS
SUFICIENTES EMBASADORES.
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Verifica-se  que  os  requisitos  da  denúncia  estão  previstos  no  artigo  41  do
Código de Processo Penal. Pela simples leitura da inicial acusatória verifica-se a descrição
suficiente dos crimes, com indicação de fortes indícios de autoria e materialidade para a
deflagração da persecução penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla
defesa. Não há razões para inquiná-la de qualquer irregularidade neste aspecto. Tanto assim
que a peça foi recebida (evento 6), sendo tal posicionamento ratificado por ocasião da análise
das respostas à acusação (evento 158).

A instrução, igualmente, seguiu regularmente, com o pleno exercício do direito
de defesa pelos acusados, os quais demonstraram total conhecimento das imputações que lhes
foram realizadas, apresentando sua própria versão em juízo.

Dessa forma, não há falar-se em inépcia de denúncia.

Sustentam as defesas que as imputações não estariam embasadas em lastro
probatório suficiente, de modo que faltaria, por consequência, justa causa. 

Tal  alegação não merece prosperar,  porque a  presente denúncia  abarca um
vasto conjunto probatório, por meio do qual  é possível  comprovar de forma cristalina as
descrições nelas contidas.

Dentre os 420 anexos da inicial, consta farta prova testemunhal, decorrente de
depoimento de colaboradores e testemunhas e irrefutável prova documental, consistente em
registro de encontro e ligações entre os acusados, extratos de contas bancárias, obtidas por
cooperação jurídica internacional e entregues em colaborações premiadas.

Assim  sendo,  a  peça  acusatória  encontra-se  consubstanciada  em  um
considerável lastro probatório, razão pela qual deve ser afastada a alegação de ausência de
justa causa.

2.3.  LEGALIDADE  DA  DECISÃO  QUE  DESIGNOU  AUDIÊNCIA  P ARA  A
OITIVA DE TESTEMUNHAS.

Inexiste  ilegalidade  na  decisão  constante  no  evento 80  que  designou
audiência para a oitiva de testemunhas antes da análise das respostas à acusação, pois
restou consignado que tal ato ocorreu apenas em decorrência da ausência de acusados
presos e da demora na apresentação de respostas à acusação,  sendo ressalvado que
poderia  haver  revisão  da  designação  em  questão  após o  exame  das  respostas  à
acusação.

De  fato,  na  análise  das  respostas  à  acusação  (evento  158),  foi
devidamente examinada a inexistência de causa que resultasse na absolvição sumária
dos acusados, ocasião em que se ratificou a decisão anteriormente proferida.

Assim,  os  atos  do  processo  seguiram  devidamente  o  rito  processual,
inexistindo  inversão  de  etapas  processuais  ou  até  mesmo  a  ocorrência  de  algum
prejuízo à defesa.

Não bastasse isso, é consolidado o entendimento de que, em processo penal,
não há declaração de nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à acusação ou à defesa
(pas de nullité sans grief), consoante prescreve o artigo 563 do diploma processual. Nesse
sentido, por todos:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PENAL.PREFEITO.  ART.  1º,  INCS.  I  E  II,  DO  DECRETO-LEI  N.  201/1967.
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PARTICIPAÇÃO  DE  DESEMBARGADOR  SUSPEITO  NO  JULGAMENTO  DE
RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.
PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME,
EM  CONCRETO,  DA  SUFICIÊNCIA  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
APRESENTADAS. 1. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração
de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção
prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa,
pois não se declara nulidade por mera presunção. Esse princípio, corolário da
natureza instrumental do processo, exige, sempre que possível, a demonstração de
prejuízo concreto pela parte suscitante do vício, o que não se demonstrou no caso.
2. Não há nulidade na decisão pela qual fixada a pena-base com fundamentação
idônea.  É  inexigível  a  fundamentação  exaustiva  das  circunstâncias  judiciais
consideradas, porquanto a sentença deve ser lida na totalidade. Precedentes. 3. O
recurso ordinário em habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a
suficiência  das  circunstâncias  judiciais  invocadas  pelas  instâncias  antecedentes
para a majoração da pena. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
(STF – 2ª Turma – Unânime – relatora: Min. Carmem Lúcia – Recurso em Habeas
Corpus – RHC 123092 – Decisão:  04/11/14 –  DJE:  13/11/14).  -  sem grifos no
original

Conclui-se,  portanto,  pela  inexistência  de  nulidade na  presente  ação
penal,  tanto  pela  inexistência  de  inversão  de  fases quanto  pela  inexistência  de
prejuízo aos acusados.

2.4. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

As defesas afirmam que houve cerceamento de defesa e disparidade de armas
com  a  acusação  ante  a  não  disponibilização  de  gravações  audiovisuais  da  colheita
depoimento de colaboradores NESTOR CERVERÓ e FERNANDO SOARES.

Tal alegação, entretanto, não procede. Ocorre que as colaborações premiadas
de  NESTOR  CERVERÓ  e  FERNANDO  SOARES  foram celebradas  com  a  Procuradoria-
Geral da República e homologadas pelo Supremo Tribunal federal.

Ademais, trata-se de uma medida facultativa, uma vez que é possível a compreensão
dos fatos relatados pelo colaborador, devidamente reduzidos a termo na presença de seus advogados,
conforme dispõe expressamente o art.4º, §13, da Lei 12.850/13.

Com  efeito,  tal  questão  está  superada,  uma  vez  que  o  termo  escrito  é
suficiente para compreensão dos fatos  criminosos relatados,  bem como que o colaborador
foi ouvido sob contraditório no decorrer da instrução processual, momento oportuno para o
exercício da ampla defesa, o que possibilitou às partes manifestarem-se sobre a sua participação nos
fatos criminosos e sobre suas declarações acerca da participação dos demais agentes. 

Além disso, no decorrer da instrução, foi disponibilizado acesso a todos documentos
requeridos pelas defesas, como nos eventos 66, 330 e 492, bem como foi conferido acesso a diversos
processos  solicitados  pelas  defesas,  como verifica-se  nos  eventos  68,  69,  70,  384 e  385,  o  que
propiciou o exercício da ampla defesa.

Logo, não procedem tais alegações.

3. MÉRITO

3.1. MATERIALIDADE DOS FATOS 01 A 06.
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3.1.1. OFERECIMENTO E ACEITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVID A.

O colaborador JULIO CAMARGO foi condenado pela prática do crime de cor-
rupção ativa nos autos de ação penal nº 5083838-59.2014.4.04.7000 pelos fatos objetos deste
feito. Nesta ação penal JULIO CAMARGO foi ouvido na condição de testemunha e confir-
mou a existência da combinação de propina pela contratação da SAMSUNG HEAVY IN-
DUSTRIES para construir os navios-sondas PETROBRAS 10.000 e VITÓRIA 10.000.

Em depoimento, JULIO CAMARGO afirmou que foi contratado pela empresa
SAMSUNG, empresa que objetivava construir uma sonda para perfuração de águas profundas
para a PETROBAS. Em decorrência disso, JULIO CAMARGO, agindo como representante
da SAMSUNG, buscou viabilizar o referido projeto junto a PETROBRAS e procurou FER-
NANDO SOARES, plenamente ciente do “bom relacionamento” que ele possuía com o dire-
tor da área internacional da PETROBRAS na época, NESTOR CERVERÓ, com o fim de
facilitar a contratação da empresa SAMSUNG para a construção de um navio-sonda, no caso
o PETROBRAS 10.000. 

O depoente, posteriormente, também procurou FERNANDO SOARES, diante
de tal bom relacionamento, para a contratação da SAMSUNG para construção do segundo
navio-sonda, o VITÓRIA 10.000. Então, FERNANDO SOARES propôs parcerias a JULIO
CAMARGO, as quais  sabidamente gerariam propina em favor  de agentes públicos,
tarefa que ficou a cargo de FERNANDO SOARES, conforme trecho do depoimento
abaixo transcrito:

Ministério Público Federal:- O senhor já falou sobre isso em outro processo, mas
vamos precisar repetir porque são outros acusados, o senhor pode narrar a história da
sua participação no processo de contratação da Samsung  para venda dos navios
sonda Vitória 10.000 e Petrobras 10.000?
Júlio Gerin de Almeida Camargo:- Pois não.
Juiz Federal:- Sinteticamente só...
Júlio Gerin de Almeida Camargo:-  Eu fui contratado como agente da empresa
Samsung e trabalhei na intermediação para a venda de dois equipamentos de
sonda, sonda de perfuração para águas profundas, junto à Petrobras.
Ministério Público Federal:- Certo. No que consistiu esse trabalho basicamente?
Júlio  Gerin  de Almeida Camargo:-  Esse trabalho consistiu  primeiramente em
fazer uma sondagem junto à Petrobras, se havia realmente a necessidade na
área internacional de ter uma sonda trabalhando, primeiramente foi o mercado
da África, essa resposta precisaria ter um retorno bastante rápido, porque nós
tínhamos na retaguarda um investidor que queria ser sócio da Petrobras e um
outro fabricante que queria fabricar a sonda. Como eu não tinha uma tradição
junto à área internacional, procurei pelo Fernando Soares que era uma pessoa
que tinha conhecido bom relacionamento na área internacional e que fez essa
pesquisa, ou esse (ininteligível) pra mim, ou essas informações que eu necessitava,
e  rapidamente  retornou  dizendo  que  a  Petrobras  realmente  precisava  do
equipamento, que a Petrobras aceitaria ter um sócio japonês nessa operação e que a
Petrobras precisaria ter um slot de prazo de entrega relativamente curto, devido à
necessidade neste mercado africano.
Ministério Público Federal:- E houve pagamento de propina nesses dois contratos?
Júlio Gerin de Almeida Camargo:- Eu já externei isso em outras oportunidades, eu
tinha  um contrato  de  agente  com a  Samsung  e  eu  fiz  um contrato  com o
Fernando Soares, mais ou menos dentro dos mesmos moldes que eu tive com a
Samsung,  eu fiz  esse mesmo contrato  com o Fernando Soares.  O Fernando
Soares foi a pessoa que cuidou de todo o relacionamento interno junto à área
internacional, de maneira que eu evidentemente, hoje, devido às colaborações,
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sei que houve propina, porém naquele momento essa ação ficou por conta do
Fernando Soares.
Ministério  Público  Federal:- E  o  senhor  tinha  conhecimento  de  quais  eram  os
agentes públicos que recebiam?
Júlio  Gerin  de  Almeida  Camargo:-  Não,  na  época  eu  não  sabia,  mas
evidentemente  sabia  que  tinha  que  haver  um  bom  trânsito,  um  bom
relacionamento com o diretor da área internacional, que era o Nestor Cerveró.
(grifos nossos).

FERNANDO  SOARES  também  foi  condenado  na  ação  penal
supramencionada,  por  ter  auxiliado  NESTOR  CERVERÓ  no  crime  de  corrupção
passiva. Esse colaborador foi ouvido neste feito como testemunha.

FERNANDO  SOARES  afirmou  que  foi  procurado  por  JULIO
CAMARGO para conseguir a contratação da SAMSUNG para a construção do navio-
sonda PETROBRAS 10.000, sendo combinado o futuro pagamento de comissão na
importância de USD 15.000.000,00, o que seria dividido entre FERNANDO SOARES
e funcionários da diretoria internacional da PETROBRAS.

Ainda  de  acordo  com  FERNANDO  SOARES,  em  um  segundo
momento, NESTOR CERVERÓ surgiu com a demanda de que parte dos valores da
propina  do  navio-sonda  PETROBRAS  10.000  também  seriam  divididos  com
Parlamentares, que receberam USD 6.000.000,00, por meio do operador de propina
JORGE LUZ .

FERNANDO SOARES ainda  confirmou  a  existência  da  combinação
com JULIO CAMARGO de propina na importância de USD 20.000.000,00 em favor
dos funcionários da área internacional em decorrência da contratação da SAMSUNG
para construir o navio-sonda VITÓRIA 10.000.

Seguem abaixo os trechos relevantes do depoimento de FERNANDO
SOARES:

Ministério  Público  Federal:  -  Sei  que o  senhor  já depôs sobre os fatos,  mas há
necessidade de repetir algumas indagações. Qual que é o contexto que o senhor
conhece em relação à contratação das sondas Schahin pela, da sonda Samsung pela
Petrobras em 2006 e 2007?
Fernando A. F. Soares: - É como eu já havia falado outra vez, como já falei outras
vezes, esse assunto começou, eu tomei conhecimento através do pessoal da área
internacional, no caso Nestor e o Moreira, e conversando com eles eu perguntei se
teria como eu tentar trabalhar para trazer um dos estaleiros espanhóis que eu tinha
que eu tinha conhecimento para construir essa, essas sondas. Quer dizer, a primeira
sonda, porque eu tomei conhecimento primeiro de uma sonda, posteriormente surgiu
a segunda sonda. E nessa primeira sonda, eu tentei viabilizar junto aos estaleiros
espanhóis, só que eles não tinham know-how para esse tipo de sonda, que era uma
sonda muito moderna que tava, que a Petrobras tava querendo construir e também
eles tinham dificuldade de slot, né, como espaço para construção da sonda no prazo
que a Petrobras precisava. O, em determinado momento o, eu fui apresentado ao
Júlio Camargo, que o mesmo tinha uma relação com a Mitsui, que segundo ele
era o maior cliente da Samsung. E ele perguntou se eu não tinha interesse de
trabalhar  junto  com  ele  para  tentar  levar  essa  obra para  Samsung.
Trabalhamos juntos e acabou, acabamos tendo sucesso e levando essa primeira
sonda para ser construída no estaleiro da, da Samsung.
Ministério Público Federal  : - Certo. Houve algum acerto de comissões?
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Fernando A.  F.  Soares  :  -  Sim,  houve o acerto de comissão.  Eu acertei  uma
comissão  com o Júlio  Camargo.  E essa comissão,  eu  no primeiro  momento
estaria  partilhando,  dividindo  essa  comissão  com  algumas  pessoas  da
Petrobras, alguns funcionários da Petrobras.
Ministério Público Federal  : - Certo. Então o, o senhor foi procurado pelo Júlio
Camargo o senhor procurou pessoas da área interna da Petrobras?
Fernando A. F. Soares  : - Aham.
Ministério Público Federal  : - No caso, o Nestor Cerveró?
Fernando A. F. Soares  : - O Nestor Cerveró e o Moreira que era as pessoas que
eu falava mais.
Ministério Público Federal: - Certo. Daí tratou da proposta e acertou um pagamento
de vantagem indevida para essas pessoas?
Fernando A. F. Soares: - Pagamento. Exatamente.
Ministério  Público  Federal:  -  Qual  que foi  o acerto de pagamento da vantagem
indevida para essas pessoas?
Fernando A. F. Soares: - Na verdade, o acerto que eu tinha feito com o Júlio era
de uma comissão de quinze milhões de dólares. Desses 15 milhões eu ficaria
aproximadamente com uns seis milhões e o resto seria dividido entre as pessoas
da Petrobras.
(…)
Ministério Público Federal: - Certo. Uma vez acertada essa, essa divisão, surgiu
a figura do senhor Jorge Luz?
Fernando  A.  F.  Soares:  -  Na  verdade,  o  Jorge  Luz  apareceu  no  segundo
momento. Depois que já tava a coisa toda acertada entre o Júlio, eu e o, e o
pessoal da Petrobras, determinado momento o Nestor me chamou dizendo
que  tinha  sido  procurado  por  alguns      políticos,     e  que,  e  que  ele  tava
precisando fazer uma contribuição para campanha desses políticos, que ele
havia sido chamado a Brasília. Se eu não me engano, essa primeira conversa
dele foi com o Delcídio e com o ministro de Minas e Energia da época, que era o
Silas Rondeau. E aí ele me disse que precisava, a gente precisava tirar alguma
coisa da nossa parte para ser repassado para esses políticos que, segundo ele,
nessa conversa ficou acertado que esse dinheiro iria para campanha do Delcídio,
Renan e Jader  Barbalho.  É,  não sei  se alguma coisa  disso foi  para,  para o
ministro  também,  o  Silas  Rondeau.  Mas  assim,  os  nomes que  surgiram na
conversa foram esses. Aí eu conversei com o Nestor sobre qual valor que a gente
ia retirar para passar para eles e no primeiro momento ficou acertado que a gente
proporia quatro milhões de dólares que fosse, é, repassado pra eles. Só que eu
falei ao Nestor que eu não tinha, não gostaria de ser a pessoa encarregada de
fazer esses repasses para os políticos. E aí eu, a gente começou a conversar
sobre como fazer isso e aí eu sugeri a ele, que eu já conhecia o Jorge, o Jorge é
uma pessoa que se dizia próxima do Renan, do Jader Barbalho, não sei o que,
que tinha uma relação com o pessoal do PMDB, eu sugeri o nome do, do Jorge
para o Nestor, e o Nestor ficou de voltar a Brasília para apresentar a proposta do
valor e o nome do Jorge como a pessoa que cuidaria desses repasses. Feito isso,
o Nestor retornou, dizendo que tinha,  nesse meio tempo eu chamei o Jorge,
comuniquei ao Jorge a conversa que eu tinha tido com o Nestor, o Jorge disse
que não teria problema, que ele poderia fazer isso e que ele ia fazer gestão junto
a, às pessoas em Brasília para que o nome dele fosse aceito.  Nestor voltou
dizendo que tinha acertado com eles, que tava ok o nome do Jorge, mas que
o valor não seria de quatro milhões, que eles só aceitaram fechar em seis
milhões de dólares. Então foi isso que ficou acertado, seis milhões de dólares
e esses repasses seriam feitos através do Jorge Luz.
(...)
Ministério Público Federal: - Em princípio houve acerto também de pagamento de
vantagem indevida para os mesmos funcionários públicos da Petrobras?
Fernando A. F. Soares: - Exatamente.
Ministério Público Federal: - E, e esse pagamento se efetivou?
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Fernando A. F. Soares: - Da…
Ministério Público Federal: - Vitória 10.000.
Fernando A. F. Soares  : - Sim. É, porque, na verdade, eu já relatei antes, houve
uma oferta mistura de valores aí do que foi acertado na primeira e na segunda.
Ao final não foi pago todo valor que tinha sido acertado com o Júlio Camargo,
mas foi pago praticamente tudo do que seria o valor da Petrobras 10.000, e uma
parte da Vitória 10.000. Não chegou a ser pago todo valor, não.
Ministério Público Federal  : - Quanto foi acordado no Vitória 10.000?
Fernando A. F. Soares  : - Na Vitória 10.000 foram vinte milhões.
Ministério Público Federal  : - Quanto foi pago desses vinte milhões?
Fernando A. F. Soares  : - Assim, no total, no primeiro momento ele pagou em
torno dezenove milhões de dólares. Do total dos trinta e cinco milhões. Foi em
torno disso.
Ministério Público Federal  : - Isso somando os dois?
Fernando A. F. Soares  : - Os dois. (Grifos nossos)

No mesmo sentido, NESTOR CERVERÓ foi condenado na ação penal
acima referida pela prática do crime de corrupção passiva.

Ouvido como testemunha neste feito, NESTOR CERVERÓ confirmou a
combinação de propina pelos navios-sondas a serem pagos por JULIO CAMARGO,
representante  da  SAMSUNG.  Afirmou  que  no  navio-sonda  PETROBRAS 10.000
ocorreu a combinação do pagamento de USD 15.000.000,00, sendo que parte desse
valor foi dividido entre Parlamentares responsáveis por dar apoio político a NESTOR
CERVERÓ no cargo de diretor  internacional,  o que foi  intermediado por  JORGE
LUZ , FERNANDO SOARES e grupo formado por funcionários corruptos da diretoria
internacional  da PETROBRAS. Por sua vez, no navio-sonda VITÓRIA 10.000 foi
ajustado propina em favor do depoente,  FERNANDO SOARES e de funcionários
corruptos da área internacional no montante de USD 20.000.000,00, a qual não foi
paga integralmente, conforme trecho do depoimento transcrito abaixo:

Nestor Cunat Cerveró: - Bom, a sonda Petrobras 10.000 foi uma sonda adquirida em
consórcio, uma empresa que foi formada pela Petrobras e pela Mitsui japonesa, cada
uma com cinquenta por cento, de maneira a adquirir essa sonda de, na época, de
última geração para operação em águas profundas, águas, ultra profundas. E foi feita
essa  associação,  associação  essa  que  firmou  um contrato  com a  Petrobras  para
aluguel dessa sonda. Essa sonda foi fornecida, foi adquirida pelo, na Samsung, que é
o maior, um dos maiores construtores de, desse tipo de, de embarcação e foi alugada
à Petrobras a, primeiro a Petrobras 10.000.
Ministério Público Federal: - Certo.
Nestor Cunat Cerveró: - Essa, essa foi a operação inicial que foi feita.
Ministério Público Federal: - E o senhor Eduardo Musa ontem relatou que havia
uma divisão de propina na internação da Petrobras, inclusive, com uma tabela com
obras e percentuais. Isso corresponde à realidade?
Nestor Cunat Cerveró: - Não, o que houve é, mais ou menos, o que houve foi que
essa, a aquisição dessa sonda, a Samsung, através do operador Júlio Camargo,
pagou uma, uma propina de quinze milhões de dólares que foram divididos
entre várias pessoas, entre os quais alguns funcionários da Petrobras. Isso bem
consta no meu depoimento e isso é verdade, quer dizer, houve essa, houve esse
pagamento de propina na aquisição da, na aquisição não, no contrato que a Petrobras
firmou com a companhia Petrobras Mitsui para aluguel da sonda por dez anos.
Ministério Público Federal:  -  Quem que eram esses servidores da Petrobras que
receberam?
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Nestor Cunat Cerveró: - Bom, eu posso confirmar a quantia porque eu recebi, era, o
que eu recebi eu posso confirmar, foram dois milhões e meio de dólares que eu
recebi. Além de mim, os gerentes da minha área, particularmente, quer dizer, agora
sem, sem, eu sei que o total que eles receberam foi em torno de quatro milhões de
dólares e são o Moreira, o Comino, o Musa, e o Demarco Epifânio. Além deles
também recebeu ex-funcionários da casa. O operador Fernando Soares.
Ministério  Público  Federal:  -  O  senhor  tinha  citado aqui  no  depoimento  César
Tavares, também recebeu.
Nestor  Cunat  Cerveró:  -  Ah,  e  César  Tavares,  que  o  César  Tavares  era,  era
funcionário aposentado. César era nosso consultor na época também fez parte do,
do, do grupo que recebeu a propina. César era consultor, era funcionário aposentado
da Petrobras.
Ministério Público Federal: - Como que o senhor recebeu?
Nestor Cunat Cerveró: - Eu recebi através do, do Júlio que repassou ao Fernando e
eu recebi na, na minha conta que eu tinha no exterior, é, através de um fundo de
investimentos no Uruguai que eu já mencionei, a Interbaltic2, eu recebi esse dinheiro
nessa, nessa conta.
Ministério Público Federal: - Certo. O Luiz Moreira recebeu de que forma?
Nestor Cunat Cerveró: - Eu não sei. Eu não sei. Eu só posso afirmar a minha parte.
O que os outros receberam, porque eu não, eu sei que a divisão foi feita, eu não sei,
inclusive, quanto coube a cada um, dos quatro milhões de dólares, de que forma...
Eu sei que, que, quem se se encarregou, quem estava encarregado de fazer essa
distribuição, que recebia, quer dizer, o Fernando repassava ao Júlio, o Júlio
Camargo que distribuía o dinheiro nas contas ou, na forma que era indicada
pelo Fernando. Agora a quantidade de cada um eu não sei.
Ministério Público Federal  : - Certo. Isso foi no Petrobras 10.000?
Nestor Cunat Cerveró:   - Petrobras 10.000.
Ministério Público Federal: - E depois veio o Vitória 10.000?
Nestor Cunat Cerveró: - Vitória 10.000 já foi uma composição societária diferente.
Vitória 10.000 foi aproveitando uma oferta da Samsung que disponibilizou um slot,
uma, uma vaga na, como chama, no estaleiro, para construção de uma sonda da
mesma,  das  mesmas  características  da  Petrobras  10.000,  e  na  época  a  gente
precisava,  dado  o  nosso  problema  de  investimentos  na  área  internacional,  foi
justificado essa,  essa contratação, não é aquisição, né, porque quem adquire é a
empresa que foi formada, nesse caso não foi mais a Mitsui, foi a Schahin. Então
seguiu-se um molde semelhante, análogo ao que foi feito com a Mitsui, a Petrobras
fez uma associação com a Schahin, que alugou a sonda feita pela, construída pela
Samsung, foi batizada como Vitória 10.000, também para, nos mesmos moldes da
Petrobras 10.000.
Ministério  Público  Federal:  -  Certo.  E  houve  a  divisão  de  propina  nesse  caso
também?
Nestor Cunat Cerveró: - Nesse casso, é um caso que...
Ministério Público Federal  : - Não, o caso da, da aquisição do Vitória 10.000,
não da contratação da Schahin.
Nestor Cunat Cerveró:   - Não, no caso da Vitória, foi semelhante. Foi negociado
com,  Júlio  Camargo  era  o  operador  representando  da, que  representava  a
Samsung nessas negociações. E nesse caso foi, foi negociado uma propina de
maior valor, de vinte milhões de dólares. Só que essa propina nunca foi paga
integralmente. Essa propina foi paga, foi feito um adiantamento, logo quando se
fechou o acordo e tudo isso, de dois milhões de dólares, mas os dezoito milhões de
dólares só vieram a ser entregues muito, entregues não, através de uma interferência
que o Fernando Soares buscou junto ao deputado Eduardo Cunha, que pressionaram
o Júlio Camargo e aí conseguimos resgatar uma parte. Mas essa aí o nosso pessoal, o
pessoal que tava envolvido na primeira já tinha saído e nós não recebemos a propina
negociada dos vinte milhões.

2 No termo de transcrição consta a palavra  Winterbothan, tratando-se de mero erro material. A palavra a ser
considerada correta é a Interbatic, a fim de que a transcrição seja considerada fiel ao dito pela testemunha.
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Ministério Público Federal: - Mas em princípio seriam as mesmas pessoas deveriam
receber?
Nestor Cunat Cerveró: - Em princípio sim. Em princípio seriam as mesmas pessoas.
Ministério Público Federal: - Mas o Júlio Camargo faltou com os pagamentos?
Nestor Cunat Cerveró: - O Júlio Camargo...
Ministério Público Federal: - Não quis pagar.
Nestor  Cunat  Cerveró: -  ...  alegou  que  a  Samsung  não  tava  cumprindo  os
compromissos assumidos e isso se arrastou por anos, porque isso foi,  essa, essa
Petrobras, é, desculpe, a Vitória... a Petrobras 2.000 foi, 10.000 foi no ano de 2006.
A Vitória 10.000 foi no ano de 2007, já no final. Eu saí da diretoria no início de
2008. Então, e esse pessoal todo foi, que foi mencionado, também saiu quando eu
saí da diretoria internacional.  Então a, nós pressionamos o Júlio e tal  para,  para
cumprimento do acordo, mas ele não, tirando o, tirando os dois milhões que foram,
que ele entregou na fase...
Ministério  Público  Federal:  -  Esses dois  milhões foram para o  senhor  e  para  o
pessoal?
Nestor  Cunat  Cerveró: -  Foram para,  foram divididos.  É,  fizeram parte  da,  na
realidade a gente não recebeu, porque eles foram usados para pagar, complementar
compromissos que existiam que eu tinha assumido com, com alguns políticos para
eleição de 2006.
Ministério Público Federal  : - Certo. E o, qual que era o papel do Jorge e do
Bruno Luz nessa, nessas duas contratações?
Nestor  Cunat  Cerveró:     -  Nas  contratações  eles  não  tiveram  nenhum
envolvimento,  que,  que  eu  saiba,  não  houve  nenhum  envolvimento  na,  do
senhor Jorge Luz e seu filho, nas contratações. O envolvimento deles é depois
na, no repasse da, da quantia, da quantidade que eu tinha me comprometido a
entregar para um grupo de políticos.
Ministério Público Federal  : - Eles seriam os representantes dos políticos pra
recebimento de propina?
Nestor Cunat Cerveró:     - De determinados políticos que receber...
Ministério Público Federal  : - Ligados ao PMDB?
Nestor Cunat Cerveró:     - Ligados ao PMDB.
Ministério Público Federal: - E era os dois ou era só um? Era, o Bruno e o Jorge
atuavam juntos ou...
Nestor  Cunat  Cerveró: -  Eu,  na  época  eu  só,  eu  só  conversei,  eu  só  tinha  o
conhecimento do envolvimento do senhor Jorge Luz.
Ministério Público Federal: - O Bruno Luz frequentava as reuniões também?
Nestor  Cunat  Cerveró: -  Não  me  recordo.  Não  me  recordo  do  Bruno  Luz
frequentando as reuniões.
Ministério Público Federal: - Certo. Então, nessa, o senhor já explicou, o senhor
Fernando  Soares  era  o  operador  que  representava  o  interesse  dos  funcionários
públicos  da  Petrobras,  o  senhor  Jorge  Luz  era  o  operador  que  representava  o
interesse  dos  agentes  políticos,  e  o  senhor  Júlio  Camargo  era  o  operador  que
representava os interesses da Samsung, posso afirmar isso? É correto?
Nestor Cunat Cerveró: - É uma simplificação, quer dizer, o Fernando não tinha um
mandato de representação, primeiro que não éramos, só uma correção, funcionários
público da Petrobras, né. Mas, é...
Ministério Público Federal: - Para fins penais, sim.
Nestor Cunat Cerveró: - Bom, eu estou só, sim, podemos aceitar essa simplificação
em termos de divisão de, de lados.
Ministério Público Federal: - Certo. E depois o, só pra esclarecer, Petrobras 10.000
não houve pagamento de propina para políticos?
Nestor Cunat Cerveró: - Houve.
Ministério Público Federal: - O Petrobras também?
Nestor Cunat Cerveró:     - Petrobras é, não, repara que no Vitória 10.000, doutor
Diogo, não houve o, a propina não foi paga. Então não podia ter, houve depois,
bem, bem posteriormente, né. Mas a que realmente o dinheiro foi pago pelo,
pelo Júlio Camargo foi a Petrobras 10.000. A Vitória 10.000 só na, foi ainda,
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mais ou menos, no bojo das negociações da Petrobras 10.000 que se colocou
também a Vitória 10.000. Então por conta disso já houve um adiantamento de
dois milhões. Mas os outros dezoito milhões nunca foram pagos, só, quer dizer,
parte  disso  foi  negociada,  mas  outro,  em  outro  contexto,  em  outra
circunstância. Então da Petrobras 10.000 é que houve uma parte significativa
que eu, eu menciono isso no depoimento, de seis milhões de dólares que foram
destinados a esse grupo político. (Grifos nossos)

O  acusado  DEMARCO  EPIFÂNIO  confessou  o  recebimento  de
propina no âmbito de um grupo formado por funcionários da diretoria internacional no
que toca o contrato de construção do navio-sonda PETROBRAS 10.000. Confira-se
parte relevante de seu interrogatório:

Juiz Federal:-     Certo. O Ministério Público afirma também aqui que teria sido
pago comissões, vantagens indevidas a agentes da Petrobras por conta desse
negócio, o senhor recebeu algum valor?
Demarco Jorge Epifânio:-     Recebi, sim senhor.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer as circunstâncias?
Demarco Jorge Epifânio:- Posso sim, senhor. Como eu lhe disse, eu fui chamado no
dia 16 de maio para fazer parte desse, para   coordenar esse pequeno grupo que
transformaria, daria seguimento a uma decisão da diretoria executiva,  fiz o meu
trabalho, apresentei isso seguindo a governança interna, fazendo todas as avaliações
técnicas econômicas necessárias, com todos os pareceres. Apresento esse trabalho
para  o  gerente  executivo,  que  encaminha  para  o  diretor.  Esse  trabalho  é
encaminhado para a diretoria executiva, uma vez concluído o trabalho eu estava me
preparando para voltar para Londres, o gerente Moreira me chama numa sala que
ele tinha alugada próximo ali ao prédio da Petrobras, ele me chama numa reunião,
eu já tinha ido uma ou duas vezes lá porque eventualmente por alguma questão
particular ele usava aquele escritório, e eu como subordinado dele tinha que fazer
algum tipo de despacho, pegar uma assinatura dele, era chamado para ir lá pegar
assinatura e voltar para minha sala, nesse dia, que eu não sei precisar, mas com
certeza foi logo após a assinatura desse contrato, ele me diz assim  “Olha, o seu
trabalho foi muito bom, eu quero elogiar o trabalho que você fez, realmente
não erramos em ter chamado você para coordenar esse trabalho, o trabalho foi
feito com, enfim, com o critério que era requerido, e você vai levar, você vai
ganhar um prêmio por esse seu trabalho”. Eu falei “Como assim, prêmio, o
trabalho está feito”, e ele falou “Não, você vai ganhar um prêmio, e você tem
alguma  conta  fora?”.  Eu  disse  “Claro,  Moreira,  eu  estou  morando  na
Inglaterra, eu tenho minha conta do HSBC, minha conta salário”, “Não, não,
não, tem que ser uma conta offshore”.  Ele me sugeriu então,  me indicou a
conta no Banco Clariden Leu lá na Suíça. Eu fui à Suíça então por orientação
dele para encontrar com a gerente, que ele já havia entrado em contato para
me receber, e me ofereceu o valor de 1 milhão de dólares por esse trabalho que
eu havia feito. Desses momentos da vida, Excelência, que a gente fica diante de
circunstâncias,  e sucumbi  à oportunidade, talvez fiquei cego por aquilo que
estava sendo me oferecido. Eu tinha 27 anos de empresa, e aceitei. E essa foi a
projeção que  eu tinha na  minha frente,  eu  não  fazia ideia  que,  até  aquele
momento eu não tinha conhecimento se circulava alguma coisa de propina, o
que eu sabia  é  que  nós havíamos  pago  um valor  que  era  justo  pelo  navio
porque eu tinha todos os trabalhos, tanto eu quanto o sócio, isso havia passado
pelo nosso crivo técnico, de sócio e tudo mais, então eu estava convicto que a
gente não estava pagando um sobrepreço ou algo assim...
Juiz Federal:- Mas por que estavam recebendo, então?
Demarco Jorge Epifânio:- O que eu entendi é que isso era parte da comissão de um
representante, que era o senhor Júlio Camargo. Porque na maioria desses contratos,
Excelência,  aqui  no  Brasil  algumas  empresas,  principalmente  as  empresas
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nacionais,  elas lidam com representantes,  e obviamente que esses representantes
têm direito a  percentuais,  então eu talvez  tenha modelado na minha cabeça,  eu
entendi aquilo como sendo uma, uma...
Juiz Federal:- E por que o representante ia dar parte da comissão dele para o senhor?
Demarco Jorge Epifânio:- Excelência, como eu lhe disse, essa foi a minha cegueira
em termos de entendimento, em termos de aceitação deste valor. Aquilo para mim,
eu não havia pedido nada, eu não havia negociado nada, eu não havia feito o meu
trabalho buscando algum tipo de favorecimento, eu faria o mesmo trabalho se ao
final daquilo não tivesse nada, não faria nada diferente daquilo que foi feito, isso
posso assegurar ao senhor, mas infelizmente foi um ato de...
Juiz Federal:- E o que o senhor Luiz Moreira falou ao senhor a esse respeito, o que
era esse dinheiro?
Demarco Jorge Epifânio:- Ele não deu detalhes, ele não deu detalhes.
Juiz Federal:- E por que ele estava suportando o pagamento, o que ele falou?
Demarco Jorge Epifânio:- Eu vi em algumas reuniões...
Juiz Federal:- Ele falou que o dinheiro era dele?
Demarco Jorge Epifânio:- Não, não tinha detalhes. O que eu havia visto em algumas
reuniões era a presença do senhor Júlio Camargo, a presença do senhor Fernando
Soares... Aliás, outro esclarecimento que eu queria prestar, porque pode ficar uma
leitura que Fernando Soares me representava, e isso na verdade, como eu lhe disse,
eu fui ter contato com esse assunto somente a partir de maio de 2006. Eu nunca tive
conversas com respeito à propina com Fernando Soares, ele nunca teve nenhuma
delegação minha para tratar disso, então o meu contato era o senhor Moreira.
Juiz Federal:- E o que ele fazia nessas reuniões, o senhor Fernando Soares?
Demarco Jorge Epifânio:- Eles estavam de alguma maneira presentes, não em todas
elas, mas eu diria que naquelas reuniões mais estratégicas, de definição. Uma das
reuniões, por exemplo, em Londres, quando eu fui apresentado oficialmente ao time
da Mitsue, que nós tivemos lá na Inglaterra, tanto o senhor Fernando Soares quanto
o senhor Júlio Camargo estavam lá. Foram, apresentaram e não participaram da
reunião,  foram  apenas  para  fazer  um  cumprimento,  umas  coisas  quaisquer.  E
posteriormente,  obviamente,  a gente começou a perceber que haviam acontecido
coisas de maneira torta, de maneira equivocada, ou seja...
Juiz Federal:- Como assim?
Demarco Jorge Epifânio:- Com relação a essa questão de propina, porque quando
teve  o  segundo  navio,  eu  não  participei  da  contratação  do  segundo  navio,  no
segundo  navio  eu  estava  na  Inglaterra,  esporadicamente  eu  era  solicitado  pelo
engenheiro  Musa para mandar  algum trabalho,  fazer  alguma coisa,  ou trabalhar
junto ao jurídico para questão de pareceres e tudo mais, mas alguns anos depois,
talvez, não sei precisar agora quando, mas aí já um pouco menos, digamos assim,
não tão cego, eu percebi que havia realmente cometido algo que não era correto.
Essa conta na Suíça para sua informação, ainda nesse primeiro momento, eu abri
essa conta, minha família estava comigo, então eu não tinha absolutamente nenhum
segredo porque a gente sempre pensa que pode acontecer o pior e tudo, então tem
que haver alguma coisa. Mas o que eu dizia para eles é que isso era realmente uma
bonificação, isso era um prêmio, quer dizer, eles não tinham essa ideia e, enfim,
aceitaram aquilo que eu estava dizendo para eles.
(...)
Juiz  Federal:-     Mas  aquele...  O  senhor,  quando  teve  essas  conversas,  esses
valores eram por conta da contratação do Petrobras 10.000 ou...
Demarco Jorge Epifânio:-     Do Petrobras 10.000.
Juiz Federal:-     E do Vitória 10.000?
Demarco Jorge Epifânio:-     Não, do Vitória 10000 não recebi nada, Excelência.
(...)
Juiz Federal:-     Quem mais sabia, ou melhor, quem mais recebeu dinheiro nisso?
Demarco Jorge Epifânio:-   Além disso, o César Tavares...
Juiz Federal:-     Que o senhor sabia na época, né.
Demarco Jorge Epifânio:-    Sim, o César Tavares, o Rafael Comino, o Aurélio
Teles,  o  Mônaco  era  uma  pessoa  muito  próximo  desse  núcleo  porque  eles
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estavam juntos desde a época das térmicas no Gás e Energia, e não sei precisar
se ele efetivamente, com respeito à comissão de... Porque eu não cheguei a ver,
eu vi depois pelos jornais que havia uma planilha, não sei que, com nomes,
apelidos, isso eu nunca cheguei a ver. O meu contato era diretamente com o
Moreira de uma maneira muito...
Juiz Federal:-    Mas ele lhe contou que essas outras pessoas também estavam
sabendo?
Demarco Jorge Epifânio:-   Sim, sim, isso aconteceu. Que haveria um caixa, uma
divisão desses valores e algumas pessoas, tanto é que ele falou que obviamente o
diretor Nestor, ele receberia uma parcela maior deste valor, o Fernando Baiano
receberia  parte  desse  valor  e  o  resto  seria  dividido  por  esse  núcleo  da
internacional, incluindo o engenheiro Musa também. (Grifos nossos)

JORGE LUZ  e  BRUNO LUZ , operadores de propina do contrato do
navio-sonda  PETROBRAS  10.000  em  favor  de  parlamentares,  e  FERNANDO
SOARES, operador de propina nos contratos dos dois navios-sonda, acompanharam de
perto o andamento das negociações.

De acordo com registros de portaria da PETROBRAS, constata-se que os
operadores de propina estiveram diversas vezes com funcionários da estatal sem causa
lícita que as justificasse.

Os registros de portaria foram acautelados pela secretaria desse Juízo,
conforme  certidão  constante  no  evento  398  da  Ação  Penal  n°  5083838-
59.2014.404.7000 (informação constante na nota de rodapé da denúncia de nº 20), o
que foi disponibilizado para as defesas.
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Órgão Vis itado: DIRETORIA INTERNACIONAL

Docum ento Nom e  do V is itante Nom e do V is itado: Em pre sa V is itante Data/Hora Liberação Data/Hora Baixa

0236107607/SSP-BA FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES NESTOR CUNAT CERVERO IBERBRAS 26/10/2004 09:34 26/10/2004 12:44

0236107607/SSP-BA FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES NESTOR CUNAT CERVERO IBERBRAS 24/11/2004 10:09 24/11/2004 13:19

SEM DOCUMENTO 57602 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO NAO INFORMADA 05/01/2005 10:50 05/01/2005 12:17

0236107607/SSP-BA FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES NESTOR CUNAT CERVERO IBERBRAS 25/01/2005 15:15 25/01/2005 18:28

0236107607/SSP-BA FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES NESTOR CUNAT CERVERO IBERBRAS 10/06/2005 09:29 10/06/2005 13:50

0236107607/SSP-BA FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES NESTOR CUNAT CERVERO IBERBRAS 20/07/2005 15:39 20/07/2005 17:09

SEM DOCUMENTO 70066 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 27/09/2005 16:22 27/09/2005 17:11

SEM DOCUMENTO 73412 JORGE LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PARTICULAR 02/12/2005 14:17 02/12/2005 14:55

SEM DOCUMENTO 74258 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO IBERBRAS 19/12/2005 14:42 19/12/2005 15:30

SEM DOCUMENTO 76946 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO ACOMP.DEPUTADO ANIBAL GOMES 17/02/2006 09:14 17/02/2006 10:56

SEM DOCUMENTO 80404 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 08/05/2006 14:39 08/05/2006 15:40

SEM DOCUMENTO 80825 JORGE LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PARTICULAR 16/05/2006 14:04 16/05/2006 15:28

SEM DOCUMENTO 80862 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 17/05/2006 08:52 17/05/2006 10:30

SEM DOCUMENTO 82686 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 30/06/2006 08:17 30/06/2006 09:20

SEM DOCUMENTO 82883 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 05/07/2006 11:42 05/07/2006 12:55

SEM DOCUMENTO 83412 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 20/07/2006 09:31 20/07/2006 10:07

SEM DOCUMENTO 83787 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 28/07/2006 14:47 28/07/2006 15:38

SEM DOCUMENTO 85794 BRUNO LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA TERRA 15/09/2006 08:35 15/09/2006 11:22

SEM DOCUMENTO 86097 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEAR 22/09/2006 15:51 22/09/2006 17:25

SEM DOCUMENTO 86098 BRUNO LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEAR 22/09/2006 15:51 22/09/2006 17:25

SEM DOCUMENTO 89589 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 20/12/2006 09:02 20/12/2006 10:54

SEM DOCUMENTO 90041 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO GEA PROJETOS 05/01/2007 12:11 05/01/2007 12:40

SEM DOCUMENTO 90043 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO GEA PROJETOS 05/01/2007 14:03 05/01/2007 14:54

SEM DOCUMENTO 90956 BRUNO LUZ NESTOR CUNAT CERVERO PARTICULAR 26/01/2007 15:17 26/01/2007 20:07

SEM DOCUMENTO 91185 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO GEA PROJETOS 31/01/2007 12:48 31/01/2007 14:00

SEM DOCUMENTO 94406 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO NAO INFORMADA 25/04/2007 16:52 26/04/2007 07:47

SEM DOCUMENTO 95109 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO NAO INFORMADA 10/05/2007 09:57 10/05/2007 10:50

SEM DOCUMENTO 95497 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO GEA PROJETOS 21/05/2007 11:52 21/05/2007 13:16

0102711850/DIC-RJ BRUNO GONCALVES LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA GEA PROJETOS 27/09/2007 15:43 28/09/2007 12:40

SEM DOCUMENTO 102028 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 08/11/2007 10:49 08/11/2007 11:58

SEM DOCUMENTO 102903 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO NAO INFORMADA 04/12/2007 14:05 04/12/2007 14:38

SEM DOCUMENTO 102904 BRUNO GONCALVES LUZ NESTOR CUNAT CERVERO NAO INFORMADA 04/12/2007 14:05 04/12/2007 14:38

698349/SSP-AL FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PESSOAL 14/12/2007 14:47 14/12/2007 18:11

SEM DOCUMENTO 103478 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 20/12/2007 08:11 20/12/2007 08:53
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JORGE LUZ  reconheceu que intermediou o repasse de propina para políticos
do  PMDB decorrentes  da  construção  do  navio-sonda  PETROBRAS 10.000  e  VITÓRIA
10.000, o que tinha relação direta com a manutenção de NESTOR CERVERÓ como diretor
da área internacional:

Juiz Federal:- Senhor Jorge, a acusação aqui é bem específica, segundo o Ministério
Público,  teria  havido  pagamento  de  comissões,  vantagem  indevida,  propinas,  a
agentes da Petrobras e também a agentes políticos em decorrência da contratação de
dois navios  sondas,  o  Petrobras 10.000 e o Vitória  10.000,  o  senhor  participou
dessas contratações de alguma forma?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Eu participei sim, mas eu gostaria de explicar como foi
essa participação.
Juiz Federal:- Sim, o senhor pode explicar então.
Jorge Antônio da Silva Luz:- Na realidade essas P10.000 e Vitória 10.000, elas já
tinha  sido  contratadas  anteriormente.  O  meu  papel  foi  o  seguinte,  quando  o
Fernando Soares, que eu conheci em 2005, ele demonstrou pra mim, que a situação
do Paulo Roberto Costa, Diretor de Abastecimento e do Diretor Nestor Cerveró,
Internacional,  eles  estavam balançando,  com dificuldade.  Ele via  em mim,  uma
pessoa que poderia aproximá-lo do PMDB. Eu peguei,  e eu tinha, eu conheci o
senador Jader Barbalho desde 1983 e eu conheci o senador Renan Calheiros desde
1989, não tinha... não estava tendo contato com eles, mas eles me conheciam. Eu,
como tinha uma empresa de engenharia,  e tinha feito muitos serviços em vários
lugares do Brasil, eles me conheciam desse trabalho. Eu me senti... mas eu estava
distante deles... eu fiz o seguinte, eu peguei e tinha sido apresentado ao deputado
federal Aníbal Gomes. que é muito ligado ao senador Renan Calheiros. e através do
Aníbal eu peguei e fiz essa... novamente recontatá-los. Recontatei-os, e recontactei
primeiro o deputado Aníbal, expliquei pra ele o que acontecia, o deputado Aníbal foi
conversar com o Renan já, Silas...  basicamente o Silas, Renan, Jader e Aníbal, e
voltou com a informação seguinte... estavam dispostos a prestigiar a manutenção dos
diretores.
Juiz Federal:- Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Isso. Aí começamos... eu peguei e apresentei o Aníbal
ao Fernando Soares,  no restaurante,  na cidade,  ali  na Avenida Chile,  restaurante
Europa, fizemos a reunião, explicamos... o Aníbal ficou de voltar aos pares dele. O
Aníbal foi aos pares e voltou com a informação de que estavam dispostos a ajudar e
começaram-se as negociações. Havia um pedido alto pra que houvesse esse apoio. O
apoio se traduziria em... ele se traduziria em uma ajuda financeira e ele se traduziria
também na oportunidade de que esses políticos pudessem participar de algumas
operações  que  viessem  a  surgir  no  decorrer  do  tempo.  Bem,  isso  aconteceu,
acertaram, tinha sido pedido um número, foi discutido, e o Fernando e o Aníbal, que
eram as pessoas... o Fernando, porque representava vamos dizer, os diretores, e o
Aníbal  era  que  representava  os  políticos,  eu  tinha feito  essa  apresentação...  e
acabaram chegando ao valor de 11,5 milhões de reais.
Juiz Federal:- Isso foi em 2005 ainda?
Jorge Antônio da Silva Luz:- 2006.
Juiz Federal:- 2006?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Final de 2005, início de 2006.
Juiz Federal:- Tá.
Jorge Antônio da Silva Luz:- Bem, o que aconteceu? Foi  marcado uma reunião,
porque os diretores não queriam assumir esse compromisso sem que tivesse certeza
do  destinatário,  quem seria  o  destinatário  dessa  vantagem ou  propina....  o  que
aconteceu foi  que foi  feita  uma reunião na casa do senador Jader Barbalho, em
Brasília, na casa no Lago Sul, em que participamos eu, estávamos lá, o Cerveró, o
Paulo Roberto Costa, que eu me lembro com certeza, estava Aníbal, estava o Jader,
não  tenho  certeza  se  o  Renan  estava  ou  se  ele  só  estava  na  outra  reunião,
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cumprimentaram-se e combinaram-se as regras... não, realmente o destino é esse,
vamos tocar. Bem, como é que era feito isso? Tinha sido combinado que seria pago
em parcelas.  De onde vinha  esse  dinheiro?  Por  isso  que  eu digo ao senhor,  eu
participei,  mas o dinheiro já era de uma negociação que tinha sido feita...  eu vi
depois, descobri isso depois... tinha sido uma negociação do Fernando Soares junto
com a Samsung, através do seu representante Julio Camargo, que eu não conhecia...
apesar de que o senhor Julio Camargo aqui... me deu oportunidade de participar das
reuniões de testemunha, foi muito importante pra mim... eu levei um susto quando
ele disse que me conhecia: “Ah, eu conheci o Jorge 30 anos atrás, em um evento
social, mas nunca mais tinha tido notícias dele”. É verdade. Bem, eu nunca estive
com... se eu passasse eu não sabia quem era o Julio e apesar de ter visto aqui, eu o vi
de costas, não conseguiria reconhecer.
Juiz Federal:- Certo.
Jorge  Antônio  da  Silva  Luz:- Aí  o  que  aconteceu,  começaram  a  questão  dos
pagamentos e sempre havia um pouco de atraso. Com isso houve um desgaste entre
o Aníbal e o Fernando Soares, porque o Aníbal ia cobrar o Fernando Soares pelas
razões que ele alegava, não podia, estava atrasado. O Aníbal passava as contas para
o Fernando, o Fernando passava... eu vi depois, com o encadeamento, eu descobri
que  o  Fernando  passava  para  o  Júlio  Camargo  e  o  Júlio  Camargo  fazia  os
pagamentos.  Bem,  esse controle,  desses 11,5  milhões de reais,  eu não os tenho
porque eu não participei disso. Eu participei sim, de toda a estruturação... quando,
em determinado momento, a relação deles começou a ficar muito difícil, eu passei a
ser intermediário na recepção das contas que o Aníbal passava e eu entregava para o
Fernando. O Fernando entregava ao... bem, isso foi feito... então, esses 11.5 milhões
vieram... mas no mesmo tempo, a Vitória 10.000 estava sendo contratada... a Vitória
10.000, até onde eu saiba, ela tinha sido contratada com a Petrobras.

O apadrinhamento de agentes públicos em altos cargos da administração e de
estatais tinha relação direta com a compra de apoio político de parlamentares pelo executivo
federal.

No final do ano de 2006, enquanto acontecia o esquema criminoso, o PMDB
oficializou o apoio ao governo do então Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA, como é possível constatar em fontes abertas (evento 1, ANEXOS 224 e 225)3. 

NESTOR CERVERÓ confirmou em depoimento que a destinação de propina
do navio-sonda PETROBRAS 10.000 foi decorrente da necessidade de contrapartida do apoio
político recebido pelo PMDB para manter-se como diretor internacional da PETROBRAS,
conforme trecho abaixo:

Defesa: - Isso. A contratação da Petrobras 10.000 foi, é, então essa negociação
do pagamento foi simultâneo? Enquanto tava contratando o senhor percebeu
que era necessário pagar a propina ou a propina que o senhor pagou, teria
pago aos agentes políticos, surge num segundo momento que não a ver com a
contratação, mas relacionado a um apoio político que o senhor precisaria para
se manter no cargo?
Nestor  Cunat  Cerveró:     -  É,  o  que  foi  feito,  foi  que  houve  uma  demanda,
particularmente  do,  que  éramos,  o  senador  Renan  Calheiros,  e  na  época
deputado Jader Barbalho, a mim, ao Paulo Roberto, que também participou
dessa, dessa, não da negociação da sonda, mas desse compromisso onde cada

3http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/pmdb-acerta-participacao-no-governo-lula/,  consultado  em
06/03/2017.
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,AA1370004-5601,00-
PMDB+APROVA+PARTICIPACAO+NO+GOVERNO+DE+COALIZAO+DE+LULA.html,  consultado  em
06/03/2017.
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um expôs qual o tipo, qual quantia, qual a, qual a colaboração que poderia ser
feita anterior à campanha.
Defesa  : - Ah, tá.
Nestor Cunat Cerveró:     - E isso, e essa, e essa disponibilidade surgiu por conta
da, da negociação.
Defesa: - Entendi, mas é...
Nestor Cunat Cerveró: - Mas não foi assim, mas não houve uma, não houve um
direcionamento, "ó, tem que ser tanto"...
Defesa: - É, é essa a minha pergunta da relação. Então, na verdade, pelo o que o
senhor tá me dizendo, eu vou fazer essa pergunta para confirmação, pós contratação,
ou seja, uma vez contratada tinha, esse acerto já tava feito, aí surge a necessidade de
um, de uma, de um dinheiro para a campanha e o senhor enxerga que desse valor
poderia ser pago. É isso?
Nestor Cunat Cerveró: - Eu não sei precisar exatamente porque são, não, eu não
tenho o registro.
Defesa: - Tudo bem.
Nestor Cunat Cerveró: - É, mas realmente não houve um, uma vinculação na, no
compromisso estabelecido com o deputado Jader e com senador, não houve uma
vinculação. Eles tinham, mais ou menos, noção dos negócios, mas o que foi feito foi
o acerto de qual a quantia que eu poderia vir a disponibilizar durante o período de
campanha.
Defesa: - Entendi. Esse, essa, o senhor falou que se encontrou com, o hoje senador e,
é, Renan e à época deputado Jader, e o ex-diretor Paulo Roberto. Foi, isso, tinha
mais alguém nessa reunião? Essa reunião foi aonde? Em Brasília, no Rio?
Nestor  Cunat  Cerveró: -  Essa reunião foi  em Brasília,  foi  um jantar  na casa  do
deputado Jader Barbalho.
Defesa: - Só tavam o, só os quatro? Tinha mais alguém?
Nestor Cunat Cerveró: - Que eu me recorde tinha, desculpe, mas já são mais de onze
anos, então... É, tinha os dois, Paulo e eu... Ah, o que, inclusive, fez o contato pra
marcar esse jantar, foi o, agora eu me lembro, foi o Sérgio Machado e, e o Jorge
Luz, o senhor Jorge Luz, que inclusive ficou, nesse jantar ficou definido que ele
seria o operador responsável por levar essa quantia a estes políticos.
Defesa: - Entendi. Então, teria sido um encontro com a participado do então, vou
falar os nomes direto, Excelência, sem as...
Juiz Federal: - Sim.
Defesa: - É, senhor Jader, senhor Renan, senhor Paulo, o senhor, e o senhor Jorge
Luz tava nesse encontro?
Nestor Cunat Cerveró: - Como eu falei...
Defesa: - Só para...
Nestor Cunat Cerveró: - É, já não me, já não me recordava do Sérgio Machado,
Sérgio, me lembre agora do Sérgio Machado. O Jorge Luz eu tenho impressão que
sim. O que eu tenho certeza é que, houve até, porque no, no acerto, quer dizer, não
era eu que ia entregar os recursos, ficou, houve uma, uma discussão, não, houve uma
negociação  de  quem  seria  a  pessoa  responsável  para  fazer  esse  tipo  de,  de
transferência, né, até o Sérgio Machado, agora estou me recordando, por isso que eu,
é, se ofereceu para fazer, mas não sei se foi o próprio Jader, falou, "não, não, vamos
deixar que o Jorge, o senhor Jorge", posso chamar assim, Jorge...
Defesa: - Uhum.
Nestor Cunat Cerveró: - "Vai fazer, ele já tem, já, já tem conhecimento, então, eu,
para mim não fazia diferença".

Os Senadores da República JADER FONTENELLE BARBALHO e JOSÉ RE-
NAN VASCONCELOS CALHEIROS e o Deputado Federal ANÍBAL FERREIRA GOMES
foram ouvidos  como testemunha  neste  feito  arroladas pelas  defesas  de  JORGE LUZ  e
BRUNO LUZ .

Todos negaram participação nos fatos e negaram serem beneficiários de qual-
quer vantagem indevida.
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Os depoimentos prestados pelos parlamentares carecem de credibilidade, pois
atualmente são investigados no Supremo Tribunal Federal pelos fatos objeto desta ação e fo-
ram prestados no exercício de suas defesas, podendo, dessa forma, mentir e não respeitar o
compromisso de dizer a verdade.

Diversos fatos confirmam que existiu propina ajustada em favor de parlamenta-
res do PMDB decorrente do apoio político existente ao diretor da área internacional NESTOR
CERVERÓ.

Recentemente, nos autos 5024265-85.2017.4.04.7000, ocorreu o recebimento
do  compartilhamento  de  provas  pelo  Supremo  Tribunal Federal  com  o  presente  Juízo
referentes a elementos colhidos em buscas e apreensões realizadas na denominada Operação
Catilinárias.

Foram  encontrados  documentos  que  estavam  em  posse  de  EDUARDO
CONSENTINO DA CUNHA referentes ao loteamento de cargos favor do PMDB (evento
498, ANEXOS 3 e 4).

Um dos documentos traz informações acerca de cargos no “Gov Lula” e “Gov
Dilma”, em alusão aos Governos dos ex-Presidentes da República LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA e DILMA ROUSSEF, sendo que na coluna “Gov Lula” consta “Dir Int Petrobras” e
“1/2 Dir Abast Petrobras”, o que faz alusão à diretoria internacional da Petrobras e a diretoria
de abastecimento da Petrobras, conforme reprodução abaixo:
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Como será objeto de análise mais a frente, o Deputado Federal EDUARDO
CUNHA foi um dos beneficiários do PMDB da propina originada dos desvios ocorridos no
navio-sonda PETROBRAS 10.000.
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3.1.2.  FRAUDES  COMETIDAS  PARA CONTRATAÇÃO  DA  SAMSUNG  HEAVY
INDUSTRIES.

Diante  do  acerto  criminoso,  diversas  fraudes  foram  cometidas  pelos
funcionários da PETROBRAS para viabilizar os dois contratos com a SAMSUNG.

A PETROBRAS realizou auditoria e constatou diversas irregularidades (evento
1, ANEXO 128). 

Com base nos documentos fornecidos pela PETROBRAS, que estão anexos a
este feito e sua íntegra encontra-se acautelada na secretaria do presente Juízo4, foi possível
analisar  as  contratações  da  SAMSUNG  e  encontrar  diversas  fraudes  cometidas  pelos
funcionários da PETROBRAS para angariar propina para si, para políticos e intermediadores
do negócio.

- PETROBRAS 10.000

De acordo com os dados da agenda funcional do diretor da área internacional
(evento 1, ANEXO 216, fl. 4), constatou-se a realização de uma reunião no gabinete de NES-
TOR CERVERÓ, na sede da PETROBRAS, no Rio de Janeiro, em 10 de junho de 2005, que
contou com a presença do próprio NESTOR CERVERÓ, do então gerente-executivo para de-
senvolvimento de negócios internacionais da estatal, LUIZ CARLOS MOREIRA e de pes-
soas ligadas às empresas SAMSUNG e MITSUI. Além disso, mesmo não constando como
participante da reunião na agenda oficial, os registros de portaria da PETROBRAS confirmam
que FERNANDO SOARES e JULIO CAMARGO estiveram presentes em tal reunião5.

Em  26 de julho de 2005 ocorreu nova reunião de JÚLIO CAMARGO com
NESTOR CERVERÓ, com a presença de ISHIRO INAGAKI, assim como com KOMINE,
gerente-geral da MITSUI, de acordo com a agenda do diretor internacional da PETROBRAS
(evento 1, ANEXO 216, fl. 15).

Em 26 de outubro de 2005, a MITSUI contatou oficialmente a área Internacio-
nal para desenvolver em conjunto projeto de construção de um navio-sonda, com vaga (slot)
em estaleiro para entrega em junho de 2009. 

Em  01º  de  novembro  2005,  ocorreu  nova  reunião  de  NESTOR
CERVERÓ com os  diretores  da  MITSUI  de  Tóquio  e  do  Brasil,  de  acordo  com a
agenda do diretor internacional da PETROBRAS (evento 1, ANEXO 216, fl. 17).

De acordo com a auditoria realizada pela PETROBRAS (evento 1, ANEXO
128, fl. 9), em dezembro de 2005, foi realizado um estudo sobre o “custo de oportunidade de
termos ou não uma sonda disponível para os novos negócios da área internacional”, o qual
partiu de uma premissa extremamente otimista de 4 blocos novos por ano, com 2 prospectos,
com 30% de chance de sucesso, avaliadas por 1 poço com 30% de chance de declarar a co-
mercialidade, mais o desenvolvimento da produção com 32 poços por campo.

4 Conforme certidão constante no evento 398 da Ação Penal n° 5083838-59.2014.404.7000.
5 Referido relatório de visitas consta na mídia digital  acautelada nesta 13ª Vara Federal,  conforme certidão
constante no evento 398 da Ação Penal n° 5083838-59.2014.404.7000. Por ser uma extensa planilha no formato
excel, incompatível com o upload do sistema do eproc, recomenda-se a consulta à referida mídia para verificação
das informações ora trazidas.
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Em 12 de janeiro de 2006 e em 24 de fevereiro de 2006 há a assinatura do 1º e
do 2º "Memorandum of Undestanding“ (MoU) de caráter não vinculante ("Non-binding”),
agora entre  MITSUI  e  a  PETROBRAS,  inclusive  estabelecendo cronograma  para
oferecimento,  pela  MITSUI,  da  proposta  de  negócio  e sua  respectiva  apreciação  pela
PETROBRAS, representada por LUIZ CARLOS MOREIRA  (MoUs no evento 1, ANEXOS
219 e 220).

Em  13  de  abril  de  2006,  depois  da solicitação  de  LUIZ  CARLOS MO-
REIRA , representando a Diretoria Internacional (ANEXO 46), a Diretoria Executiva da PE-
TROBRAS emitiu a necessária aprovação, sob a recomendação de NESTOR CERVERÓ, da
assinatura da  Letter of Intent (LoI) para a construção do navio-sonda para exploração em
águas profundas, conforme Ata DE 4579 (evento 1, ANEXO 45). 

Até então, portanto, toda a negociação conduzida pela Diretoria Internacional
foi feita sem a imprescindível autorização prévia da Diretoria Executiva da PETROBRAS
(evento 1, ANEXO 128).

No mesmo dia (14/04/2006), conforme registros de portaria da PETROBRAS6,
NESTOR CERVERÓ recebeu longa visita de FERNANDO SOARES, com quem ficou das
10:02 horas às 16:37 horas.

Finalmente, em 14 de abril de 2006 houve a assinatura da Letter Of Intent (LoI)
– Carta de Intenções – com a SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (SHI), pelo valor de US$
551.000.000,00, na qual a SAMSUNG afirmou sua pretensão em construir, entregar e vender
o  navio-sonda à  PETROBRAS (shipbuilding  contract),  sendo o documento assinado por
NESTOR CERVERÓ, como representante da PETROBRAS (evento 1, ANEXO 48).

Para finalizar as tratativas, diversas reuniões ocorreram entre NESTOR CER-
VERÓ e os representantes da empresa SAMSUNG e MITSUI, como indicam os registros da
agenda do diretor internacional da PETROBRAS: em 26 de maio de 2006 ocorreu reunião en-
tre representantes da MITSUI e NESTOR CERVERÓ para tratar de sondas de perfuração
(evento 1, ANEXO 216, fl. 22); em 05 de junho de 2006 ocorreu reunião de NESTOR CER-
VERÓ com representantes da SAMSUNG e da MITSUI para tratar de navio de perfuração
(Drilling Ship) (evento 1, ANEXO 216, fl. 26); em 28 de junho de 2006 ainda existe registro
de nova visita “de cortesia” dos representantes da MITSUI brasileira e japonesa, para tratar de
sonda (drilling rig ) (evento 1, ANEXO 216, fl. 28).

Em junho de 2006, DEMARCO EPIFÂNIO  e EDUARDO MUSA foram para
o Japão e Coreia do Sul para detalhar junto a MITSUI e a SAMSUNG os instrumentos contra-
tuais  com  vistas  a  sua  assinatura,  conforme  assinalado  pela  auditoria  da  PETROBRAS
(evento 1, ANEXO128, fl. 7).

A aprovação da celebração do contrato com a SAMSUNG/MITSUI era tão
certa que DEMARCO EPIFANIO  – Gerente-Geral da Área Internacional –, no dia 5 de ju-
lho de 2006 – ou seja, oito dias antes da aprovação pela Diretoria Executiva –, enviou e-mail
para LUIZ CARLOS MOREIRA , Gerente-Executivo da Área Internacional, afirmando que
já estava prevista para o dia 13 de julho a apreciação da Diretoria Executiva e que a assinatura

6  Referido relatório de visitas consta na mídia digital acautelada nesta 13ª Vara Federal, conforme certidão cons-
tante no evento 398 da Ação Penal n° 5083838-59.2014.404.7000. Por ser uma extensa planilha no formato ex-
cel, incompatível com o upload do sistema do eproc, recomenda-se a consulta à referida mídia para verificação
das informações ora trazidas.
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do instrumento  contratual  ocorreria no dia seguinte,  em 14 de julho de 2006 (evento  1,
ANEXO 216, fl. 33).

No  dia  07  de  julho  de  2006,  o  resultado  final  das  negociações  entre
PETROBRAS e as empresas MITSUI e SAMSUNG foi apresentado por  LUIZ CARLOS
MOREIRA  ao  diretor  internacional  da  PETROBRAS,  NESTOR  CERVERÓ,  o  qual
determinou o encaminhamento à diretoria executiva da estatal (evento 1, ANEXO 221).

Em 13 de julho 2006, conforme extrato da ata da reunião realizada da Diretoria
Executiva - Ata DE 4.595 (evento 1, ANEXO 221), NESTOR CERVERÓ sugeriu, submeteu e
teve aprovada pela referida Diretoria a estrutura da sociedade com a MITSUI, bem como a re-
comendação para que a empresa PETROBRAS International Braspetro B.V., empresa subsi-
diária  da  PETROBRAS,  celebrasse  o  contrato  para  a  construção  do  navio-sonda  (Ship
Building Contract - SBC) com a empresa SAMSUNG, conforme acordado com JÚLIO CA-
MARGO, pelo valor de US$ 586.000.000,00.

Confira-se o trecho da ata (evento 1, ANEXO 222):

Exatamente no dia seguinte à aprovação pela Diretoria Executiva, no dia 14 de
julho de 2006, foi firmado o respectivo contrato entre a PETROBRAS INTERNATIONAL
BRASPETRO BV e JAPAN DRILLSHIP INVESTMENT CO. LTDA. (subsidiária da MIT-
SUI) com a SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO. LTD, para a construção do navio sonda,
no valor de US$ 586.000.000,00. Também se logrou estabelecer os termos da parceria entre
PETROBRAS e MITSUI, exatamente nos moldes acertados (evento 1, ANEXO 72). Houve
inclusive cerimônia na PETROBRAS para assinatura, com participação dos altos executivos
das empresas envolvidas, conforme agenda de reunião de NESTOR CERVERÓ (evento 1,
ANEXO 216, fl. 30).

Desse modo, a SAMSUNG foi contratada sem procedimento licitatório e sem
justificativa que inviabilizasse a realização de procedimento competitivo para a contratação.

Durante  as  apurações  da  PETROBRAS  (evento  1,  ANEXO  128),
destacaram-se as seguintes irregularidades: (i) necessidade de contratação suportada
por  estudo  baseado  em  premissas  otimistas  e  sem  o  embasamento  em  dados
geológicos ou negócios firmes – previsões, inclusive, que não se realizaram; (ii) falta
de  processo  competitivo  para  suportar  a  escolha  do  estaleiro  SAMSUNG  para
construção  do  referido  navio  sonda,  sem  qualquer  seleção  de  propostas  –  e  sem
negociação  efetiva  das  condições  comerciais  iniciais,  que  partiram  da
MITSUI/SAMSUNG, não existindo discussão real  do preço (tanto assim que houve
reajuste de 3% – US$ 19 milhões – no preço de construção do navio PETROBRAS
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10000 pela SAMSUNG, sem indicação de qualquer objeção ou questionamento pela
Área  Internacional);  (iii)  elevada  e  indevida  autonomia  detida  pela  Área
Internacional, em especial representada pelo recebimento de propostas, negociações e
assinaturas  de  memorandos  de  entendimento  sem  prévia  autorização  da  Diretoria
Executiva, conforme era necessário.

- VITÓRIA 10.000

Em 14 de setembro de 2006, NESTOR CERVERÓ reuniu-se com JULIO CA-
MARGO e FERNANDO SOARES (neste dia, FERNANDO SOARES entrou e saiu da PE-
TROBRAS, para visitar NESTOR CERVERÓ, por sete vezes, entre 11h09min e 18h41min,
conforme registro da agenda funcional de NESTOR CERVERÓ (evento 1, ANEXO 216, fl.
39) e registros de portaria da PETROBRAS (evento 1, ANEXO 226).

Em 13 de dezembro de 2006 a SAMSUNG ofertou uma vaga (slot) para cons-
trução de um 2º navio-sonda no valor de USD 616.000.000,00 (evento 1, ANEXO 93).

Em 15 de janeiro de 2007, o gerente-executivo para desenvolvimento de negó-
cios da área internacional, LUIZ  CARLOS MOREIRA , sob a chancela do diretor NESTOR
CERVERÓ, encaminhou à Diretoria Executiva documento (DIP-INTER-DN 17/2007) solici-
tando àquele órgão considerar a construção de um segundo navio-sonda voltado para as ope-
rações da área internacional em águas ultraprofundas, com início de operação programada
para junho de 2010, a ser construído no estaleiro SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES, “vi-
sando uma economia de escala e vantagens operacionais no gerenciamento de unidades gê-
meas” (evento 1, ANEXO 142). 

Interessante  apontar  que,  mesmo se afirmando na justificativa da aquisição
deste navio-sonda que a aquisição traria economia para a PETROBRAS, o valor do novo
navio-sonda é 5% superior ao do primeiro, sendo certo também que não houve praticamente
qualquer negociação sobre o preço (evento 1, ANEXO 142).

De acordo com o relatório da auditoria da PETROBRAS (evento 1, ANEXO
128, fl. 16), até então, a condução das negociações foram realizadas sem prévia anuência da
autoridade competente, pois as negociações com o estaleiro e a escolha de parceiro foram fei-
tas antes de autorização e aprovação da Diretoria Executiva para o negócio, contrariando a re-
gra de governança adotada na companhia.

Em 18 de janeiro de 2007 foi aprovada pela Diretoria Executiva a construção
de um novo navio-sonda para exploração de águas ultraprofundas, conforme  Ata de 4624
(evento 1, ANEXO 142). 

Desse modo, em 26 de janeiro de 2007, a Letter of Intent foi assinada entre a
PETROBRAS OIL AND GAS B.V, representada pelo Diretor NESTOR CERVERÓ e o esta-
leiro SAMSUNG (evento 1, ANEXO 92). Neste mesmo dia, FERNANDO SOARES esteve
com NESTOR CERVERÓ na PETROBRAS, conforme registros de portaria da estatal (evento
1, ANEXO 227).

Em 05 de março de 2007, o gerente-executivo  LUIZ CARLOS MOREIRA
encaminhou o resultado final das negociações ao diretor NESTOR CERVERÓ (evento 1,
ANEXO 99). No dia seguinte, 06 de março de 2007, há reunião entre JULIO CAMARGO e
NESTOR CERVERÓ, de acordo com registros da agenda do diretor internacional (evento 1,
ANEXO 215). 
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No dia 08 de março de 2007, conforme extrato da ata da reunião da Diretoria
Executiva 4.632 (evento 1, ANEXO 99), NESTOR CERVERÓ submeteu e teve aprovada pela
Diretoria Executiva a recomendação para que a empresa PETROBRAS Oil  & Gas B. V.
(PO&G), empresa subsidiária da PETROBRAS na época, celebrasse o contrato para a cons-
trução do navio-sonda VITORIA 10.000 com a empresa SAMSUNG, conforme anteriormente
acordado com JÚLIO CAMARGO, pelo valor total de US$ 616.000.000,00. Confira-se o tre-
cho pertinente da ata (evento 1, ANEXO 17):

Em 09 de março de 2007, dia imediatamente seguinte à autorização pela Dire-
toria Executiva, da mesma forma como ocorreu na primeira aquisição, foi formalizado o res-
pectivo contrato para a construção do navio-sonda Vitoria 10.000 (evento 1, ANEXO 104).

Novamente, a SAMSUNG foi contratada sem procedimento licitatório e sem
justificativa que inviabilizasse a realização de procedimento competitivo para a contratação
(de acordo com auditoria constante no evento 1, ANEXO 128).

Durante as apurações da PETROBRAS (evento 1, ANEXO 128), destacaram-
se  as  seguintes  irregularidades  constatadas:  (i)  frágil  comprovação  da  necessidade  de
contratar,  pois  se  valeu  do  mesmo estudo que justificou  a  contratação  da  PETROBRAS
10000, sem estudos geológicos, resultando em idêntica fragilidade em relação à real demanda
de  poços;  (ii)  condução  de  negociações  visando  à  contratação  sem  prévia  anuência  da
autoridade competente, pois as negociações com o estaleiro e a escolha de parceiro foram
feitas antes de autorização e aprovação da Diretoria Executiva para o negócio, contrariando a
regra geral adotada na companhia; (iii) falta de processo competitivo para suportar a escolha
do  estaleiro  SAMSUNG para  construção  do  referido  navio  Sonda  –  sem  realização  de
processos  competitivos  para  seleção  da  proposta,  aceitando-se  uma  única  proposta,  sem
comissão de  negociação  para  escolha  do  estaleiro  e  inexistência  de atas  de  reunião  que
evidenciassem as negociações. Ademais, na Exposição de motivos que justificou o negócio,
dentre  as  razões  para  a  escolha  do  estaleiro  estaria  a  suposta  economia  de  escala  na
supervisão, racionalização na compra de equipamentos e estoques para ambas as unidades,
bem  como  assinatura  de  contrato  semelhante  ao  da  PETROBRAS  10000.  Porém,  nada
obstante tal justificativa, o preço pactuado superava o do primeiro navio sonda em 5%.

O  auditor  ROBSON  CECÍLIO  COSTA foi  ouvido  como  testemunha  e
confirmou que a contratação dos navios-sondas PETROBRAS 10.000 e VITÓRIA 10.000,
nos anos de 2006 e 2007, foi embasada num estudo otimista realizado no ano de 2005, que
previa a aquisição de grande número de blocos de petróleo, com uma alta probabilidade de se
encontrar petróleo, de 30%.
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A testemunha ainda asseverou que a tramitação do processo de contratação foi
irregular, uma vez que contrariou regras de governança da PETROBRAS, pelo fato de as
tratativas de negócios que envolviam altos valores terem sido realizadas diretamente pela
diretoria  internacional  sem aprovação da diretoria  executiva da PETROBRAS,  o  que foi
contra as normas internas da estatal, bem como pela ausência de abertura de um procedimento
competitivo de contratação, sendo realizada negociação direta sem autorização da diretoria
executiva, contrariando normas internas da PETROBRAS.

ROBSON CECÍLIO COSTA também confirmou que as embarcações, apesar
de serem projetadas para o mercado internacional, especificamente África e Golfo do México,
diante da ausência de demanda no exterior, foram realocadas para operar no Brasil, o que
causou prejuízo de USD 410.000,00 diário de custo de exploração do PETROBRAS 10.000 e
de USD 126.000.000,00 por ajustes de contratos do VITÓRIA 10.000.

Abaixo consta transcrição dos trechos relevantes do depoimento da testemunha
ROBSON CECÍLIO COSTA:

Ministério  Público  Federal:- O  senhor  consegue  sintetizar  basicamente  a
metodologia de estudo e o desenvolvimento das conclusões?
Robson Cecílio Costa:- Sim, rapidamente, foi um trabalho realizado em 2015, foi
um trabalho  realizado entre  março  e maio  de 2015,  teve  basicamente  a  análise
documental  e  avaliou  a  contratação  dos  dois  navios  sonda,  Petrobras  10.000  e
Vitória  10.000,  com ênfase  em aspectos  como alinhamento  estratégico daquelas
contratações  com a  Petrobras,  a  identificação  da  necessidade  de  se  contratar,  a
governança  dos processos  e  algumas  negociações que  envolveram os contratos.
Foram identificados  alguns  pontos  de  auditoria,  que foram sintetizados  aí  num
relatório que integrou... a Petrobras como assistente de acusação por meio do seu
corpo jurídico incluiu aqui num processo de...
Ministério Público Federal:- Certo, esse relatório está juntado no evento 1, anexo
128, e aqui consta que, segundo os apontamentos do seu relatório, em dezembro de
2005 foi realizado um estudo sobre o custo de oportunidade de termos ou não uma
sonda disponível para os novos negócios da área internacional, o qual partiu de uma
premissa  extremamente  otimista  de  quatro  blocos  novos  por  ano,  com  dois
prospectos, com 30 por cento de chance de sucesso, avaliadas por um poço de 30
por  cento  de  chance  de  se  declarar  comercialidade  mais  o  desenvolvimento  de
produção com 32 poços por campo. O senhor poderia explicar essa afirmativa?
Robson Cecílio Costa:- Bom,  isso foi  o estudo que embasou a necessidade da
contratação, realmente, foi um estudo de dezembro de 2005, foi desenvolvido
pela  área  internacional  da  Petrobras,  e  isso  embasou  a  contratação  do
Petrobras 10.000, do Vitória 10.000, ao longo dos anos de 2006 e 2007.
Ministério Público Federal:- Essa afirmação de que o estudo era otimista, o que isso
representa, que era pouco provável que desse certo esse prognóstico?
Robson Cecílio Costa:- Era otimista porque ele trazia um grande número de
aquisição de blocos, quatro blocos por ano, e apontava uma alta probabilidade
de se encontrar óleo e declarar a comercialidade, que é de 30 por cento, isso em
conversas  que  a  gente  teve  com  a  área  técnica,  eles apontaram  que  esse
percentual  é  alto  para  desenvolvimento  de  campo,  ainda  mais  baseado  em
campos que sequer haviam sido adquiridos, como ele fala aí, a premissa era
adquirir campos ainda.
Ministério Público  Federal:- Tinha algum estudo geológico que pudesse embasar
essa premissa, esse percentual de êxito?
Robson Cecílio Costa:-     Não, como eu falei os campos ainda não haviam sido...
Ministério Público Federal:-     Não eram nem da Petrobras?
Robson Cecílio Costa:-     É, a expectativa era se adquirir quatro blocos por ano.
(…)
Ministério  Público  Federal:-     Esse  estudo  em princípio  era  para  embasar  a
contratação do navio Petrobras 10.000, correto?
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Robson Cecílio Costa:-     Correto.
Ministério  Público  Federal:-     Esse  mesmo  estudo  embasou  a  contratação  do
Vitória 10.000?
Robson Cecílio Costa:-     Correto.
Ministério Público Federal:- Isso seria compatível com as normas de governança da
companhia, o mesmo estudo para aquisição de navio x embasar o do y também?
Robson Cecílio Costa:- Esse estudo apontava a necessidade de duas plataformas em
2010,  dois  navios  sonda,  em relação  à  governança  da Petrobras  isso  não  vejo
problema  na  relação,  desse  estudo  embasar  a  contratação,  os  problemas  de
governança  estão  mais  relacionados  ao  processo,  da  forma  que  essas
contratações  tramitaram  dentro  da  Petrobras,  o  processo  de  aprovação,  a
sistemática de negociação, você não encontra muita evolução nas negociações,
como  que  elas  se  deram dentro  da  Petrobras,  que  fica  mais  relacionado  à
governança.
Ministério Público Federal:- Certo. Quais foram os principais pontos verificados em
relação  a  problemas  no  processo  de  contratação  na  área  interna  que  o  senhor
mencionou?
Robson Cecílio Costa:- Inicialmente foi essa identificação da necessidade, que foi
esse estudo que embasou, toda a necessidade no estudo probabilístico de blocos
que ainda não haviam sido contratados, a segunda questão é a tramitação da
negociação, você faz a negociação com a Samsung sem ter feito um processo
competitivo para selecionar um estaleiro, basicamente são essas duas.
Ministério  Público  Federal:- Essa  questão  que  menciona  o  relatório,  que  as
negociações com estaleiro, a escolha do parceiro, foram feitas sem autorização e
aprovação da diretoria executiva, contrariando a regra de governança adotado na
companhia, isso é correto afirmar também?
Robson  Cecílio  Costa:- É  correto  afirmar  sim,  doutor.  O  que  acontece:  a  área
internacional foi criada acho que em 2001, 2002, quando ela foi criada alguns
regramentos foram criados pelo DSG, era uma outra gerência executiva que
era  Desenvolvimento  de  Sistema  de  Gestão,  e  criou  alguns  princípios  de
governança,  de  aprovação,  e  limites  de  competência  de  valores  a  serem
aprovados por diretor ou por quem ele deveria submeter, a diretoria, para até
mesmo  iniciar  um processo  de  negociação.  Então  esse regramento,  era  um
documento  interno  da  Petrobras,  trazia  alguns  limites  de  valores,  esse
documento acho que foi até enviado junto com esse relatório ou posteriormente.
Ministério  Público  Federal:-     Ou  seja,  pelo  valor  alto  da  negociação  e  da
contratação havia um prévio conhecimento da diretoria executiva?
Robson Cecílio Costa:-     Isso, para pelo menos autorizar o início de conversação
com o mercado para buscar essas oportunidades.
Ministério  Público  Federal:- Outro  ponto  do relatório  aqui  consta que não havia
justificativa para a não realização de processo competitivo, por qual razão que não
havia justificativa, a Samsung era a melhor empresa do mundo de navios, o melhor
estaleiro do mundo, havia outros que poderiam prestar o mesmo serviço a preço
menor, como é que era?
Robson Cecílio Costa:-     É, em relação a preço, a gente não chegou a abordar
claramente nesse relatório,  mas além da Samsung você tem outros  grandes
estaleiros, coreanos, ou a Hyundai ou até mesmo chineses atualmente. Então,
assim, você tem outros estaleiros que poderiam prestar esse serviço, sim, de
construção de navios sonda.
(...)
Ministério Público Federal:-     Esses dois navios da Petrobras, Petrobras 10.000 e
Vitória  10.000,  que  inicialmente  foram  adquiridos  para  operar  na  área
internacional da Petrobras, um no Golfo do México e o outro na costa oeste da
África, correto?
Robson Cecílio Costa:-     Sim.
Ministério Público Federal:-     O Petrobras 10.000 no Golfo...
Robson Cecílio Costa:-     Para operar em Angola, na África.
Ministério Público Federal:-     E o Vitória?
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Robson Cecílio Costa:-     E o Vitória no Golfo do México.
Ministério Público Federal:-     Depois foi transferido para a África?
Robson Cecílio Costa:-     Depois ele teve problema aí no Golfo do México, do
acidente de 2010 da cidade de Marcondo com outra operadora chamada BP, e
houve uma quarentena, e as operações na África com o Petrobrás 10.000 não
haviam sido bem sucedidas, e esse navio acabou ficando ocioso por um tempo
até a tramitação de ajuste da documentação para que ele pudesse operar no
Brasil.
Ministério Público Federal:-     Certo. Enfim, no final das contas, esses dois navios
tiveram êxito na exploração, na área internacional da Petrobras?
Robson Cecílio Costa:-     Não, os dois foram trazidos para operarem no Brasil.
Ministério Público Federal:- E, ao trazer para operar no Brasil,  a necessidade de
fazer alguns ajustes na embarcação que tem mais custos operacionais?
Robson Cecílio  Costa:- A gente  não  viu  nenhum ajuste  na  embarcação,  haviam
ajustes  em  contratos,  adequar  os  contratos  às  exigências  brasileiras,  à  questão
tributária, são outras adequações.
Ministério  Público  Federal:- Foi  possível  constatar algum prejuízo  sofrido  pela
Petrobras nessas contratações?
Robson Cecílio Costa:-     Essa questão dos quase seis meses que o Vitória 10.000
ficou aguardando a tramitação, isso causou um impacto aí de 126 milhões de
dólares,  em relação ao Petrobras 10.000 eu não me  lembro de algum valor
específico,  assim,  mas  o  Vitória  10.000  sim,  teve  esse  impacto  aí  dos  126
milhões.
Ministério  Público  Federal:- Fora  os  custos  exploratórios  que  não  tiveram êxito
nesses contratos do exterior?
Robson Cecílio Costa:- Ah sim, é, isso...
Ministério Público Federal:-     O valor da diária era o que, 400 mil dólares?
Robson Cecílio Costa:-     410 mil dólares mais bônus por performance de tempo
de operação. Então, assim, os três poços que o Petrobras 10.000 perfurou na
África não deram nenhum resultado.
Ministério Público Federal:- Certo. Estou satisfeito, excelência.
(…)

Defesa:- Eu tenho algumas perguntas ao senhor, o senhor sabe me dizer se na época
da  contratação  do  afretamento  do  Vitória  10.000  pela  Schahin  era  necessário
procedimento licitatório para que fosse feita essa contratação?
Robson  Cecílio  Costa:- Doutor,  não  se  trata  de  um procedimento  licitatório,
existia um regramento, o senhor vai dizer pra mim que a área internacional não
estava  sujeita  às  normas,  que  a  Petrobras,  como  está  no  Brasil,  deveria
obedecer, mas a área internacional já possuía uma orientação por meio de um
documento interno da Petrobras de toda a tramitação para autorização dessa
ida ao mercado e da forma como ela deveria ser tratada dentro da Petrobras, a
governança como eu cheguei a falar anteriormente aqui.
(...)

Juiz Federal:-     E houve alguma espécie de procedimento ainda que não uma
licitação, alguma consulta ao mercado, alguma coisa, alguma coisa competitiva,
por  exemplo,  “Olha,  estamos  interessados  em  navio  sonda,  aguardamos
propostas”?
Robson Cecílio Costa:-     Não, nada nesse sentido, o que é mostrado aqui é que o
tempo  todo é  que  quem fez  a  oferta  desse  equipamento e  a  construção  do
equipamento, que é o Slot, igual a gente falava agora, foi a própria empresa
Samsung  por  meio  da  Mitsue,  que  veio  trazer  essa  oportunidade,  como  é
chamado aqui no relatório, para a Petrobras.
Juiz  Federal:-     Então  não  houve  nenhuma  oferta,  vamos  dizer,  não  houve
nenhuma  proposta  da  Petrobras  aberta  ao  público  para  obter  esse
fornecimento?
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Robson  Cecílio  Costa:-     Não,  é  aquilo  que  eu  falei,  a  ida  ao  mercado,
autorização, isso não existe.
Juiz  Federal:-     E  o  senhor  mencionou  que  haveria  algum  documento,
respondendo a pergunta do defensor, algum documento que conteria alguma
orientação à área internacional para fazer dessa forma, o senhor saberia me
dizer qual documento é esse?
Robson Cecílio Costa:-     Sim,  é um...  Eu me referi  a um Dip,  um documento
interno da Petrobras, que foi passado do gerente executivo quando da criação
da  área  internacional,  em  2002,  foi  enviado  do  gerente  executivo  do
desenvolvimento de sistemas de gestão para o gerente executivo ou diretor da
área  internacional  à  época,  em  2002,  salvo  engano  esse  documento  já  foi
anexado  ao  processo  anterior.  Sim,  mas  existe,  ali  teria  os  limites  de
competência,  que  são  valores  para  autorização  para  o  diretor  contratar  ou
submeter à diretoria. (Grifos nossos)

Testemunhas de defesa arroladas pelos acusados  DEMARCO EPIFÂNIO  e
LUIZ CARLOS MOREIRA , em depoimento, falaram sobre o mercado de sondas na época
dos fatos, diante de questionamentos feitos pela defesa de LUIZ CARLOS MOREIRA , que
versaram sobre o aumento da procura e do preço de equipamentos de exploração de petróleo,
o risco da atividade de exploração de petróleo e o aumento da exploração de petróleo no
Brasil em decorrência da descoberta do pré-sal.

As respostas das testemunhas apresentaram certo padrão: que ocorreu aumento
da procura e do preço  de equipamentos para  exploração de petróleo,  que a atividade de
exploração de petróleo é uma atividade de alto risco, com cerca de 30% de chance de sucesso,
e que a descoberta do pré-sal alterou a importância da exploração de petróleo no Brasil.

Os questionamentos feitos foram genéricos e impertinentes para a elucidação
dos fatos objetos desta ação.

Primeiramente, no que toca ao preço dos navios-sondas, não se discute o valor
pago para a SAMSUNG e sim a ausência de um processo competitivo que resultasse em
melhores  oportunidades  de negócios  para  a  PETROBRAS, o  que foi  realizado contra  as
normas internas da estatal.

Nesse sentido, a realização de processo competitivo poderia ter ocorrido diante
da  existência  de várias  empresas  com a mesma capacidade  técnica  da SAMSUNG para
realizar tais projetos, como informado pelo auditor.

Ademais, no segundo navio-sonda justificou-se a contratação da SAMSUNG
pela suposta economia de escala na supervisão, racionalização na compra de equipamentos e
estoques  para  ambas  as  unidades,  bem  como  assinatura  de  contrato  semelhante  ao  da
PETROBRAS 10000. Porém, nada obstante tal justificativa, o preço pactuado superava o do
primeiro navio sonda em 5%.

Além disso, no que diz respeito à realocação dos navios-sondas para trabalhar
no  pré-sal,  isso  nada  tem a ver  com a  descoberta  deste,  mas sim porque  negócios  com
previsões irreais não se concretizaram no exterior, o que resultou em trazer para o Brasil tais
navios-sondas, mediante o pagamento de altos valores decorrentes de previsões contratuais.

Frisa-se, a não concretização dos projetos no exterior não deixou de ocorrer
pelo alto risco da atividade de exploração de petróleo, mas sim pela estimativa otimista da
realização de negócios pela PETROBRAS no futuro.
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Desse  modo,  não  é  possível  sustentar  que  os  prejuízos  resultantes  da
construção dos dois navios-sondas são decorrentes do risco da atividade de exploração de
petróleo ou do mercado interno e externo de tal atividade.

Na  verdade,  todas  as  irregularidades  (ausência  de  processo  competitivo;
condução de negociações pela diretoria internacional sem autorização da diretoria executiva
quando se fazia necessário; frágil necessidade de contratação dos navios-sondas) ocorreram
em  decorrência  do  interesse  de  agentes  públicos,  funcionários  da  PETROBRAS  e
Parlamentares, em enriquecer ilicitamente.

Desse  modo,  as  irregularidades  ditas  consistem  em  violações  aos  deveres
inerentes  aos  cargos  desempenhados  pelos  funcionários  da  área  internacional  da
PETROBRAS, que deixaram de realizar um processo de contratação justo, transparente e na
busca do melhor negócio para a estatal. Ademais, praticaram atos fraudulentos e pagamento
de corrupção para viabilizar a contratação da SAMSUNG.

3.1.3. PAGAMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA.

Foram realizados dois contratos de agenciamento entre JULIO CAMARGO e a
SAMSUNG para o repasse dos valores devidos a ele pela contratação da empresa sul-coreana
para construir os navios-sondas, os quais foram entregues pelo colaborador e juntados no
evento 1, ANEXOS 19 e 23.

Nesse sentido, no dia 07 de julho de 2006, o resultado final das negociações entre
PETROBRAS e as empresas MITSUI e SAMSUNG foi apresentado por  LUIZ CARLOS
MOREIRA ao diretor internacional da PETROBRAS, NESTOR CERVERÓ, o qual determi-
nou o encaminhamento à diretoria executiva da estatal (evento 1, ANEXO 221). Nesta mesma
data de 07 de julho de 2006, JÚLIO CAMARGO, por meio de sua empresa PIEMONTE EM-
PREENDIMENTOS LTDA., firmou contrato de consultoria com a empresa SAMSUNG HE-
AVY INDUSTRIES CO. LTD (contrato no ANEXO 19 e sua tradução no ANEXO 184,
ambos do evento 1).

Por meio do referido contrato de consultoria, a SAMSUNG comprometeu-se a pa-
gar o valor total de US$ 20.000.000,00 pela intermediação do negócio (“Commission Agree-
ment”). Conforme expressamente consta do “Commission Agreement”, os valores deveriam
ser  pagos  pela SAMSUNG na conta nº  2009071 da  offshore PIEMONT INVESTMENT
CORP. no Banco Winterbothan Trust Company Limited., no Uruguai.

O valor seria recebido pelos seus “esforços em induzir e contribuir” para a
contrato  de  construção  n.  1727,  entre  SAMSUNG  e  PETROBRAS
INTERNACIONAL  BRASPETRO  BV,  juntamente  com  JAPAN  DRILLSHIP
INVESTMENT CO. LTD. O montante deveria ser pago pela SAMSUNG para JULIO
CAMARGO em três parcelas,  de US$ 6.250.000,00 (que foi paga em 8 de setembro
de 2006),  de US$ 7.500.000,00 (que foi  paga  em 31 de março de 2007)  e  de US$
6.250.000,000 (que seria paga quando da entrega da sonda). 

De modo semelhante, em 09 de março de 2007, foi formalizado o respectivo con-
trato para a construção do navio-sonda Vitoria 10.000 (evento 1, ANEXO 104).

No dia 21 de março de 2007 foi formalizado o segundo contrato de comissão
(Comission  Agreement  for  the  2nd  Drillship  of  Petrobras  –  Hull  n.  1766)  entre  JULIO
CAMARGO,  através  de  sua  empresa  PIEMONTE  EMPREENDIMENTOS  LTDA.,  e  a
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empresa SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. O valor da comissão foi, conforme
previsto, majorado para US$ 33.000.000,00 (evento 1, ANEXO 23).

Em 8 de agosto de 2006 a SAMSUNG começou a efetuar os pagamentos em favor de
JULIO CAMARGO:

JULIO CAMARGO afirmou que o total devido pela empresa sul-coreana não foi
pago. Em decorrência disso, pagou cerca de USD 30.000.000,00 a título de propina e utilizou
para  isso  contas  a  ele  pertencentes  em  nome  das  empresas  offshores PIAMONTE
INVESTMENT CORP, PELEGO LIMITED e BLACKBURN VENTURE LIMITED, que
realizaram pagamentos em favor de diversas contas indicadas por FERNANDO SOARES.

Segue o respectivo trecho de seu depoimento de JULIO CAMARGO:

Ministério Público Federal:- E como é que se operacionalizou a transferência dos
valores para o senhor Fernando Soares?
Júlio  Gerin  de  Almeida  Camargo:- Inicialmente,  a  minha  ideia,  era  que  fosse
transferido à empresa dele, que acabou tendo até uma minuta de contrato com a
minha empresa, chamava-se Three Lions, a empresa do Fernando Soares, porém
essa minuta acabou não se transformando em contrato, uma vez que o  Fernando
Soares  começou a  me indicar contas  de terceiros  para que  fossem feitos  os
depósitos, e assim sendo eu achei melhor não consumar a assinatura do contrato e
simplesmente proceder com os pagamentos de acordo como me eram passados.
Ministério Público Federal:-     O total de remuneração acordado era 40 milhões,
a sua comissão, quanto o senhor recebeu da Samsung?
Júlio Gerin de Almeida Camargo:-     Bom, eu recebi na verdade, os dois últimos
pagamentos da Samsung acabaram não sendo executados por problemas que
eu também já  declarei,  problemas de interpretação contratual,  eu acho que
acabei recebendo em torno de 40 milhões, enfim, estão nos autos os valores que
eu recebi.
Ministério Público Federal:-     E quanto desses valores foram repassados para o
Fernando Soares ou para as contas que ele indicou?
Júlio Gerin de Almeida Camargo:-     Eu acredito que num nível de 30 milhões
aproximadamente, também já declarado em outros...
Ministério Público Federal:- Sim, precisamos só repetir porque é outro processo.
Júlio Gerin de Almeida Camargo:- Pois não.
Ministério Público Federal:- E os bancos não solicitavam nenhuma, quando o senhor
fazia essas transferências, não perguntavam as razões da transferência ou pediam
contrato, nada?
Júlio  Gerin  de  Almeida  Camargo:- Não,  eu  recebia  esses  valores  num  banco
uruguaio...  Uruguaio  não,  que  tinha  agência  no  Uruguai,  chamava-se  Banco
Winterbothan, e esse banco procedia os pagamentos conforme eu solicitava.
(…)

Juiz Federal:- E ele apresentou a lista de todas essas contas, então, que o senhor fez?
Júlio Gerin de Almeida Camargo:- Sim, senhor.
Juiz  Federal:-     Aparece  aqui  com  frequência  em  nome  de  uma  offshore
chamada Piemont.
Júlio  Gerin  de  Almeida  Camargo:-     Piemont,  excelência,  era  a  empresa  que
tinha conta no Banco Winterbothan no Uruguai.
Juiz Federal:-     E essa conta era controlada pelo senhor?
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Júlio Gerin de Almeida Camargo:-     Sim, era controlada por mim.
Juiz Federal:-     O senhor utilizou essa conta para fazer essas transferências a
pedido do senhor Fernando Soares?
Júlio Gerin de Almeida Camargo:-     Sim, senhor.
Juiz Federal:-     Outra conta aqui é a Blackburn Venture.
Júlio Gerin de Almeida Camargo:-     Tinha uma conta também controlada por
mim.
Juiz Federal:-     O senhor também fez transferências a partir dessa conta?
Júlio Gerin de Almeida Camargo:-     Sim, menos do que a outra, mas fiz sim,
senhor.
Juiz Federal:-     E uma outra conta, Pelego.
Júlio Gerin de Almeida Camargo:-     Sim.
Juiz Federal:-     Também era do senhor?
Júlio Gerin de Almeida Camargo:-     Também era conta minha.
Juiz Federal:-     Controlada pelo senhor?
Júlio Gerin de Almeida Camargo:-     Sim.
Juiz Federal:-     Também utilizou essa conta?
Júlio Gerin de Almeida Camargo:-     Sim, utilizei.
Juiz Federal:-     E quando o senhor fazia essas transferências o senhor avisava ao
senhor Fernando Soares ou avisava a alguma outra pessoa?
Júlio Gerin de Almeida Camargo:-     Sim, eu fazia e avisava que havia feito, e
pedia  a  ele  que  me  confirmasse  o  recebimento,  o  que era  feito  por  ele
costumeiramente. (Grifos nossos)

JULIO  CAMARGO e  FERNANDO SOARES (JULIO  CAMARGO no evento1,
ANEXO 207 e FERNANDO SOARES no evento 1, ANEXO 202) entregaram duas planilhas
com contas destinatárias da propina. 

Segue abaixo reprodução da planilha entregue por JULIO CAMARGO:
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Do mesmo modo, segue abaixo reprodução da planilha entregue por FERNANDO
SOARES:

Confrontadas tais listas de pagamento de propina, os extratos bancários das contas
bancárias  de  JULIO  CAMARGO,  que  foram  entregues  em  colaboração  premiada,  e  os
extratos bancários de algumas contas que receberam tais valores, constatou-se a realização de
40 operações, que somaram o montante de USD 18.314.741,03.

Discriminam-se  no  quadro  abaixo  as  operações  de  pagamento  desses  USD
18.314.741,03 realizadas a partir das seguintes contas controladas por JULIO CAMARGO: a)
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nº 2009071, em nome da empresa offshore PIAMONTE INVESTMENT CORP., no Banco
Winterbothan,  no  Uruguai;  b)  nº  889961-82,  em  nome  da  empresa  offshore  PELEGO
LIMITED, mantida no banco Credit Suisse, na Suíça e c) nº 471930-52, em nome da empresa
offshore BLACKBURN VENTURE LIMITED, mantida no banco Credit Suisse, Suíça, de
propriedade de JULIO CAMARGO, para as contas indicadas por FERNANDO SOARES,
transferências estas que têm correspondência nos respectivos extratos bancários:

39 de 124

Op ORIGEM DESTINO PAÍS VALOR DATA VALOR TABELA ANEXO

1 PELEGO LTD – CREDIT SUISSE CONTA NO BSI SA - LUGANO SUÍÇA 250.000,00 24/08/06 250000 BAIANO 275

2 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 500.000,00 20/09/06 500000 BAIANO E JULIO 270

3 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HCBA FACTORY/WACHOVIA BANK OF GEORGIA/ACCOUNT – 2000021813397 EUA 251.050,00 06/10/06 251050 BAIANO E JULIO 274

4 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN EUA 247.550,00 19/10/06 247550 BAIANO E JULIO 231 e 232

5 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HCBA FACTORY/WACHOVIA BANK OF GEORGIA/ACCOUNT – 2000021813397 EUA 252.450,00 19/10/06 252450 BAIANO E JULIO 272

6 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN EUA 247.550,00 23/10/06 247550 BAIANO E JULIO 231 e 232

7 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HCBA FACTORY/WACHOVIA BANK OF GEORGIA/ACCOUNT – 2000021813397 EUA 252.450,00 23/10/06 252450 BAIANO E JULIO 273

8 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN CHINA 106.470,00 24/11/06 106470 JULIO 266

9 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN GUADIX CORP 250.000,00 11/01/07 250000 BAIANO 241

10 BLACKBURN VENTURE LTD – CREDIT SUISSE EUA 200.000,00 12/01/07 200000 BAIANO 229 e 230

11 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 1.500.000,00 08/05/07 1500000 BAIANO E JULIO 271

12 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 1.500.000,00 08/05/07 1500000 BAIANO E JULIO 249

13 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 204.000,00 15/05/07 204000 BAIANO E JULIO 267

14 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN LUXEMBURGO 510.000,00 15/05/07 510000 BAIANO E JULIO 252 e 253

15 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 306.000,00 15/05/07 306000 BAIANO E JULIO 254

16 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 200.000,00 31/05/07 200000 BAIANO E JULIO 250 e 251

17 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 800.000,00 06/06/07 800000 BAIANO E JULIO 244 e 245

18 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 200.000,00 20/06/07 200000 BAIANO E JULIO 242 e 243

19 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN ESPENHA 150.000,00 20/06/07 150000 BAIANO E JULIO 246

20 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 450.000,00 25/07/07 450000 BAIANO E JULIO 237

21 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN EUA 25.000,00 26/07/07 25000 BAIANO E JULIO 264

22 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 680.000,00 22/08/07 680000 BAIANO E JULIO 238

23 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 99.000,00 28/08/07 99000 BAIANO E JULIO 239

24 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HEADLINER LIMITED/BSI SA – LUGANO/ACCOUNT – A431058 SUÍÇA 500.000,00 13/09/07 500000 JULIO 268

25 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HEADLINER LIMITED/BSI SA – LUGANO/ACCOUNT – A431058 SUÍÇA 500.000,00 14/09/07 500000 JULIO 269

26 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 675.000,00 21/09/07 675000 BAIANO E JULIO 240

27 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 525.000,00 21/09/07 525000 BAIANO E JULIO 255

28 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 500.000,00 26/09/07 500000 BAIANO E JULIO 256

29 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 230.000,00 02/10/07 230000 BAIANO E JULIO 257

30 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 269.000,00 03/10/07 269000 BAIANO E JULIO 258

31 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 350.000,00 16/10/07 350000 BAIANO E JULIO 233 e 234

32 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN ESPANHA 110.000,00 19/10/07 110000 BAIANO E JULIO 247

33 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN ESPANHA 59.113,00 19/10/07 59113 BAIANO E JULIO 248

34 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN EUA 15.000,00 19/10/07 15000 BAIANO E JULIO 265

35 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 1.000.000,00 23/10/07 1000000 BAIANO E JULIO 259

36 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 500.000,00 04/12/07 500000 BAIANO E JULIO 235 e 236

37 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 600.000,00 10/12/07 600000 BAIANO E JULIO 260

38 PELEGO LTD – CREDIT SUISSE HONG KONG 1.100.036,70 05/03/08 1100036,7 JULIO 261

39 PELEGO LTD – CREDIT SUISSE HONG KONG 1.000.036,44 18/06/08 1000036,44 JULIO 262

40 PELEGO LTD – CREDIT SUISSE HONG KONG 1.200.034,89 25/02/08 1200034,89 JULIO 263

HEADLINER LIMITED/BSI SA – LUGANO/ACCOUNT – A431058

YIC, LLC MARLETTA GA/BANK OF AMERICA/ACCOUNT – 003344083038

YIC, LLC MARLETTA GA/BANK OF AMERICA/ACCOUNT – 003344083038

SHAOXING TIANLONG IMPORT AND EXPORT LTD/CHINA EVERBRIGHT BANK 
CO. LTD/ACCOUNT – 120100303000854

GUADIX CORP./BANK OF NEW YORK/SUB ACCOUNT – 1002227

HEADLINER LIMITED/BSI SA – LUGANO/ACCOUNT – A431058

BEEGEES/CREDIT SUISSE – ZURICH /ACCOUNT – 0835 -6112483

GRAN OCEAN EXPORT CO. LTD./BANK HSBC – HONG KONG/ACCOUNT – 
636575771838

ZAGO INC. PANAMA CITY/BANQUE SAFRA – LUXEMBOURG/ACCOUNT – 
687079

ROSY BLUE DMCC/BANK HSBC – GENEVE/ACCOUNT – 1482327

AKABAS INVEST E FINANCE SA/CLARIDEN LEU AG – ZURICH/ACCOUNT – 
007146665792

THREE LIONS ENERGY LTD/CLARIDEN LEU LTD – ZURICH IBAN – CH 95 0507 
1026 0647 1200 0

FTP SONS LIMITED/CREDIT SUISSE – ZURICH/ACCOUNT – 0835-920283-6

IBERBRAS INTEGRACION DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIA S.A./LA CAIXA/IBAN 
– ES75 2100 3034 1172 0031 2382 ACCOUNT – 21003034 11 7200312382

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

RAGAN & FREEMAN LLP CFA – BARNACLE HOLDINGS INC./CHASE 
MANHATTAN BANK – NY/ACCOUNT – 134-65223-0365

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG 
KONG/ACCOUNT – 776-040784-883

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

ARISTAN INC/THE WINTERBOTHAM MERCHANT BANK – NASSAU. 
BAHAMAS/ACCOUNT – 1008115

IBERBRAS INTEGRACION DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIA S.A./BANCO 
SABADELL ATLANTICO/IBAN – ES330081 0039 88 0070200332 – ACCOUNT 0081 

0039 0070200332

IBERBRAS INTEGRACION DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIA S.A./BANCO 
SABADELL ATLANTICO/IBAN – ES330081 0039 88 0070200332 – ACCOUNT 0081 

0039 0070200332

RAGAN & FREEMAN LLP CFA – BARNACLE HOLDINGS INC./CHASE 
MANHATTAN BANK – NY/ACCOUNT – 134-65223-0365

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

ARISTAN INC/THE WINTERBOTHAM MERCHANT BANK – NASSAU. 
BAHAMAS/ACCOUNT – 1008115

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883
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FERNANDO SOARES, em depoimento, esclareceu que as contas eram repassadas a
ele por LUIZ CARLOS MOREIRA , quando os beneficiários seriam funcionários da estatal,
e por JORGE LUZ  e BRUNO LUZ , quando os destinatários eram Parlamentares do PMDB,
conforme depoimento abaixo:

Ministério Público Federal  : - Certo. E como seriam feito esses pagamentos para
as pessoas da Petrobras?
Fernando A. F. Soares  : - É eu, eu sempre repassava o, o Moreira me passava
contas e eu passava esse, essas contas para o Júlio e ele fazia a transferência
direto para essas contas.
(…)
Ministério Público Federal: - Certo. Uma vez acertada essa, essa divisão, surgiu a
figura do senhor Jorge Luz?
Fernando A. F. Soares: - Na verdade, o Jorge Luz apareceu no segundo momento.
Depois que já  tava a coisa  toda  acertada entre o  Júlio,  eu e  o,  e  o  pessoal  da
Petrobras,  determinado  momento  o  Nestor  me  chamou  dizendo  que  tinha  sido
procurado  por  alguns  políticos, e  que,  e  que  ele  tava  precisando  fazer  uma
contribuição para campanha desses políticos, que ele havia sido chamado a Brasília.
Se eu não me engano, essa primeira conversa dele foi  com o Delcídio e com o
ministro de Minas e Energia da época, que era o Silas Rondeau. E aí ele me disse
que precisava, a gente precisava tirar alguma coisa da nossa parte para ser repassado
para  esses  políticos  que,  segundo  ele,  nessa  conversa  ficou  acertado  que  esse
dinheiro iria para campanha do Delcídio,  Renan e Jader Barbalho. É, não sei se
alguma coisa disso foi para, para o ministro também, o Silas Rondeau. Mas assim,
os nomes que surgiram na conversa foram esses. Aí eu conversei com o Nestor sobre
qual valor que a gente ia retirar para passar para eles e no primeiro momento ficou
acertado que a gente proporia quatro milhões de dólares que fosse, é, repassado pra
eles.  Só que eu falei  ao Nestor que eu não tinha,  não gostaria  de ser  a  pessoa
encarregada de fazer esses repasses para os políticos. E aí eu, a gente começou a
conversar sobre como fazer isso e aí eu sugeri a ele, que eu já conhecia o Jorge, o
Jorge é uma pessoa que se dizia próxima do Renan, do Jader Barbalho, não sei o
que, que tinha uma relação com o pessoal do PMDB, eu sugeri o nome do, do Jorge
para o Nestor, e o Nestor ficou de voltar a Brasília para apresentar a proposta do
valor e o nome do Jorge como a pessoa que cuidaria desses repasses. Feito isso, o
Nestor  retornou,  dizendo  que  tinha,  nesse  meio  tempo  eu  chamei  o  Jorge,
comuniquei ao Jorge a conversa que eu tinha tido com o Nestor, o Jorge disse que
não teria problema, que ele poderia fazer isso e que ele ia fazer gestão junto a, às
pessoas em Brasília para que o nome dele fosse aceito. Nestor voltou dizendo que
tinha acertado com eles, que tava ok o nome do Jorge, mas que o valor não seria de
quatro milhões, que eles só aceitaram fechar em seis milhões de dólares. Então foi
isso que ficou acertado, seis milhões de dólares e esses repasses seriam feitos
através do Jorge Luz. (Grifos nossos)

Parte dos destinatários dos valores foi identificada, tanto na PETROBRAS quanto no
núcleo político.

A conta nº 776-040784-883, em nome da empresa offshore HONG SHING TRADING
LIMITED, mantida no Hang Seng Bank, em Hong Kong, recebeu de JULIO CAMARGO, por
intermédio  da  conta  2009071,  da  offshore PIAMONT INVESTMENT CORP.,  no  Banco
Winterbothan, no Uruguai e da conta nº 889961-82, em nome da empresa offshore PELEGO
LIMITED, mantida no banco Credit Suisse, na Suíça, no período de 21 de setembro de 2007 a
25 de fevereiro  de 2008,  por  meio de nove operações,  o  montante de USD 6.424.108,03
(comprovantes evento 1, ANEXOS 255 a 263).

Em ato contínuo, no período de 15 de outubro de 2007 a 11 de janeiro de 2008, em
sete operações, a conta em nome da empresa offshore HONG SHING TRADING LIMITED,
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mantida no Hang Seng Bank, em Hong Kong transferiu em favor conta em nome da empresa
offshore FTP SONS LIMITED, mantida no banco Credit Suisse AG, em Zurique, Suíça, o
montante de USD 494.895,00 (evento 1, ANEXO 285).

Além disso, a conta em nome da empresa offshore FTP SONS LIMITED, mantida
no banco Credit  Suisse AG, em Zurique, Suíça, recebeu USD 200.000,00 diretamente da
conta 2009071, da offshore PIAMONT INVESTMENT CORP., no Banco Winterbothan, no
Uruguai, de JULIO CAMARGO (comprovantes no evento 1, ANEXOS 242 e 243).

A conta FTP SONS LIMITED tem como beneficiário final EDUARDO DA COSTA
VAZ MUSA (evento 1, ANEXO 276), conforme reprodução do documento de abertura da
conta:

No  decorrer  da  instrução,  as  autoridades  da  Suíça  transferiram  para  o  Brasil
investigação em face do acusado  DEMARCO EPIFÂNIO .  Em decorrência disso, foram
recebidos  documentos  e  extratos  da  conta  registrada em  nome  da  empresa  offshore
KAMBALDA TRADING LIMITED, aberta no banco Clariden Leu em 14/03/2007 (evento
387, ANEXO2).

Em consulta aos documentos da conta (evento 387, ANEXO 16, fl. 18), é possível
constatar  que  são  procuradores  da  conta  DEMARCO  JORGE  EPIFÂNIO ,  MARIA
APARECIDA LAMENZA EPIFÂNIO (ex-esposa de DEMARCO), CAROLINA LAMENZA
EPIFÂNIO (filha de DEMARCO) e FLAVIO LAMENZA EPIFÂNIO (filho de DEMARCO).
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Depreende-se que os créditos consistiram em duas operações, realizadas em 11 de
outubro de 2007 e 30 de junho de 2008, o primeiro de USD 396.000,00 e o segundo de USD
500.000,00, que totalizaram USD 896.000,00, oriundos da conta HONG SHING TRADING
LIMITED (evento 387, ANEXO 17).

EDUARDO MUSA confirmou que os valores depositados na conta FTP SONS eram
propina decorrente da contratação dos navios-sondas. DEMARCO EPIFÂNIO , por sua vez,
afirmou  que  os  valores  por  ele  recebidos  na  conta  KAMBALDA TRADING LIMITED
restringem-se a vantagem indevida do navio-sonda PETROBRAS 10.000.

Segue o respectivo trecho do depoimento de EDUARDO MUSA:

Ministério Público Federal:- Certo, e em relação aí nessa tabela, quais contratações
que estavam previstas com percentuais?
Eduardo Costa Vaz Musa:- Quando me apresentaram na tabela tinha a Petrobras
10.000 que estava contratada e a refinaria de Pasadena, sendo que Vitória 10.000,
que foi a sonda contratada a seguir, entrou posteriormente nessa tabela.
Ministério Público Federal:- E qual era o percentual que tinha lá?
Eduardo Costa Vaz Musa:- Não me lembro, era bastante variado, não me lembro.
Ministério Público Federal:- O senhor recebeu alguma vantagem indevida?
Eduardo Costa Vaz Musa:- Sim, recebi.
Ministério Público Federal:- Quanto o senhor recebeu por cada obra?
Eduardo Costa Vaz Musa:- Em torno de 600 mil dólares, no total.
Ministério Público Federal:- Como é que era paga essa propina?
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Eduardo  Costa  Vaz  Musa:- Foi  pago  numa  conta  no  exterior,  através  de  uma
offshore.
Ministério Público Federal:- Mas como é que foi operacionalizada a abertura dessas
contas?
Eduardo Costa Vaz Musa:- Bom,  quando numa das reuniões com o Moreira  ele
sugeriu, ofereceu apresentar uma pessoa no Uruguai que poderia abrir uma conta pra
mim, eu optei por não, abri uma conta no Credit Suisse, essa conta era passada ao
Moreira, e o Moreira distribuía a quem de direito para fazer os depósitos.

Segue abaixo trecho do interrogatório de DEMARCO EPIFÂNIO :

Juiz Federal:- Como assim?
Demarco Jorge Epifânio:- Com relação a essa questão de propina, porque quando
teve  o  segundo  navio,  eu  não  participei  da  contratação  do  segundo  navio,  no
segundo  navio  eu  estava  na  Inglaterra,  esporadicamente  eu  era  solicitado  pelo
engenheiro  Musa para  mandar  algum trabalho,  fazer  alguma coisa,  ou trabalhar
junto ao jurídico para questão de pareceres e tudo mais, mas alguns anos depois,
talvez, não sei precisar agora quando, mas aí já um pouco menos, digamos assim,
não tão cego, eu percebi que havia realmente cometido algo que não era correto.
Essa conta na Suíça para sua informação, ainda nesse primeiro momento, eu abri
essa conta, minha família estava comigo, então eu não tinha absolutamente nenhum
segredo porque a gente sempre pensa que pode acontecer o pior e tudo, então tem
que haver alguma coisa. Mas o que eu dizia para eles é que isso era realmente uma
bonificação, isso era um prêmio, quer dizer, eles não tinham essa ideia e, enfim,
aceitaram aquilo que eu estava dizendo para eles.
Juiz Federal:- Essa conta estava em nome de uma offshore?
Demarco Jorge Epifânio:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Qual era o nome dessa offshore?
Demarco  Jorge  Epifânio:- O  nome  dessa  offshore,  tinha  o  nome  de  Kambalda
Trading.
Juiz Federal:- Quanto o senhor recebeu nessa conta?
Demarco Jorge Epifânio:- Excelência, o valor que tinha sido acordado era na faixa
de  1  milhão  de  dólares  Os  valores  recebidos,  por  razões  que,  enfim,  foram
acontecendo,  eu  acho  que  eu  cheguei  a  receber  nesta conta  em  dois  ou  três
pagamentos, primeiro foi de 400 mil dólares, segundo foi de 400 e pouco ou 500 mil
dólares,  depois  havia  uma  diferença  que  seria  paga  a posteriori porque  surgiu  a
conversa, aí sim, em conversas mais próximas com o Moreira, “Ah, temos problema
porque apareceram alguns políticos, nós vamos ter que, parte disso aí nós vamos ter
que dividir com os políticos e tal”,  então, ou seja, ele não estava perguntando a
minha opinião,  estava  simplesmente dizendo  que  poderia  haver,  digamos assim,
aquilo que estava previamente acordado poderia não acontecer.
Juiz Federal:- Mas aquele... O senhor, quando teve essas conversas, esses valores
eram por conta da contratação do Petrobras 10.000 ou...
Demarco Jorge Epifânio:- Do Petrobras 10.000.
Juiz Federal:- E do Vitória 10.000?
Demarco Jorge Epifânio:- Não, do Vitória 10000 não recebi nada, Excelência.

A conta HONG SHING TRADING LIMITED, que recebeu USD 6.424.108,03
de propina dos navios-sondas, foi  a conta recebedora dos recursos destinados aos gerentes
subordinados a NESTOR CERVERÓ, como comprovou-se no decorrer da instrução.

Além  das  operações  em  favor  de  EDUARDO  MUSA  e  DEMARCO
EPIFÂNIO ,  e-mail enviado por  LUIZ CARLOS MOREIRA  a DEMARCO EPIFÂNIO
comprova que os pagamentos feitos por tal conta relacionam-se diretamente aos recursos ilícitos
destinados a LUIZ CARLOS MOREIRA  e CEZAR TAVARES.

DEMARCO EPIFÂNIO , durante o interrogatório, forneceu e-mails trocados
com LUIZ CARLOS MOREIRA .
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Em  02/07/2008,  lm.silva1952@uol.com.br enviou  para
demarcoe@hotmail.com mensagem com o título “relatorios das sondas”, na qual informava
“demarco, no momento só o primeiro relatório com 500 paginas esta pronto. Cezinha pode te
informa por que. Abraço, moreira” (evento 494, TRALADO12).

Além da identificação de “moreira” como o remetente da mensagem, o endereço
eletrônico faz alusão ao nome e ao ano de nascimento do acusado. Outras mensagens trocadas
entre os acusados sobre a aposentadoria de LUIZ CARLOS MOREIRA , não restando dúvida
de quem foi o interlocutor de DEMARCO EPIFÂNIO .

O  relatório  de  500  páginas  das  sondas  na  verdade  referem-se  à  referida
transferência de USD 500.000,00 de corrupção dos navios-sondas, realizada poucos dias antes,
em 30 de junho de 2008, da conta HONG SHING TRADING LIMITED para a KAMBALDA
TRADING LIMITED.

Além disto,  em 31 de maio de 2007, a conta em nome da empresa  offshore
AKABAS INVEST & FINANCE SA, mantida no Bank Leu, Genebra, Suíça, recebeu USD
200.000,00 da conta nº 2009071, da offshore PIAMONTE INVESTMENT CORP., no Banco
Winterbothan, no Uruguai, de JULIO CAMARGO (comprovantes no evento 1, ANEXOS 250
e 251).

AGOSTHILDE MÔNACO ,  colaborador,  era  o beneficiário  final  da conta
AKABAS INVEST & FINANCE SA (evento 1, ANEXO 291), conforme reprodução abaixo
do documento de abertura da conta:
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Interrogado,  AGOSTHILDE  MÔNACO  confirmou  ser  o  beneficiário  da
conta  AKABAS INVEST & FINANCE SA, com a qual manteve valores no exterior, que
nunca foram declarados ao Banco Central ou à Receita Federal, conforme trecho abaixo

Agosthilde Mônaco de Carvalho:-    Não, eu abri essa conta no Banco Clariden
Leu, no Banco... o nome da conta é Akabas, posteriormente quando o Banco
Clariden Leu foi encampado pelo Credit Suisse, por orientação da gerente do
Clariden Leu eu transferi  cem por cento  dessa conta para conta  no  Banco
BBVA.
Juiz Federal:-   Mas a conta que recebeu depósito, então era essa conta Akabas
ou era um conta em nome do senhor mesmo?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-   Não, a conta Akabas, Akabas.
Juiz Federal:-     Era uma offshore?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-     Não, eu não sei se era offshore, essa conta foi
aberta na Suíça com a conta Akabas no Banco Clariden Leu.
(...)
Juiz Federal:-   Essa conta que o senhor tinha no exterior o senhor declarou aqui
no imposto de renda aqui no Brasil?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-   Não senhor.
Juiz Federal:-   O senhor declarou no Banco Central?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-    Não senhor. Tanto é que eu devolvi cem por
cento. (Grifos nossos)

Ainda no que toca propina paga a funcionários da Petrobras, na ação penal
conexa de nº 5083838-59.2014.4.04.7000 apurou-se que FERNANDO SOARES valeu-se das
contas em nome das empresas  offshores IBERBRAS INTEGRATION DE NEGOCIOS Y
TECNOLOGIA SA e THREEE LIONS ENERGY para receber a parte dele no exterior, na
condição de operador da diretoria internacional da Petrobras.

Em  20/06/2007  e  em  19/10/2007,  através  de  3  operações,  a  PIAMONTE
INVESTMENT  CORP  beneficiou  a  IBERBRAS  INTEGRATION  DE  NEGOCIOS  Y
TECNOLOGIA  SA  com  USD  319.133,00  (comprovantes  das  operações  no  evento  1,
ANEXOS 246 a 248).

Em 06 de junho de 2007, a conta THREE LIONS ENERGY INC, pertencente
a  FERNANDO SOARES (documento  de  abertura  de  conta  no  evento  1,  ANEXO 301),
mantida  no  banco  Clariden  Leu,  em Zurique,  Suíça,  recebeu  USD 800.000,00 da  conta
PIAMONTE INVESTMENT CORP (comprovantes da operação no evento 1, ANEXOS 244
e 245).

Em 17/09/2008,  FERNANDO SOARES,  através de sua conta THREE
LIONS ENERGY INC, em benefício da offshore RUSSEL ADVISORS SA, cuja conta
bancária tinha como beneficiário final NESTOR CERVERÓ (documentos de abertura
da  conta  no  evento  1,  ANEXO  308),  transferiu  o  montante  de  USD  75.000,00
(comprovante da operação no evento 1, ANEXO 314, fl. 48). 

As contas na Suíça de FERNANDO SOARES e NESTOR CERVERÓ
foram  também  transferidas  pela  Suíça  em  favor  das  autoridades  brasileiras,  cuja
integralidade  da  documentação  encontra-se  juntada  no  evento  470,  da  ação  penal
conexa de nº 5083838-59.2014.4.04.7000

De outro lado, objeto desta ação, FERNANDO SOARES também movimentou
recursos destinados a agentes políticos.
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A conta THREE LIONS ENGERGY INC, em 14 de junho de 2007 e em 02 de
junho de 2008, transferiu, respectivamente, USD 360.000,00 e USD 312.000,00 em favor da
conta nº 648075, em nome da empresa offshore PENTAGRAM ENGERGY CORP, mantida
no Banco Clariden Leu AG, Genebra, Suíça. 

A conta nº 648075, em nome da empresa offshore PENTAGRAM ENGERGY
CORP, mantida no Credit Suisse AG, na Suíça, é utilizada pelos operadores de propina JORGE
LUZ  e BRUNO LUZ .

Nesse sentido,  JORGE LUZ  e BRUNO LUZ  são beneficiários de conta cujo
nome é PENTAGRAM ENGINEERING CORP, ou seja, muito semelhante a  PENTAGRAM
ENGERGY CORP.

De  acordo  com  os  documentos  enviados  pela  Suíça  por intermédio  de
transferência de investigação (evento 1, ANEXOS 386 e 387, e evento 492, ANEXO2), a conta
PENTAGRAM ENGINEERING CORP tem como procuradores  autorizados a  assinar  pela
empresa BRUNO LUZ , JORGE ANTONIO LUZ e MARIA SILIVIA BRAZ GONÇALVES
LUZ, os quais não declararam a conta para as autoridades fiscais (evento 1, ANEXO 360).

Em consulta aos dados da conta PENTAGRAM ENGINEERING CORP, foi
possível constatar a existência de operações com a conta PENTAGRAM ENGERGY CORP, o
que confirma a relação de tal conta com JORGE LUZ  e BRUNO LUZ (evento 1, ANEXOS
367 - 372).

JORGE LUZ  confirmou no interrogatório judicial que era o beneficiário final
da conta em nome da empresa offshore PENTAGRAM ENGINEERING CORP, bem como que
BRUNO  LUZ  tinha  autorização  para  movimentar  tal  conta.  Segue abaixo  trecho  do
depoimento de JORGE LUZ :

Juiz Federal:- Essa conta Pentagram Engeneering?
Jorge  Antônio  da  Silva  Luz:- São  minhas.  A Pentagram  Engeneering  era  uma
empresa offshore, minha, pra receber e pagar. Era minha, eu sou o beneficiário final.
O meu filho, Bruno Luz, ele era um back-office meu, era uma retaguarda minha,
porque eu tenho horror a burocracia. Ele fazia isso. A Pentagram Engeneering era
uma sociedade minha. Era uma empresa minha e do Fernando Soares, meio a meio,
por quê? Porque eu recebia na Pentagram Engeneering se eu quisesse, se eu tivesse
que repassar dentro do mesmo banco, Credit Suisse, se ele tivesse uma conta lá, eu
poderia repassar com muito menos exposição. Então foi essa a razão da Pentagram
Energy.

JORGE LUZ  ainda esclareceu que é beneficiário da conta BEEGEES, que
recebeu, em 05/05/2007, USD 1.500.000,00 da conta  PIAMONTE INVESTMENT CORP.
Em sequência, declarou que fez três operações que tiveram como destinatário o PMDB, de
USD 86.000,00, de USD 185.000,00 para a conta HEADLINER e USD 49.000,00, bem como
que demais repasse feitos para a conta HEADLINER tinham como destino parlamentares do
PMDB, conforme trecho abaixo:
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Banco Nº Conta Nome da Conta / Titular Lançamento Data 'value' Débito Crédito Moeda Origem / Destino PAÍS

Credit Suisse A682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 20/03/08 200.000,00 USD PENTAGRAM ENERGY CORP

Credit Suisse A682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 18/09/09 15.000,00 USD PENTAGRAM ENERGY CORP

Credit Suisse A682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 01/02/11 1.000,00 USD Pentagram Energy Corp

Credit Suisse A682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 28/12/11 122,00 USD Pentagram Energy Corp Re

Beneficiário / 
Procurador

BIC/SWIFT/BA
NCO
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Juiz  Federal:- Então  nessa  ação  penal  5014170,  continuidade  do  depoimento  do
senhor Jorge Antônio da Silva Luz. Senhor Jorge, como o senhor está dizendo, na
folha 25 da denúncia, tem relação dos pagamentos que foram feitos pela Piemonte,
entre eles tem lá um pagamento em 08/05/2007, de 1 milhão e 500 mil dólares, na
conta Beegees, essa conta então é do senhor?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Isso. Acabei de falar exatamente isso para o senhor. No
dia 8 de maio de 2007, a Piemonte, de Júlio Camargo, pagou à Beegees, no Credit
Suisse, a Jorge Luz. Eu me lembrei.
Juiz Federal:- E esse dinheiro também era para o senhor ou o senhor repassou?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Esse aqui foi o que eu repassei. Depois, embaixo, o
senhor vê... eu paguei para o Sandro Santos Tordim, 161. Depois, paguei para o
PMDB, 86 mil. Depois, paguei mais 185 mil reais para a Headliner. Depois, paguei
49 mil, uma outra vez, para o PMDB, para Renan, Jader, Silas e Anibal. Eu tenho
todos discriminados.
Juiz  Federal:- Nesses  mesmos  pagamentos,  do  senhor  Júlio  Camargo,  tem  aqui
pagamentos  diretos  feitos  para  a  empresa  Headliner, H-E-A-D-L-I-N-E-R,
Headliner... é a mesma Headliner que o senhor está falando?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Que é do PMDB, é em Lugano.
Juiz Federal:- E o senhor sabe de quem é essa conta?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Essa conta é do PMDB pra mim... Anibal, Renan, Jader
e Silas.
Juiz Federal:- O senhor sabe se ela era controlada por algum operador?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Não, não sei. Para mim quem operava era o Anibal ou
o Luiz Carlos Sá.
Juiz  Federal:- O  senhor  também fez  uma  transação,  um depósito,  da  sua  conta
Beegees para essa Headliner, é isso?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Fiz.
Juiz Federal:- O senhor mencionou aqui.
Jorge  Antônio  da  Silva  Luz:- Fiz.  Não,  foi  da  Pentagran  Engeneering  para  a
Headliner, no dia 4 de julho de 2007. Paguei 185 mil dólares.
(…)
Ministério  Público  Federal:-     Esse  repasse  para  os  políticos,  era  só  através
desses depósitos nessa Headliner, então?
Jorge Antônio da Silva Luz:-     Sim.
Ministério Público Federal:-     Não houve pagamento em espécie, nada?
Jorge Antônio da Silva Luz:-     Não. (Grifos nossos)

Em  consulta  à  conta  da  offshore  PENTAGRAM  ENGINEERING  CORP,
constata-se,  de  fato,  o  pagamento  de  USD  185.000,00 em  favor  da  conta  A431058,
HEADLINER LIMITED (evento 1, ANEXO 368, fl. 129), conforme reprodução abaixo:
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Confrontando  as  tabelas  fornecidas  por  FERNANDO  SORES  e  JULIO
CAMARGO, bem como os dados bancários das contas de JULIO CAMARGO, verifica-se a
existência de pagamento em favor da conta  HEADLINER LIMITED no montante de USD
3.000.000,00, realizado em 4 operações, de 14/09/2006 até 08/05/2007 (evento 1, ANEXOS
268 a 271).

Do rastreamento financeiro em favor de parlamentares do PMDB, também se
contatou o repasse de propina ao então Deputado Federal EDUARDO CONSENTINO DA
CUNHA. 

Os doleiros RAUL DAVIES e JORGE DAVIES são possuidores de diversas
contas sediadas no exterior em nome de empresas  offshores, dentre elas, GUADIX CORP,
TRADE CENTER CORP FINANCIAL, BUXTON HI TECH (ASIA) INC, T.M. PEEL INC,
ARISTAN  INC,  ACTON  ENERGY  LIMITED  e  STAMFORD  TEXTILE  LIMITED,
integrantes  do  denominado  “DAVIES  GROUP”,  de  acordo com  documentos  da  conta
ARISTAN INC obtidos por cooperação jurídica internacional (evento 1, ANEXO 321, fl. 106,
e ANEXO 326)7.

Todas  as  contas  identificadas  foram  mantidas  na  instituição  financeira
WINTERBOTHAM MERCHANT BANK, nas Bahamas e nos Estados Unidos8.

7 Documentação obtida por meio do pedido de assistência jurídica internacional dirigido para Bahamas FTLJ
24/2015, cuja integra do resultado está acautelado na secretaria do presente Juízo, conforme evento 44, PET 1,
dos autos 5009225-34.2015.4.04.7000.
8 Documentação da conta GUADIX CORP foi obtida por meio do pedido de assistência jurídica internacional
dirigido para os EUA FTLJ 13/2014, cuja integra do resultado está nos ANEXOS 327 ao 229. A quebra do sigilo
de tal conta foi decretado nos autos 5003455-60.2015.404.7000, no entanto, na resposta, não foram apresentados
documentos de abertura e fechamento de conta, sendo possível identificar apenas com os documentos da conta
ARISTAN INC.
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Os depósitos totalizaram USD 3.204.000,00, em 8 transações, realizadas no
período de 11/01/2007 a 04/12/2007, partindo da conta PIAMONTE e PELEGO, conforme
operações abaixo:

Ao menos duas dessas operações tiveram relação com o pagamento em favor
de agentes políticos. 

Após a conta TM PELL receber, em 28 de agosto de 2007, USD 99.000,00 da
PIAMONTE, em compensação entre contas do “DAVIES GROUP”, a ARISTAN INC, em 31
de agosto de 2007, transferiu USD 30.000,00 para a conta ORION SP, nº 1 A 6 03123, no
Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith (evento 1, ANEXO 323).

Posteriormente, a ARISTAN INC recebeu, em 16 de outubro de 2007, USD
350.000,00 da conta PIAMONTE. Em seguida, em 23 de outubro de 2007, repassou USD
122.380,00 para a conta ORION SP, nº 1 A 6 03123, no Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith
(evento 1, ANEXO 322):

A partir de documentos obtidos por transferência de investigação pela Suíça em
favor do Brasil, constatou-se que o trust ORION SP foi instituído por EDUARDO CUNHA
(settlor) na Escócia em 08 de maio de 2007 (evento 1, ANEXO330, fl. 5). 
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Op ORIGEM DESTINO PAÍS VALOR DATA TABELA ANEXO
9 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN GUADIX CORP 250.000,00 11/01/07 BAIANO 241
10 BLACKBURN VENTURE LTD – CREDIT SUISSE EUA 200.000,00 12/01/07 BAIANO 229 e 230

20 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 450.000,00 25/07/07 BAIANO E JULIO 237

22 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 680.000,00 22/08/07 BAIANO E JULIO 238

23 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 99.000,00 28/08/07 BAIANO E JULIO 239

26 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 675.000,00 21/09/07 BAIANO E JULIO 240

31 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 350.000,00 16/10/07 BAIANO E JULIO 233 e 234

36 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 500.000,00 04/12/07 BAIANO E JULIO 235 e 236

GUADIX CORP./BANK OF NEW YORK/SUB ACCOUNT – 1002227

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

ARISTAN INC/THE WINTERBOTHAM MERCHANT BANK – NASSAU. 
BAHAMAS/ACCOUNT – 1008115

ARISTAN INC/THE WINTERBOTHAM MERCHANT BANK – NASSAU. 
BAHAMAS/ACCOUNT – 1008115
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Nos documentos da ORION SP aberta a Suíça, consta que ela foi aberta em de-
corrência da transferência da conta ORION 1AG03163, o que indica a existência de outra
conta anterior (evento 330, fl. 127).

Nesse sentido, há informação da gerente da conta de que o conhece há 6 anos,
de que é cliente do Merril Lynch por 20 anos, bem como também proprietário das contas
ORION, TRIUMPH, NETHERTON e KOPEK  (evento 1, ANEXO 330, fl. 82): 

A existência de outra conta em nome da ORION SP cujo beneficiário era EDU-
ARDO CUNHA no banco Merrill Lynch, em Cayman, é confirmada por ele em seu interroga-
tório judicial na ação penal nº 5051606-23.2016.4.04.7000, conforme trecho abaixo transcrito
(evento 1, ANEXO 331):
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Interrogado:- Não.  Não me importo  com nada não. Veja bem, é...  nós temos aí,
é...fulcro da denúncia, a presença de 3 Trusts.
Juiz Federal: - Hum.
Interrogado:- Trust Orion, o Trust Triumph, e Trust Netherton, além da conta Kopek.
Juiz Federal: - Certo.
Interrogado:-     Ahn...o Trust Orion foi criado, é...ele foi constituído em 8 de maio
de 2007, e a conta estava no Merrill Lynch em Nova York, e foi transferido em
2008 pro Merrill Lynch Bank Suisse de Genebra. O Trust Trimph, ele foi criado
em 2005, detinha a conta...a conta do...do Trust Orion no Merrill Lynch em Nova
York, era a conta 1AGO3163. E o Trust Triumph, desde 2005, também a mesma
coisa. Foi constituído, estava no Merrill Lynch de Cayman, a conta era 16503W78.
Juiz Federal: - Uhum.
Interrogado:- E foi transferida para o Merrill Lynch Bank Suisse, também... esse em
2007. Já o Trymph já foi transferido em 2007.
Juiz Federal: - Certo.
Interrogado:- O Orion foi transferido em 2008. A...
Juiz  Federal:  -  E  antes  da  constituição  desses  Trusts  o  senhor  tinha  contas  no
exterior?
Interrogado:- Eu tinha  contas  através de Trusts,  contas  não  de  Trusts.  Eu tenho
contas desde mil novecentos e...há 30 anos, praticamente, desde 1987. Tenho várias
contas. Inclusive, é... se Vossa Excelência, certamente minha defesa vai juntar no
momento  próprio,  processual,  ahn...houve  inclusive  o  trancamento  um habeas
corpus pelo Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro por falta de justa causa...
Juiz Federal: - Uhum.
Interrogado:- De uma ação penal por sobre evasão de divisas, acerca de uma conta,
é...no Delta Bank de Cayman, de Nova York.
Juiz Federal: - Certo. Tá. O senhor sempre abriu essas contas utilizando Trusts ou o
senhor utilizou alguma outra forma?
Interrogado:- Não.  No  passado  tinha  outra  forma.  O  instrumento  Trust  é  um
instrumento mais recente. Desde que em 2001 houve a resolução do Banco Central
da obrigatoriedade de  declaração,  a  partir  desse momento  ou um pouco  antes...
porque em 1993, e eu tenho documentos aqui, que eu posso juntar, eu detinha um
Trust que era o Dani Trust junto ao Merrill Lynch. E esse Trust...
Juiz Federal: - De qual agência?
Interrogado:- Não, é o mesmo Merrill Lynch Cayman.
Juiz Federal: - Cayman.
Interrogado:- Por que a conta era operada pelo...
Juiz Federal: - Agência Cayman?
Interrogado:- É. Não era agência Cayman. Era em Cayman.
Juiz Federal: - Tá.
Interrogado:- O  que  acontecia  que  o  Merrill  Lynch  operava  com  a  conta  em
Cayman. Cayman era um...um...um local onde a conta transitava, é...ela ia pra Nova
York. Quer dizer, a conta do Banco em Cayman, era dentro do Merrill Lynch Nova
York, mas a conta era de Cayman.
Juiz Federal: - Certo.
Interrogado:- Então, em 1993, é...  um Trust que eu detinha, que era um Trust...o
Trust  que chamava Dani,  que é inclusive a abreviação do nome da minha filha,
naquele momento o  Trust  não detinha conta.  Naquele  momento a gente detinha
conta e colocava como beneficiário da conta o Trust no caso de algum problema. E o
Trust tinha a regra de sucessão. Então a conta em 1993, por exemplo, ela era em
nome de uma empresa Offshore... era a empresa Kolb Limited...
Juiz Federal: - Uhum.
Interrogado:-  E que detinha a conta Twenty, no Merrill Lynch Cayman. Então essas
contas existiam como existia.... só tive em dois lugares contas. No Merrill  Lynch
Cayman, e no Delta Bank Trust Cayman.
Juiz Federal: - Certo.
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Interrogado:- Os dois detinham é...é...uma estrutura de Offshore  naquele período da
década de noventa. Sendo que no Delta Bank, a conta era 100-762-norvale, no Delta
Bank de Cayman.
Juiz Federal: - Uhum. Tá. E por que essas transferências das contas do Merrill Lynch
nessa agência pra Merrill Lynch lá em Genebra?
Interrogado:- Bom, aí foi uma decisão tomada naquele momento... repara bem... aí
nós estamos pulando um intervalo de tempo muito grande.
Juiz Federal: - Uhum.
Interrogado:- E o que aconteceu é que o Merrill Lynch, é...em 2007, ele tomou a
decisão  de  me  transferir  pra...para  as  contas  da  Suíça,  porque  achava  que  a
administração era melhor, achava que o Merrill Lynch, que já tava em período mais
ou menos talvez de pré-crise, tanto que ele acabou em 2008 sendo vendido pro Bank
Of América.
Juiz Federal: - Uhum.
Interrogado:- E naquele momento que eles entenderam e me convenceram, é...que os
Trusts deveriam ser administrados pelo banco em Genebra e não mais pelo banco
em Cayman.
Juiz Federal: - Certo.
Interrogado:- Achavam...  enfim,  talvez pela dificuldade, de administrar  por Nova
York. Alguma razão pessoal. O pedido pra que houvesse a transferência partiu do
próprio Merrill Lynch.
Juiz Federal: - Do próprio banco. Tá.
Interrogado:- Sendo que 2007 a gente transferiu o Trust Triumph. Em 2008 foi o
Orion, porque o Orion ainda tinha aplicações em bolsa de Nova York...  naquele
momento que não poderiam ter sido desfeitas...
Juiz Federal: - Hum.
Interrogado:- Então O Merrill Lynch manteve a conta do Orion até 2008, sendo que
em 2008 ele fez a transferência.
Juiz Federal: - O senhor pode me esclarecer porque que foram abertos esses três
Trusts? Orion, Triumph e o Netherton.
Interrogado:- Bom, vamos dizer... é...
Juiz Federal: - Por que não um, por exemplo?
Interrogado:- A Triumph eu vou lhe dizer. A Triumph foi que foi aberta primeira.
Anteriormente  da  Triumph  tinha  um  outro  que  se  chamava  Cloreta.  Essa  foi
transferida para a Triumph a sua integralidade. Depois daquele momento, o objetivo
de ter dois Trusts foi pra que tivesse um que tivesse um perfil de contrato de mais
agressivo e outro que fosse mais conservador.

Assim, há prova farta e inequívoca da materialidade dos crimes imputados.

3.2 AUTORIA

DEMARCO  EPIFÂNIO  era  gerente  da  PETROBRAS  subordinado  a
NESTOR  CERVERÓ e  fazia  parte  do  grupo  de  funcionários  corrompidos  na  área
internacional  da PETROBRAS,  conforme depoimentos dos colaboradores  NESTOR
CERVERÓ e FERNANDO SOARES:

Trecho do depoimento de NESTOR CERVERÓ:
Ministério  Público Federal:  -  Quem que eram esses servidores da Petrobras que
receberam?
Nestor Cunat Cerveró: - Bom, eu posso confirmar a quantia porque eu recebi, era, o
que eu recebi eu posso confirmar, foram dois milhões e meio de dólares que eu
recebi. Além de mim, os gerentes da minha área, particularmente, quer dizer, agora
sem, sem, eu sei que o total que eles receberam foi em torno de quatro milhões de
dólares e são o Moreira, o Comino, o Musa, e o Demarco Epifânio. Além deles
também recebeu ex-funcionários da casa. O operador Fernando Soares.
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Trecho do depoimento de FERNANDO SOARES:
Ministério Público Federal: - Certo. Então, só para encerrar uma, uma questão. O
senhor acho que mencionou, mas só para ressaltar. Na divisão dos dois primeiros
navios o senhor Demarco Jorge estava entre os beneficiários?
Fernando A. F. Soares: - Sim. Tava.
(…)

O acusado confessou ser beneficiário de propina apenas em relação ao
navio-sonda  PETROBRAS  10.000,  conforme  depreende-se do  interrogatório  de
DEMARCO EPIFÂNIO :

Juiz  Federal:-     Mas  aquele...  O  senhor,  quando  teve  essas  conversas,  esses
valores eram por conta da contratação do Petrobras 10.000 ou...
Demarco Jorge Epifânio:-     Do Petrobras 10.000.
Juiz Federal:-     E do Vitória 10.000?
Demarco Jorge Epifânio:-     Não, do Vitória 10000 não recebi nada, Excelência.

Um  fato  que  merece  atenção  na  atuação  criminosa  de  DEMARCO
EPIFÂNIO  é a certeza da aprovação da contratação da SAMSUNG, visto que no dia
5 de julho de 2006 – ou seja, oito dias antes da aprovação pela Diretoria Executiva –,
enviou  e-mail  para  LUIZ  CARLOS  MOREIRA ,  Gerente-Executivo  da  Área
Internacional, afirmando que já estava prevista para o dia 13 de julho a apreciação da
Diretoria  Executiva  e  que  a  assinatura  do  instrumento  contratual  ocorreria  no  dia
seguinte, em 14 de julho de 2006, conforme reprodução abaixo:
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Em  decorrência  do  rastreamento  financeiro,  constatou-se  que
DEMARCO EPIFÂNIO  recebeu na conta da empresa offshore KAMBALDA TRADING
LIMITED, aberta no banco Clariden Leu, USD 896.000,00, oriundos da conta HONG SHING
TRADING LIMITED, em duas operações realizadas em 11 de outubro de 2007 e 30 de junho
de 2008.

DEMARCO  EPIFÂNIO  era  procurador  da  conta,  conforme  reprodução
abaixo (evento 387, ANEXO 16, fl. 18)

De acordo com extratos da conta (evento 387, ANEXO 18), a KAMBALDA
TRADING LIMITED transferiu,  no período de 2007 a  2012,  em cinco operações,  USD
431.562,33 para uma conta em nome de DEMARCO EPIFÂNIO  no banco HSBC, Londres,
Reino Unido,  a qual  é declarada às autoridades fiscais pelo acusado e era utilizada para
receber seu salário da PETROBRAS no exterior, enquanto estava em missão no Reino Unido,
conforme declarações de imposto de renda dos anos-calendário de 2006 a 2012 (evento 413
ANEXOS 6 ao 12).

Os dados fiscais de DEMARCO EPIFÂNIO  foram obtidos após autorização
judicial concedida nos autos de nº 5038431-59.2016.4.04.7000.

A KAMBALDA TRADING LIMITED ainda transferiu no ano de 2010, em
duas  operações,  USD 200.044,66  em favor  da  conta  QUANTICA INVESTMENTS SA,
mantida no CREDICORP BANK.

A conta QUANTICA INVESTMENTS SA também pertence a  DEMARCO
EPIFÂNIO , como foi constatar através da análise da caixa de e-mail de DEMARCO , cujo
sigilo foi afastado nos autos de nº 5058956-2015.4.04.7000.

Em 24/07/2008, DEMARCO EPIFÂNIO  enviou um e-mail para a gerente da
conta QUANTICA INVESTMENTS SA, mantida no CREDICORP BANK, na República do
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Panamá,  ocasião em que  DEMARCO  se identifica como titular da conta QUANTICA e
solicita informações de como proceder transferência do fundo de tal conta para outra conta
mantida no Reino Unido (evento 413, ANEXO 3, fls. 1 e 2).

Segundo pesquisa em fontes abertas9, a QUANTICA INVESTMENTS SA foi
aberta em 27 de julho de 2007 e fechada em 20 de fevereiro de 2014.

Também  em  decorrência  dos  documentos  oriundos  da  transferência  de
investigação da Suíça em face de DEMARCO EPIFÂNIO , constatou-se que conta VIGELA
ASSOCIATED SA, pertencente a JULIO CAMARGO (evento 387, ANEXO 8), transferiu,
em 3/05/2013, USD 100.053,93 em favor da QUANTICA INVESTMENTS SA (evento 387,
ANEXO 14, fl 102).

Diante da amplitude dos pagamentos, que ocorreram de 2007 a 2013, não resta
dúvida de que DEMARO EPIFÂNIO  foi beneficiário da propina dos dois navios-sondas e
não apenas do primeiro, como é por ele alegado.

Nesse sentido também indica o e-mail por ele entregue de conversa com LUIZ
CARLOS  MOREIRA ,  cujo  tema  é  “relatorios  das  sondas”,  no  plural  (evento  494,
TRALADO12).

Ademais, em comparação aos valores recebidos por EDUARDO MUSA nos
dois navios-sondas, que somou USD 694.895,00, fica claro que o recebido por DEMARCO
EPIFÂNIO , USD 996.053,93, não se restringe à propina do primeiro navio-sonda.

Dessa  forma,  existe  prova  inequívoca  de  que  DEMARCO  EPIFÂNIO
praticou o crime de corrupção passiva, por duas vezes, conforme descrito nos fatos 1 e 2 da
denúncia, por fazer parte do grupo de funcionários corruptos da PETROBRAS e receber para
si  USD  996.053,93  dos  USD  35.000.000,00  solicitados em  favor  de  funcionários  da
PETROBRAS, do operador de propina FERNANDO SOARES, de políticos do PMDB e dos
operadores de propina JORGE LUZ  e BRUNO LUZ . Para tanto, DEMARCO EPIFÂNIO
concorreu  para  a  prática  de  diversos  atos  que  infringiram  seus  deveres  funcionais,
descumprindo  diversas  normas  de  governança  da  PETROBRAS,  a  fim  de  viabilizar  a
contratação  da  SAMSUNG  HEAVY  INDUSTRIES  para  construir  os  navios-sondas
PETROBRAS 10.000 e VITÓRIA 10.000.
9https://opencorporates.com/companies/pa/577547, consultado em 20/04/2017.
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De outro lado, o colaborador e acusado AGOSTHILDE MÔNACO  não fazia
parte  dos  beneficiários  da  propina  dos  navios-sondas,  sendo  que  a  única  justificativa
apresentada  por  ele  no  interrogatório  é  que  os  USD 200.000,00  provenientes  da  conta
PAIMONTE  NVESTMENT CORP transferidos em favor da conta  AKABAS INVEST &
FINANCE SA, conta em que era o beneficiário final, seriam provenientes de  DEMARCO
EPIFÂNIO .

Segundo  AGOSTHILDE MÔNACO ,  DEMARCO EPIFÂNIO  solicitou a
quantia  de  USD 200.000,00  para  adquirir  parte  de um imóvel  para  o  filho  dele.  Então,
AGOSTHILDE  MÔNACO  forneceu  tal  quantia  em  espécie,  originada  de  propina  da
Refinaria de Pasadena, para familiares de DEMARCO EPIFÂNIO  no Rio de Janeiro.

Para quitação do mútuo,  AGOSTHILDE MÔNACO afirmou que indicou a
conta AKABAS INVEST & FINANCE SA para DEMARCO EPIFÂNIO , vindo a receber
USD 200.000,00 provenientes da conta PIAMONTE INVESTMENT CORP, de acordo com
trechos de interrogatório abaixo transcritos:

Juiz Federal:-  O processo aqui em questão envolve um contrato que houve com a
área internacional pra construção e afretamento do navio sonda Petrobras 10.000 e
Vitória  10.000,  esse  contrato  foi  feito  junto  a  Samsung  e  a  Mitsue,  o  senhor
participou dessa contratação?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-  Em nenhum momento eu participei de qualquer
etapa, reunião, qualquer coisa envolvendo a aquisição dessas plataformas, eu fui
ludibriado por um cidadão chamado Demarco Jorge Epifânio, que eu fui fazer um
favor a ele,  porque a minha prima em segundo grau era noiva do filho dele. O
Demarco Jorge Epifânio e a minha tia Aidé Mônaco do Nascimento resolveram
doar um apartamento para o casal, minha tia ia entrar com 50% (cinquenta
por cento) do valor do imóvel e Demarco Jorge Epifânio ia entrar com 50%
(cinquenta por cento) do valor do imóvel. Foi comprado o imóvel e Demarco na
época estava trabalhando no escritório de Londres representando a Petrobras
no eixo Londres e ele me pediu se em uma emergência, se eu poderia fornecer
uma  importância,  se  fosse  necessária,  para  fazer  esse  pagamento  de  50%
(cinquenta  por  cento)  da  entrada  do  apartamento,  eu disse  a  ele  que
dependendo do valor e das condições eu poderia emprestar esse dinheiro a ele,
ele me pediu, ele estava em Londres, ele me pediu que eu levasse esse valor,
duzentos  mil  dólares  a  casa  dele,  no  apartamento,  a esposa  dele  de  nome
Aparecida, chamava de Cida, eu entreguei duzentos mil dólares para Cida e
paras as duas filhas dele.
Juiz Federal:-   Isso em Londres, o senhor entregou?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-   Hã?
Juiz Federal:-   Isso o senhor entregou em Londres?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-     Eu entreguei o dinheiro. Não, não, foi aqui
no Rio de Janeiro, em Botafogo, o Demarco nessa época morava em Londres...
Juiz Federal:- Ah, sim.
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-  ... ele me pediu, eu entreguei os duzentos para
esposa dele e paras duas filhas na casa dele,  no apartamento do Demarco Jorge
Epifânio em Botafogo, eu entreguei os dólares para elas, o filho dele não estava
presente, mas eu fiz questão que a esposa e as filhas dele contassem o dinheiro,
estavam os duzentos mil dólares. No dia seguinte o Demarco me ligou e disse que
iria me reembolsar esse dinheiro, eu pedi a ele que me reembolsasse, ele disse
que iria mandar o dinheiro de Londres para mim, eu falei “não, não manda
esse dinheiro, eu não quero, eu já falei com você que eu queria receber esse
dinheiro em dólares como eu entreguei pra tua esposa, porque esses dólares eram
destinados a uma conta poupança que eu abri em 2006 para tratamento da esclerose
múltipla  da  minha  filha  mais  velha”  isso  tudo  está  documentado  na  minha
declaração que eu prestei em novembro de 2015 e que o senhor homologou, está
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tudo escrito ali. Em momento algum eu participei de lavagem de dinheiro para o
senhor  Demarco  Jorge  Epifânio,  ele  me  pediu  dinheiro  emprestado  para
complementar 50 por cento da parte dele, que ele iria receber os outros 50 por cento
da minha tia para compra do apartamento em nome do filho dele e em nome da
minha prima e eu não tive participação nenhuma.
Juiz Federal:-    Perfeito. Certo.  Senhor Agosthilde, o senhor recebeu de volta
esses 200 mil dólares, como que o senhor recebeu?
Agosthilde  Mônaco  de  Carvalho:-     Eu  recebi,  o  Demarco Jorge  Epifânio  em
julho, eu entreguei o dinheiro em maio, meados de maio na casa do Demarco
Jorge Epifânio, no apartamento dele em Botafogo e início do mês de junho ele
entregou em contato comigo e disse “Mônaco, eu transferi o dinheiro da minha
conta para a conta que você tem, me forneceu, no Banco Clariden Leu, então
ele disse que ia me pagar através das libras esterlinas dele, ia transformar essas
libras em reais aqui no Brasil, eu disse que não queria, eu queria receber isso
em  dólar  no  Banco  Clariden  Leu  na  Suíça  porque  fazia  parte  da  conta
poupança que eu estava armazenando para minha filha, para curar a doença
dela nos países da Escandinávia. Ele depositou o dinheiro na minha conta e eu
não soube mais nada e só muito tempo depois eu soube que esse dinheiro foi
feito  através  de  uma  empresa  chamada  Piemont,  que  eu  não  tive  nenhum
contato com eles e      como nesses... o senhor pode ver nesses depoimentos e nessa
documentação que os senhores têm presentes aí e que meu advogado recebeu
dos senhores e quem depositou esse dinheiro foi a mando do Demarco Jorge
Epifânio para o senhor Fernando Soares e o Fernando Soares pediu para o
dono da representante da Piemont depositar na minha conta.
Juiz Federal:- Essa conta...
Agosthilde Mônaco de Carvalho:- Eu não conheço.
Juiz Federal:- Eu vou pedir para o senhor responder mais sinteticamente as minhas
questões, certo?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:- Certo.
Juiz Federal:- Essa conta que o senhor recebeu esses 200 mil dólares, era em nome
do senhor mesmo ou...
Agosthilde Mônaco de Carvalho:- Sim, em meu nome, em meu nome, meu nome
que eu abri no dia 01, abri em março de 2006 e esse dinheiro foi depositado em
junho de 2007.
Juiz Federal:- Não era uma conta em nome de uma offshore?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-    Não, eu abri essa conta no Banco Clariden
Leu, no Banco... o nome da conta é Akabas, posteriormente quando o Banco
Clariden Leu foi encampado pelo Credit Suisse, por orientação da gerente do
Clariden Leu eu transferi  cem por cento  dessa conta para conta  no  Banco
BBVA.
Juiz Federal:-   Mas a conta que recebeu depósito, então era essa conta Akabas
ou era um conta em nome do senhor mesmo?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-   Não, a conta Akabas, Akabas.
Juiz Federal:-     Era uma offshore?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-     Não, eu não sei se era offshore, essa conta foi
aberta na Suíça com a conta Akabas no Banco Clariden Leu.
Juiz Federal:- Certo. O senhor chegou a fazer alguma...
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-  Olha só Excelência, a documentação toda dessa
minha conta e todo o  histórico  disso,  eu fiz...  apresentei  por  ocasião  da minha
delação.
Juiz Federal:- Perfeito. Mas aqui é uma audiência em uma ação penal e eu tenho que
refazer as perguntas para o senhor e eu preciso que o senhor declare o que o senhor
sabe nesse processo, eu conheço lá o seu processo de colaboração, certo? O senhor
chegou a fazer algum contrato desse empréstimo com o senhor Demarco?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-  Excelência, quando eu conheci o Demarco nós
nos tornamos, a pedido de minha tia eu conheci o Demarco e nós nos tornamos
amigos fraternos ao ponto que eu fui convidado e fui o padrinho de casamento dele,
o segundo casamento dele eu fui  padrinho dele,  eu não assumi nenhum, eu não
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assinei nenhum contrato com ele, eu entreguei o dinheiro na mão da esposa dele e
das filhas dele e depois o Demarco, em confiança ao Demarco Jorge Epifânio e
depois ele me telefonou dizendo que reembolsou essa importância e eu conferi e
tinha entrado realmente 200 mil  dólares na minha conta, então para mim o caso
estava  encerrado,  não  havia  necessidade  de  assinar  um  contrato,  o  nosso
relacionamento era fraterno.
Juiz Federal:- O senhor se reportou no início do seu depoimento quando o senhor
recebeu  aqueles  valores  do...  por  conta  da  Refinaria  de  Pasadena,  o  senhor
mencionou também que ficou uma parcela que foi  de 200 mil  dólares ou estou
enganado?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-  Não, eu recebi duzentos... eu citei na época que
duas pessoas depositaram 200 mil dólares na minha conta, uma foi Demarco Jorge
Epifânio e a outra foi o Luis Carlos Moreira da Silva.
Juiz Federal:- Então foram duas transações diferentes?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:- Diferentes.
Juiz Federal:- Diferentes então? Tá.
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-  Diferentes, duas transações diferentes e eu não
sabia quem pediu para a Piemont depositar na minha conta. Por isso que...
Juiz Federal:-   Essa conta que o senhor tinha no exterior o senhor declarou aqui
no imposto de renda aqui no Brasil?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-   Não senhor.
Juiz Federal:-   O senhor declarou no Banco Central?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-    Não senhor. Tanto é que eu devolvi cem por
cento.
(…)
Ministério Público Federal:- Qual que era a origem dos 200 mil dólares que o senhor
deu em espécie para família dele?
Agosthilde  Mônaco  de  Carvalho:- Eu  disse  a  ele  que  fiz  uma  obra,  fiz  um
trabalho para uma empresa e o dinheiro que eu recebesse dessa empresa já ia
receber em dólar e imediatamente eu ia mandar para conta que eu abri  na
Suíça, conta corrente que eu abri no Banco Clariden Leu para o tratamento da
minha filha, foi o que eu disse na minha delação em novembro de 2015, isso que
ele sabia, ele não sabia de nada desse negócio de Pasadena.
Agosthilde Mônaco de Carvalho:- De onde eu recebi os 200 mil?
Defesa:- É.
Agosthilde Mônaco de Carvalho:- Eu recebi esses 200 mil dólares porque o dinheiro
que  eu  ia  receber,  que  eu  recebi  de  Pasadena  era  entregue  parceladamente  no
escritório do Luis Carlos Moreira da Silva, eu pedi, a minha parte 1 milhão e 800
mil dólares que eu recebi de Pasadena eu queria receber no Brasil, tanto é que eu
paguei uma taxa de nacionalização, botar esses dólares do exterior para o Brasil, eu
recebi menos de 1 milhão e 800, menos dois, dois e meio por cento, eu recebi cinco
parcelas no escritório do engenheiro Luis Carlos Moreira da Silva, eu recebi esse
dinheiro, do Moreira, e aos poucos eu ia mandando para minha conta no Banco
Clariden Leu que era pra fazer a poupança para minha filha.
Defesa:- Então o dinheiro que o senhor emprestou foi o dinheiro de Pasadena?
Agosthilde Mônaco de Carvalho:-     Foi o dinheiro de Pasadena. (Grifos nossos)

DEMARCO  EPIFÂNIO ,  por  sua  vez,  confirma  a  existência  de  um
empréstimo  realizado  com  AGOSTHILDE  MÔNACO ,  no  entanto  nega  relação  do
pagamento do mútuo com os valores recebidos pela AKABAS INVEST & FINANCE SA da
PIAMONTE INVESTMENT CORP:

Juiz Federal:- E um depósito que foi feito aqui numa conta do senhor Agosthildes,
conta Akaba, o senhor teve alguma coisa a ver com isso?
Demarco Jorge Epifânio:- Sobre essa conta, Excelência, eu queria talvez dizer que o
Mônaco, ele está talvez,  assim, ficou um pouco confuso, por quê? Ele alega na
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delação dele que em maio de 2007 eu me aproximei dele e pedi um dinheiro para
 compra de um apartamento do meu filho. Em maio de 2007, como eu lhe falei, eu
estava prestando missão na Inglaterra, eu estava totalmente capitalizado, eu estava lá
como gerente geral. Eu trabalhei os 3 anos viajando, recebendo diárias de viagem,
enfim, então estava bastante capitalizado. Então definitivamente eu não fiz nada,
absolutamente  nada  de  transferência  para  a  conta  do Mônaco  em 2007.  O que
aconteceu, e aí eu vou, se o senhor puder me conceder mais alguns instantes...
Juiz Federal:- Sim.
Demarco  Jorge  Epifânio:- Para  completar  esse  raciocínio...  Eu estava,  não  sabia
ainda obviamente, mas estava me aproximando de um divórcio, depois de 30 anos
de casamento, esse divórcio aconteceu em 2009 e foi homologado em 2010. Por
toda a transparência que eu tinha com a minha ex-esposa, a minha família,  esse
dinheiro que estava no exterior fez parte da divisão do patrimônio, então para isso eu
tive que repatriar parte desse dinheiro para fechar as contas com a minha ex-esposa.
E eu me lembro que nesse período, em 2010, talvez numa conversa com o Mônaco,
que eu não vou precisar ao senhor que dia que foi, eu comentei com ele que eu
estava então, ele... Porque nós temos uma relação até com família, quer dizer, ele
parece que é primo da minha nora, eu havia comentado com ele que eu precisava de
um doleiro para   trazer dinheiro, ele falou “Não, não, não, parte disso eu arrumo
para  você porque eu tenho aqui em casa”. Eu falei “Bom, se tiver é melhor porque
evita exposição e tudo mais”. Então o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte,
o Mônaco me emprestou uma quantia que eu não sei precisar ao senhor se foi... Com
certeza não foi 200 mil dólares, mas uma parte do dinheiro que eu estava repatriando
foi paga pelo Mônaco, aqui, em espécie, dinheiro esse que ele foi até minha casa,
entregou para os meus familiares, e isso foi feito.
Juiz Federal:- Mas isso foi em 2010?
Demarco Jorge Epifânio:- Em 2010. E porque eu digo ao senhor que a história dele
também não  faz  sentido,  corroborado  porque  outro  fato,  isso  foi  acostado  nos
documentos ao processo,  assim que eu chego da Inglaterra, em setembro de 2008,
meu filho estava então já pronto para se casar com a minha nora e nós decidimos, eu
e a sogra dele, de darmos um apartamento para os dois. Então esse apartamento do
meu filho, um apartamento de dois quartos no bairro de Botafogo, ele foi comprado
pelo  equivalente  a  cento  e...  Vou  falar  em  dólares  para  dar  uma  ideia,  pelo
equivalente a 165, 160 mil dólares, dos quais metade foi pago por mim, metade pago
pela sogra dele, dinheiro totalmente limpo, registrado, cheque administrativo, conta
do Itaú, então, assim, não bate a informação que o Mônaco dá dizendo que lá em
2007 eu precisei  de dinheiro para comprar o apartamento do meu filho. E aí eu
queria aproveitar para de forma muito clara e muito transparente tirar esta nuvem
que desde então se abateu sobre o meu filho, quer dizer, o apartamento dele foi
comprado com origem legal, em outubro de 2008, sem qualquer vinculação com
dinheiro  vindo  de  atos  ilícitos  dentro  da  Petrobras,  que  eu  cometi  dentro  da
Petrobras.

Além  da  palavra  do  colaborador  e  da  existência  do  pagamento  para  a
AKABAS INVEST & FINANCE SA, não há nada que ligue a DEMARCO EPIFÂNIO  aos
valores recebidos por AGOSTHILDE MÔNACO , razão pela qual DEMARCO EPIFÂNIO
deve ser absolvido da imputação da prática do crime de lavagem de dinheiro prevista no fato
5 descrito na denúncia.

Por sua vez, considerando a origem ilícita dos valores, a forma de recebimento,
em  conta  oculta  e  não  declarada  às  autoridades  brasileiras,  comprovou-se  que
AGOSTHILDE MÔNACO  praticou o crime de lavagem de dinheiro,  por ter ocultado a
localização de USD 200.000,00 na conta AKABAS INVEST & FINANCE SA, mantida no
Bank Leu, Genebra, Suíça, o que ocorreu de 31 de maio de 2007 até novembro de 2015,
quando noticiou às autoridades brasileiras a existência de tal conta, em acordo de colaboração
premiada, nos termos da imputação realizada no fato 5.
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De outra parte,  LUIZ CARLOS MOREIRA  é apontado de forma unânime
como sendo o responsável por organizar a divisão e o pagamento da propina em favor dos
funcionários corruptos da diretoria internacional, como dito pelos colaboradores NESTOR
CERVERÓ, FERNANDO SOARES e EDUARDO MUSA. Tal fato também é confirmado
pelo coacusado DEMARCO EPIFÂNIO :

Trecho do depoimento de NESTOR CERVERÓ:
Nestor Cunat Cerveró: - E o meu interlocutor nessa era o doutor Moreira, que era o
gerente da, que era, a gente acertava, ele me trazia como que a gente ia dividir e tal,
mas...
Juiz  Federal:  -  Como  assim  o  interlocutor  era  o  Moreira?  O  senhor  pode  me
esclarecer?
Nestor  Cunat  Cerveró: -  Interlocutor  para  tratar  desses  assuntos  de  divisão  de
propina.
Juiz Federal: - Ah, sei. É, o senhor chegou a tratar desse assunto diretamente, por
exemplo, com o Demarco também?
Nestor Cunat Cerveró: - Não.
Juiz Federal: - E com o senhor, o senhor já mencionou, né? O senhor Agosthilde,
não?
Nestor Cunat Cerveró: - Não. Mônaco inclusive eu não sabia que tinha recebido.
Juiz Federal: - Tá. Mas com o senhor Moreira, o senhor tratou diretamente?
Nestor Cunat Cerveró: - Sim. Moreira, sim.

Trecho de depoimento de FERNANDO SOARES:
Fernando A. F. Soares: - O Nestor Cerveró e o Moreira que era as pessoas que eu
falava mais.
Ministério Público Federal: - Certo. Daí tratou da proposta e acertou um pagamento
de vantagem indevida para essas pessoas?
Fernando A. F. Soares: - Pagamento. Exatamente.
Ministério  Público  Federal:  -  Qual  que foi  o acerto de pagamento da vantagem
indevida para essas pessoas?
Fernando A. F. Soares: - Na verdade, o acerto que eu tinha feito com o Júlio era de
uma  comissão  de  quinze  milhões  de  dólares.  Desses  15  milhões  eu  ficaria
aproximadamente com uns seis milhões e o resto seria dividido entre as pessoas da
Petrobras.
Ministério Público Federal: - Certo. E como seriam feito esses pagamentos para as
pessoas da Petrobras?
Fernando A. F. Soares: - É eu, eu sempre repassava o, o Moreira me passava contas
e eu passava esse, essas contas para o Júlio e ele fazia a transferência direto para
essas contas.

Trecho de depoimento de EDUARDO MUSA:
Eduardo  Costa  Vaz  Musa:-     Tive  uma  conversa  com  um  escritório  que  o
Moreira mantinha fora da Petrobras, no Edifício Cristian Barnard, onde me foi
apresentado lá uma planilha com algumas obras pretendidas ou em andamento
na  área  internacional,  e  que  um  grupo  de  pessoas  teria  aí  um percentual
conforme a sua participação em cada obra daquela.
Ministério Público Federal:-     Quem eram essas pessoas, o senhor se recorda?
Eduardo  Costa  Vaz  Musa:-     Como  eu  disse,  a  tabela,  consta  na  minha
declaração, a tabela era por apelidos, os apelidos de quem estava na reunião,
era o Moreira, o César Tavares, o Comino, que estavam presentes fisicamente, e
os apelidos que eu me recordo era o apelido do Nestor que era Lindinho, dos
outros eu não me recordo dos apelidos.
(…)
Juiz Federal:-     Também a denúncia se refere então a pagamentos que vieram de
uma conta da China, offshore Hong Ching Trading Limited, entre outubro de
2007 e janeiro de 2008, acho que é essa a transação a que o senhor está se
referindo?
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Eduardo Costa Vaz Musa:-     Isso.
Juiz Federal:- As transações?
Eduardo Costa Vaz Musa:- Eu não sei quem é o titular da conta, imaginava que era
do Fernando Baiano.
Juiz  Federal:- E  o  senhor  não  tinha...  E  como  é  que esses  pagamentos  eram
confirmados ao senhor, como é que funcionava, assim, a operacionalização disso?
Eduardo Costa Vaz Musa:- Eu não tinha um controle fixo, qual era o percentual que
iria receber, qual o valor que eu ia receber, eu era informado “Foi depositado tanto
na sua conta”.
Juiz Federal:- Quem informava ao senhor?
Eduardo  Costa  Vaz  Musa:-     Normalmente  era  o  Fernando  Baiano  que
informava.
Juiz Federal:-     Normalmente, mais alguém informou?
Eduardo Costa Vaz Musa:-     Às vezes, o Moreira.

Trecho do interrogatório de DEMARCO EPIFÂNIO :
Juiz Federal:- Certo. O Ministério Público afirma também aqui que teria sido pago
comissões, vantagens indevidas a agentes da Petrobras por conta desse negócio, o
senhor recebeu algum valor?
Demarco Jorge Epifânio:- Recebi, sim senhor.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer as circunstâncias?
Demarco Jorge Epifânio:- Posso sim, senhor. Como eu lhe disse, eu fui chamado no
dia 16 de maio para fazer parte  desse, para   coordenar  esse pequeno grupo que
transformaria,  daria seguimento a uma decisão da diretoria executiva,  fiz  o meu
trabalho, apresentei isso seguindo a governança interna, fazendo todas as avaliações
técnicas econômicas necessárias, com todos os pareceres. Apresento esse trabalho
para  o  gerente  executivo,  que  encaminha  para  o  diretor.  Esse  trabalho  é
encaminhado para a diretoria executiva, uma vez concluído o trabalho eu estava me
preparando para voltar para Londres, o gerente Moreira me chama numa sala que
ele tinha alugada próximo ali  ao prédio  da Petrobras,  ele  me chama numa
reunião, eu já tinha ido uma ou duas vezes lá porque eventualmente por alguma
questão  particular  ele  usava  aquele  escritório,  e  eu  como subordinado  dele
tinha  que  fazer  algum  tipo  de  despacho,  pegar  uma  assinatura  dele,  era
chamado para ir lá pegar assinatura e voltar para minha sala, nesse dia, que eu
não sei precisar, mas com certeza foi logo após a assinatura desse contrato, ele
me diz assim “Olha, o seu trabalho foi muito bom, eu quero elogiar o trabalho
que você fez, realmente não erramos em ter chamado você para coordenar esse
trabalho, o trabalho foi feito com, enfim, com o critério que era requerido, e
você vai levar,  você vai ganhar um prêmio por esse seu trabalho”.  Eu falei
“Como assim, prêmio, o trabalho está feito”, e ele falou “Não, você vai ganhar
um prêmio, e você tem alguma conta fora?”. Eu disse “Claro, Moreira, eu estou
morando na Inglaterra, eu tenho minha conta do HSBC, minha conta salário”,
“Não, não, não, tem que ser uma conta offshore”. Ele me sugeriu então, me
indicou a conta no Banco Clariden Leu lá na Suíça. Eu fui à Suíça então por
orientação dele para encontrar com a gerente,  que ele já havia entrado em
contato para me receber, e me ofereceu o valor de 1 milhão de dólares por esse
trabalho que eu havia feito. Desses momentos da vida, Excelência, que a gente
fica diante de circunstâncias, e sucumbi à oportunidade, talvez fiquei cego por
aquilo que estava sendo me oferecido. Eu tinha 27 anos de empresa, e aceitei. E
essa foi a projeção que eu tinha na minha frente, eu não fazia ideia que, até aquele
momento eu não tinha conhecimento se circulava alguma coisa de propina, o que eu
sabia é que nós havíamos pago um valor que era justo pelo navio porque eu tinha
todos os trabalhos, tanto eu quanto o sócio,  isso havia passado pelo nosso crivo
técnico, de sócio e tudo mais,  então eu estava convicto que a gente não estava
pagando um sobrepreço ou algo assim...
Juiz Federal:- Mas por que estavam recebendo, então?
Demarco Jorge Epifânio:- O que eu entendi é que isso era parte da comissão de um
representante, que era o senhor Júlio Camargo. Porque na maioria desses contratos,
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Excelência, aqui no Brasil algumas empresas, principalmente as empresas nacionais,
elas lidam com representantes, e obviamente que esses representantes têm direito a
percentuais,  então eu talvez tenha modelado na minha cabeça, eu entendi aquilo
como sendo uma, uma...
Juiz Federal:- E por que o representante ia dar parte da comissão dele para o senhor?
Demarco Jorge Epifânio:- Excelência, como eu lhe disse, essa foi a minha cegueira
em termos de entendimento, em termos de aceitação deste valor. Aquilo para mim,
eu não havia pedido nada, eu não havia negociado nada, eu não havia feito o meu
trabalho buscando algum tipo de favorecimento, eu faria o mesmo trabalho se ao
final daquilo não tivesse nada, não faria nada diferente daquilo que foi feito, isso
posso assegurar ao senhor, mas infelizmente foi um ato de...
Juiz Federal:- E o que o senhor Luiz Moreira falou ao senhor a esse respeito, o que
era esse dinheiro?
Demarco Jorge Epifânio:- Ele não deu detalhes, ele não deu detalhes.
Juiz Federal:- E por que ele estava suportando o pagamento, o que ele falou?
Demarco Jorge Epifânio:- Eu vi em algumas reuniões...
Juiz Federal:- Ele falou que o dinheiro era dele?
Demarco Jorge Epifânio:- Não, não tinha detalhes. O que eu havia visto em algumas
reuniões era a presença do senhor Júlio Camargo, a presença do senhor Fernando
Soares... Aliás, outro esclarecimento que eu queria prestar, porque pode ficar uma
leitura que Fernando Soares me representava, e isso na verdade, como eu lhe disse,
eu fui ter contato com esse assunto somente a partir de maio de 2006. Eu nunca tive
conversas com respeito à propina com Fernando Soares, ele nunca teve nenhuma
delegação minha para tratar disso, então o meu contato era o senhor Moreira.
(...)
Demarco Jorge Epifânio:- Excelência, o valor que tinha sido acordado era na faixa
de  1  milhão  de  dólares  Os  valores  recebidos,  por  razões  que,  enfim,  foram
acontecendo,  eu  acho  que  eu  cheguei  a  receber  nesta conta  em  dois  ou  três
pagamentos, primeiro foi de 400 mil dólares, segundo foi de 400 e pouco ou 500 mil
dólares,  depois  havia  uma  diferença  que  seria  paga  a posteriori porque  surgiu  a
conversa, aí sim, em conversas mais próximas com o Moreira, “Ah, temos problema
porque apareceram alguns políticos, nós vamos ter que, parte disso aí nós vamos ter
que dividir com os políticos e tal”,  então, ou seja, ele não estava perguntando a
minha opinião,  estava  simplesmente dizendo  que  poderia  haver,  digamos assim,
aquilo que estava previamente acordado poderia não acontecer.
Juiz Federal:- Mas aquele... O senhor, quando teve essas conversas, esses valores
eram por conta da contratação do Petrobras 10.000 ou...
Demarco Jorge Epifânio:- Do Petrobras 10.000.
Juiz Federal:- E do Vitória 10.000?
Demarco Jorge Epifânio:- Não, do Vitória 10000 não recebi nada, Excelência.
Juiz Federal:- Consta aqui no processo dois créditos na sua conta, 11/10/2007, 396
mil dólares, o senhor recebeu da conta Hong Ching Trading, Banco Hang Seng de
Hong Kong. Quem fez esse depósito?
Demarco Jorge Epifânio:- Bom, Excelência, toda a minha relação com relação a esse
assunto eu lidava exclusivamente com o senhor Moreira. Então ao chegar de alguma
maneira eu entreguei a ele, não sei precisar quando, se foi aqui, se foi na Inglaterra,
porque a gente viajava muito,  mas eu entreguei  ao senhor Moreira os dados da
minha conta, e quem cuidava disso era ele, então eu não tenho controle e nem tenho
como agregar nada com relação a como era o seu conhecimento dessas empresas,
Hong Ching, o Moreira é que fazia essa distribuição às pessoas que, enfim, faziam
parte dessa ilicitude.
Juiz Federal:- Depois consta um outro depósito em 30/06/2008 de 500 mil dólares
também nessa conta Hong Ching Trading.
Demarco Jorge Epifânio:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Também era desses valores?
Demarco Jorge Epifânio:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- E a diferença aí do... Deu aqui 896 mil dólares, o senhor mencionou 1
milhão?
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Demarco Jorge Epifânio:-     Não, isso...Tempo depois desses valores, uns 3 ou 4
anos depois houve, depois dessa conta,  eu queria aproveitar para esclarecer
nessa janela de tempo, eu estou trazendo aqui também mais uma evidência,
porque  eu  troquei  alguns  e-mails  cifrados  com  o  Moreira  tentando  saber
“Escuta, o que está acontecendo, não está, o fluxo de pagamento parece que não
está tendo?”, enfim, e o Moreira exatamente nesse período de 2008 me manda
uma  mensagem  dizendo  que  haveria,  uns  livros  de  500 páginas  estariam
chegando e que o Cesinha, o César Tavares, me daria maiores explicações sobre
esse assunto; Provavelmente, em uma data que eu não posso precisar ao senhor,
eu  estive  com  o  César,  foi  quando  o  César  me  disse  que  poderia  haver
interrupção  do  fluxo de  pagamento  em função  de acertos que  foram feitos
posteriormente  para,  enfim,  aqui  no  Rio  com políticos  e  tudo,  que  isso  ia
impactar naquilo que estava previamente acordado.
Juiz  Federal:-     Quem que o  senhor tem conhecimento que  recebeu dinheiro,
recebeu dentro da Petrobras valores?
Demarco  Jorge  Epifânio:-     Nesse  caso  dos  navios,  eu  sei  que  o  engenheiro
Moreira, com certeza porque ele é que coordenava esse núcleo… (Grifos nossos)

Como  já  ressaltado,  DEMARCO  EPIFÂNIO ,  durante  o  interrogatório,
forneceu e-mails trocados com LUIZ CARLOS MOREIRA , prova material do crime. Com
efeito,  em  02/07/2008,  lm.silva1952@uol.com.br enviou  para  demarcoe@hotmail.com
mensagem com o título “relatorios das sondas”, na qual informava “demarco, no momento só o
primeiro relatório com 500 paginas esta pronto. Cezinha pode te informa por que. Abraço,
moreira” (evento 494, TRALADO12).

Conforme já mencionado, não há dúvida de que o remetente da mensagem é
LUIZ  CARLOS  MOREIRA .  O  relatório  de  500  páginas  das  sondas  mencionados na
mensagem, na verdade, referem-se à referida transferência de USD 500.000,00 de propina dos
navios-sondas, realizada poucos dias antes, em 30 de junho de 2008, da conta HONG SHING
TRADING LIMITED para a KAMBALDA TRADING LIMITED. Este fato é corroborado
pelos documentos bancários.

Essa  mensagem  de  e-mail  deixa  clara  a  ingerência  de LUIZ  CARLOS
MOREIRA  sobre a conta HONG SHING TRADING LIMITED, que abasteceu as contas de
EDUARDO MUSA e DEMARCO EPIFÂNIO , não existindo dúvida sobre o papel de LUIZ
CARLOS MOREIRA  em ser o organizador da divisão de propina em favor dos funcionários
corruptos da área internacional, bem como de seu auxílio para que recebessem valores espúrios,
mediante a utilização de mais uma camada na cadeia de lavagem, até que os valores chegassem
aos destinatários finais.

Assim,  verifica-se  que  os  USD  6.424.108,03  recebidos  pela  conta  nº  776-
040784-883, em nome da empresa offshore HONG SHING TRADING LIMITED, mantida no
Hang Seng Bank, em Hong Kong, de JULIO CAMARGO, por intermédio da conta 2009071,
da  offshore PIAMONT INVESTMENT CORP., no Banco Winterbothan, no Uruguai e da
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conta  nº 889961-82, em nome da empresa  offshore PELEGO LIMITED, mantida no banco
Credit Suisse, na Suíça, no período de 21 de setembro de 2007 a 25 de fevereiro de 2008,
tiveram como destinatários os gerentes subordinados a NESTOR CERVERÓ, cujo controle dos
pagamentos foi feito por LUIZ CARLOS MOREIRA .

Ademais, o conhecimento de todo o esquema criminoso por  LUIZ CARLOS
MOREIRA  fica evidente quando visualizados os registros de portaria da PETROBRAS, que
comprovam que  o  acusado  manteve  contato  com os  operadores  de propina  FERNANDO
SOARES,  JORGE  LUZ  e  BRUNO LUZ,  que  não  possuíam  representação  lícita  na
contratação da SAMSUNG pela PETROBRAS:

Durante as contratações da SAMSUNG, LUIZ CARLOS MOREIRA  assumiu
o  papel  de  protagonista,  realizando  negociações  com a  SAMSUNG  sem  a  necessária
autorização  da  diretoria  executiva  e  sem  a  realização  de  procedimento  competitivo  que
viabilizasse melhor proposta para a PETROBRAS, o que foi feito em desacordo com as normas
da PETROBRAS e tinha a finalidade de arrecadar propina.

Desse modo,  existe prova inequívoca de que  LUIZ CARLOS MOREIRA
praticou o crime de corrupção passiva, por duas vezes, conforme descrito nos fatos 1 e 2 da
denúncia, por fazer parte do grupo de funcionários corruptos da PETROBRAS e organizar o
pagamento de ao menos USD 6.424.108,03, valor operacionalizado pela conta HONG SHING
TRADING LIMITED, em favor de EDUARDO MUSA, DEMARCO EPIFÂNIO  e para si,
dos USD 35.000.000,00 solicitados em favor dos funcionários corruptos da área internacional
da PETROBRAS, do operador de propina FERNANDO SOARES, de políticos do PMDB e
dos  operadores  de  propina JORGE LUZ  e  BRUNO LUZ ,  sendo  que  para  isso LUIZ
CARLOS MOREIRA  concorreu para a prática de diversos atos que infringiram seus deveres
funcionais,  descumprindo  diversas  normas  de  governança  da  PETROBRAS,  a  fim  de
viabilizar  a  contratação da SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES para  construir  os  navios-
sondas PETROBRAS 10.000 e VITÓRIA 10.000.

Da mesma forma, LUIZ CARLOS MOREIRA  praticou o crime de lavagem
de dinheiro, por auxiliar EDUARDO MUSA e receber USD 494.895,00 na conta FTP SONS
LIMITED,  o  que  envolveu  a  operação  triangulada  entre  as  contas  ocultas  PIAMONTE
INVESTMENT  CORP,  HONG  SHING  TRADING  LIMITED  e  FTP  SONS  LIMITED,
conforme descrito no fato 6 da denúncia.

Ao  seu  turno,  JORGE  LUZ  é  apontado  por  NESTOR  CERVERÓ  e
FERNANDO SOARES como operador de propina do PMDB, o que é assumido pelo próprio
acusado. O papel desempenhado por  JORGE LUZ  limitou-se a apontar contas no exterior
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Liberação de Visitas
0001 Petróleo Brasileiro S.A. 1053937,5

Órgão Visitado: DIRETORIA INTERNACIONAL

Documento Nome do Visitante Nome do Visitado: Empresa Visitante Data/Hora Liberação Data/Hora Baixa

SEM DOCUMENTO 67557 FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA IBERBRAS 03/08/2005 16:01 03/08/2005 20:51

SEM DOCUMENTO 68068 FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA NAO INFORMADA 15/08/2005 17:09 15/08/2005 19:13

SEM DOCUMENTO 73412 JORGE LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PARTICULAR 02/12/2005 14:17 02/12/2005 14:55

SEM DOCUMENTO 76446 FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA 08/02/2006 18:33 08/02/2006 23:12

SEM DOCUMENTO 80825 JORGE LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PARTICULAR 16/05/2006 14:04 16/05/2006 15:28

SEM DOCUMENTO 80908 FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA EXPANSION EXTERIOR 17/05/2006 18:14 18/05/2006 01:24

SEM DOCUMENTO 82340 FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA EXPANSION EXTERIOR 21/06/2006 18:17 21/06/2006 19:36

SEM DOCUMENTO 84050 FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PESSOAL 04/08/2006 12:25 04/08/2006 16:58

SEM DOCUMENTO 85794 BRUNO LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA TERRA 15/09/2006 08:35 15/09/2006 11:22

02361076/SSP-BA FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA NAO INFORMADO 27/09/2006 18:10 27/09/2006 20:49

0102711850/DIC-RJ BRUNO GONCALVES LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA GEA PROJETOS 27/09/2007 15:43 28/09/2007 12:40

698349/SSP-AL FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PESSOAL 14/12/2007 14:47 14/12/2007 18:11
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para receber valores que tinham como destinatários finais políticos, conforme depoimentos
abaixo transcritos:

Trecho do depoimento de NESTOR CERVERÓ:
Ministério Público Federal: - Certo. E o, qual que era o papel do Jorge e do Bruno
Luz nessa, nessas duas contratações?
Nestor Cunat Cerveró: - Nas contratações eles não tiveram nenhum envolvimento,
que, que eu saiba, não houve nenhum envolvimento na, do senhor Jorge Luz e seu
filho,  nas contratações.  O envolvimento deles  é depois  na,  no repasse da,  da
quantia,  da quantidade que eu tinha me comprometido a entregar para um
grupo de políticos.
Ministério Público Federal  : - Eles seriam os representantes dos políticos pra
recebimento de propina?
Nestor Cunat Cerveró:     - De determinados políticos que receber...
Ministério Público Federal  : - Ligados ao PMDB?
Nestor Cunat Cerveró:     - Ligados ao PMDB.
(...)
Juiz Federal:  - E eu não entendi muito bem. Em que momento que surge nessa
história o Jorge Luz?
Nestor Cunat Cerveró:     - O doutor Jorge Luz surge não na negociação...
Juiz Federal  : - Tá.
Nestor Cunat Cerveró:     - ... da propina. O doutor Jorge Luz surge na interface
com...
Juiz Federal  : - Com os políticos?
Nestor Cunat Cerveró:     - Exatamente.
Juiz Federal  : - E ele tava presente em algumas dessas reuniões dos políticos?
Nestor Cunat Cerveró:     - Sim. Ele, como eu falei, ele tava, inclusive ele ficou
encarregado de fazer a transferência, quer dizer, o aporte desses recursos que
ele receberia do Fernando, né.
Juiz Federal: - O senhor participou de alguma reunião com o Fernando e com o
Jorge Luz e o senhor?
Nestor Cunat Cerveró: - Agora, não...Não. Para tratar desse assunto específico, de
como seria feito, eu não me recordo. Acho que não. Não. Não me lembro.
Juiz Federal: - E de algum outro assunto? O Jorge com o Fernando e o senhor?
Nestor Cunat Cerveró: - Não. Nós, nós tivemos outras reuniões ao longo desses,
inclusive, aí já é negócio da Argentina...
Juiz Federal: - Sei, sei, sei.
Nestor Cunat Cerveró: - ... mas, mas especificamente da, da questão da Petrobras
10.000, desse, desse eu não me recordo de ter feito nenhum reunião pra discutir
como é que seria feito o pagamento, nada disso, não.
Juiz Federal: - E quando o senhor disponibilizou esses valores, os seis milhões nessa
conversas por conta dessas demandas políticas, o que que o senhor explicou da onde
que era o dinheiro? Como é que foi essa conversa? O senhor pode esclarecer?
Nestor Cunat Cerveró: - Qual conversa o senhor se refere? Desculpa.
Juiz Federal: - Relativo a essa disponibilização de seis milhões para políticos do
PMDB?
Nestor Cunat Cerveró: - Não, isso foi uma conversa, para que o,  os políticos as
vezes não tinham nenhuma, nenhum interesse particular em saber qual é a origem.
Trecho do depoimento de FERNANDO SOARES:
Fernando  A.  F.  Soares  :  -  Na  verdade,  o  Jorge  Luz  apareceu  no  segundo
momento. Depois que já tava a coisa toda acertada entre o Júlio, eu e o, e o
pessoal da Petrobras, determinado momento o Nestor me chamou dizendo que
tinha sido procurado por alguns      políticos,     e  que,  e  que ele  tava precisando
fazer  uma contribuição  para  campanha  desses políticos,  que  ele  havia  sido
chamado a Brasília. Se eu não me engano, essa primeira conversa dele foi com o
Delcídio  e  com o  ministro  de  Minas  e  Energia  da  época,  que  era  o  Silas
Rondeau. E aí ele me disse que precisava, a gente precisava tirar alguma coisa
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da nossa parte para ser repassado para esses políticos que, segundo ele, nessa
conversa ficou  acertado que  esse  dinheiro  iria  para campanha do Delcídio,
Renan e Jader Barbalho.  É,  não sei  se alguma coisa disso foi  para,  para o
ministro  também,  o  Silas  Rondeau.  Mas assim,  os  nomes  que  surgiram na
conversa foram esses. Aí eu conversei com o Nestor sobre qual valor que a gente
ia retirar para passar para eles e no primeiro momento ficou acertado que a
gente proporia quatro milhões de dólares que fosse, é, repassado pra eles. Só
que  eu  falei  ao  Nestor  que  eu  não  tinha,  não  gostaria  de  ser  a  pessoa
encarregada de fazer esses repasses para os políticos. E aí eu, a gente começou a
conversar sobre como fazer isso e aí eu sugeri a ele, que eu já conhecia o Jorge,
o Jorge é uma pessoa que se dizia próxima do Renan, do Jader Barbalho, não
sei o que, que tinha uma relação com o pessoal do PMDB, eu sugeri o nome do,
do Jorge para o Nestor, e o Nestor ficou de voltar a Brasília para apresentar a
proposta  do  valor  e  o  nome  do  Jorge  como  a  pessoa  que  cuidaria  desses
repasses. Feito isso, o Nestor retornou, dizendo que tinha, nesse meio tempo eu
chamei  o  Jorge,  comuniquei  ao  Jorge  a  conversa  que  eu  tinha  tido  com o
Nestor, o Jorge disse que não teria problema, que ele poderia fazer isso e que ele
ia fazer gestão junto a, às pessoas em Brasília para que o nome dele fosse aceito.
Nestor voltou dizendo que tinha acertado com eles,  que tava ok o nome do
Jorge,  mas  que o  valor não seria  de  quatro  milhões, que  eles  só aceitaram
fechar em seis milhões de dólares. Então foi isso que ficou acertado, seis milhões
de dólares e esses repasses seriam feitos através do Jorge Luz.
Ministério Público Federal  :  -  Certo. Então o Jorge Luz apareceu como um,
uma espécie de representante dos agentes políticos?
Fernando A. F. Soares  : - Exatamente. (Grifos nossos)

Interrogado, JORGE LUZ  confirmou ter auxiliado NESTOR CERVERÓ na
tarefa de repassar valores a parlamentares,  passando a representar,  ao que tudo indica, os
Senadores  da  República  JADER  FONTENELLE  BARBALHO  e  JOSÉ  RENAN
VASCONCELOS CALHEIROS e o Deputado Federal ANÍBAL FERREIRA GOMES, a fim
de que estes recebessem valores inerentes à manutenção de NESTOR CERVERÓ na diretoria
internacional da PETROBRAS, conforme trecho abaixo:

Juiz Federal:- Senhor Jorge, a acusação aqui é bem específica, segundo o Ministério
Público,  teria  havido  pagamento  de  comissões,  vantagem  indevida,  propinas,  a
agentes da Petrobras e também a agentes políticos em decorrência da contratação de
dois navios  sondas,  o  Petrobras 10.000 e o Vitória  10.000,  o  senhor  participou
dessas contratações de alguma forma?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Eu participei sim, mas eu gostaria de explicar como foi
essa participação.
Juiz Federal:- Sim, o senhor pode explicar então.
Jorge Antônio da Silva Luz:- Na realidade essas P10.000 e Vitória 10.000, elas já
tinha  sido  contratadas  anteriormente.  O  meu  papel  foi  o  seguinte,  quando  o
Fernando Soares, que eu conheci em 2005, ele demonstrou pra mim, que a situação
do Paulo Roberto Costa, Diretor de Abastecimento e do Diretor Nestor Cerveró,
Internacional,  eles  estavam balançando,  com dificuldade.  Ele via  em mim,  uma
pessoa que poderia aproximá-lo do PMDB. Eu peguei,  e eu tinha, eu conheci o
senador Jader Barbalho desde 1983 e eu conheci o senador Renan Calheiros desde
1989, não tinha... não estava tendo contato com eles, mas eles me conheciam. Eu,
como tinha uma empresa de engenharia,  e tinha feito muitos serviços em vários
lugares do Brasil, eles me conheciam desse trabalho. Eu me senti... mas eu estava
distante deles... eu fiz o seguinte, eu peguei e tinha sido apresentado ao deputado
federal Aníbal Gomes. que é muito ligado ao senador Renan Calheiros. e através do
Aníbal eu peguei e fiz essa... novamente recontatá-los. Recontatei-os, e recontactei
primeiro o deputado Aníbal, expliquei pra ele o que acontecia, o deputado Aníbal foi
conversar com o Renan já, Silas...  basicamente o Silas, Renan, Jader e Aníbal, e
voltou com a informação seguinte... estavam dispostos a prestigiar a manutenção dos
diretores.
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Juiz Federal:- Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Isso. Aí começamos... eu peguei e apresentei o Aníbal
ao Fernando Soares,  no restaurante,  na cidade,  ali  na Avenida Chile,  restaurante
Europa, fizemos a reunião, explicamos... o Aníbal ficou de voltar aos pares dele. O
Aníbal foi aos pares e voltou com a informação de que estavam dispostos a ajudar e
começaram-se as negociações. Havia um pedido alto pra que houvesse esse apoio. O
apoio se traduziria em... ele se traduziria em uma ajuda financeira e ele se traduziria
também na oportunidade de que esses políticos pudessem participar de algumas
operações  que  viessem  a  surgir  no  decorrer  do  tempo.  Bem,  isso  aconteceu,
acertaram, tinha sido pedido um número, foi discutido, e o Fernando e o Aníbal, que
eram as pessoas... o Fernando, porque representava vamos dizer, os diretores, e o
Aníbal  era  que  representava  os  políticos,  eu  tinha feito  essa  apresentação...  e
acabaram chegando ao valor de 11,5 milhões de reais.
Juiz Federal:- Isso foi em 2005 ainda?
Jorge Antônio da Silva Luz:- 2006.
Juiz Federal:- 2006?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Final de 2005, início de 2006.
Juiz Federal:- Tá.
Jorge Antônio da Silva Luz:- Bem, o que aconteceu? Foi  marcado uma reunião,
porque os diretores não queriam assumir esse compromisso sem que tivesse certeza
do  destinatário,  quem seria  o  destinatário  dessa  vantagem ou  propina....  o  que
aconteceu foi  que foi  feita  uma reunião na casa do senador Jader Barbalho, em
Brasília, na casa no Lago Sul, em que participamos eu, estávamos lá, o Cerveró, o
Paulo Roberto Costa, que eu me lembro com certeza, estava Aníbal, estava o Jader,
não  tenho  certeza  se  o  Renan  estava  ou  se  ele  só  estava  na  outra  reunião,
cumprimentaram-se e combinaram-se as regras... não, realmente o destino é esse,
vamos tocar. Bem, como é que era feito isso? Tinha sido combinado que seria pago
em parcelas.  De onde vinha  esse  dinheiro?  Por  isso  que  eu digo ao senhor,  eu
participei,  mas o dinheiro já era de uma negociação que tinha sido feita...  eu vi
depois, descobri isso depois... tinha sido uma negociação do Fernando Soares junto
com a Samsung, através do seu representante Julio Camargo, que eu não conhecia...
apesar de que o senhor Julio Camargo aqui... me deu oportunidade de participar das
reuniões de testemunha, foi muito importante pra mim... eu levei um susto quando
ele disse que me conhecia: “Ah, eu conheci o Jorge 30 anos atrás, em um evento
social, mas nunca mais tinha tido notícias dele”. É verdade. Bem, eu nunca estive
com... se eu passasse eu não sabia quem era o Julio e apesar de ter visto aqui, eu o vi
de costas, não conseguiria reconhecer.
Juiz Federal:- Certo.
Jorge  Antônio  da  Silva  Luz:- Aí  o  que  aconteceu,  começaram  a  questão  dos
pagamentos e sempre havia um pouco de atraso. Com isso houve um desgaste entre
o Aníbal e o Fernando Soares, porque o Aníbal ia cobrar o Fernando Soares pelas
razões que ele alegava, não podia, estava atrasado. O Aníbal passava as contas para
o Fernando, o Fernando passava... eu vi depois, com o encadeamento, eu descobri
que  o  Fernando  passava  para  o  Júlio  Camargo  e  o  Júlio  Camargo  fazia  os
pagamentos.  Bem,  esse controle,  desses 11,5  milhões de reais,  eu não os tenho
porque eu não participei disso. Eu participei sim, de toda a estruturação... quando,
em determinado momento, a relação deles começou a ficar muito difícil, eu passei a
ser intermediário na recepção das contas que o Aníbal passava e eu entregava para o
Fernando. O Fernando entregava ao... bem, isso foi feito... então, esses 11.5 milhões
vieram... mas no mesmo tempo, a Vitória 10.000 estava sendo contratada... a Vitória
10.000, até onde eu saiba, ela tinha sido contratada com a Petrobras.

A relação direta de  JORGE LUZ  com os parlamentares é verificada pelas
visitas realizadas em conjuntos por JORGE LUZ e o Deputado Federal ANÍBAL FERREIRA
GOMES a NESTOR CERVERÓ na PETROBRAS, conforme indicam os registros de portaria
da estatal:
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Foi  possível  atrelar  a  JORGE  LUZ  operações  que  somaram  USD
5.621.000,00 que visaram beneficiar parlamentares do PMDB.

As  contas  PENTAGRAM ENGERGY CORP e  BEEGEES são controladas
pelo acusado, o que foi confessado por ele, sendo que a primeira recebeu USD 672.000,00 em
operação  triangulada  realizada pelas  contas  PIAMONTE INVESTMENT CORP,  THREE
LIONS  ENGERGY  INC  e  PENTAGRAM  ENGERGY  CORP,  e  a  segunda  recebeu
diretamente  USD  1.500.000,00  da  conta  PIAMONTE  INVESTMENT  CORP,  conforme
trechos do interrogatório abaixo transcritos:

Juiz Federal:- Essa conta Pentagram Engeneering?
Jorge  Antônio  da  Silva  Luz:- São  minhas.  A Pentagram  Engeneering  era  uma
empresa offshore, minha, pra receber e pagar. Era minha, eu sou o beneficiário final.
O meu filho, Bruno Luz, ele era um back-office meu, era uma retaguarda minha,
porque eu tenho horror a burocracia. Ele fazia isso. A Pentagram Engeneering era
uma sociedade minha. Era uma empresa minha e do Fernando Soares, meio a meio,
por quê? Porque eu recebia na Pentagram Engeneering se eu quisesse, se eu tivesse
que repassar dentro do mesmo banco, Credit Suisse, se ele tivesse uma conta lá, eu
poderia repassar com muito menos exposição. Então foi essa a razão da Pentagram
Energy.
(…)
Juiz  Federal:- Então  nessa  ação  penal  5014170,  continuidade  do  depoimento  do
senhor Jorge Antônio da Silva Luz. Senhor Jorge, como o senhor está dizendo, na
folha 25 da denúncia, tem relação dos pagamentos que foram feitos pela Piemonte,
entre eles tem lá um pagamento em 08/05/2007, de 1 milhão e 500 mil dólares, na
conta Beegees, essa conta então é do senhor?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Isso. Acabei de falar exatamente isso para o senhor.
No dia 8 de maio de 2007, a Piemonte, de Júlio Camargo, pagou à Beegees, no
Credit Suisse, a Jorge Luz. Eu me lembrei.

A  propriedade  de JORGE  LUZ  sobre  a  conta  BEEGEES  até  então  era
desconhecida. Por sua vez, fortes elementos já indicavam que JORGE LUZ  era o controlador
da conta PENTAGRAM ENGERGY CORP.

Como já observado, de acordo com os documentos enviados pela Suíça por
intermédio de transferência de investigação (evento 1, ANEXOS 386 e 387, e evento 492,
ANEXO2),  a  conta  PENTAGRAM  ENGINEERING  CORP  tem  como  procuradores
autorizados  a  assinar  pela  empresa  BRUNO LUZ ,  JORGE ANTONIO LUZ  e  MARIA
SILIVIA BRAZ GONÇALVES LUZ, os quais não declararam a conta para as autoridades
fiscais (evento 1, ANEXO 360).

Em consulta aos dados da conta PENTAGRAM ENGINEERING CORP, foi
possível constatar a existência de operações com a conta PENTAGRAM ENGERGY CORP, o
que confirma a relação de tal conta com JORGE LUZ  e BRUNO LUZ (evento 1, ANEXOS
367 – 372).
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Além disto,  o  acusado  confessou que os pagamentos  realizados pela  conta
PIAMONTE INVESTMENT CORP em favor da conta HEADLINER LIMITED têm relação
com os valores operados por ele em favor dos parlamentares do PMDB, sendo que, inclusive,
o  acusado  fez  pagamentos  a  partir  das  contas  dele  em  favor  da  conta  HEADLINER
LIMITED:

Juiz Federal:- E esse dinheiro também era para o senhor ou o senhor repassou?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Esse aqui foi o que eu repassei. Depois, embaixo, o
senhor vê... eu paguei para o Sandro Santos Tordim, 161. Depois, paguei para o
PMDB, 86 mil. Depois, paguei mais 185 mil reais para a Headliner. Depois, paguei
49 mil, uma outra vez, para o PMDB, para Renan, Jader, Silas e Anibal. Eu tenho
todos discriminados.
Juiz  Federal:- Nesses  mesmos  pagamentos,  do  senhor  Júlio  Camargo,  tem  aqui
pagamentos  diretos  feitos  para  a  empresa  Headliner, H-E-A-D-L-I-N-E-R,
Headliner... é a mesma Headliner que o senhor está falando?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Que é do PMDB, é em Lugano.
Juiz Federal:- E o senhor sabe de quem é essa conta?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Essa conta é do PMDB pra mim... Anibal, Renan, Jader
e Silas.
Juiz Federal:- O senhor sabe se ela era controlada por algum operador?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Não, não sei. Para mim quem operava era o Anibal ou
o Luiz Carlos Sá.
Juiz  Federal:- O  senhor  também fez  uma  transação,  um depósito,  da  sua  conta
Beegees para essa Headliner, é isso?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Fiz.
Juiz Federal:- O senhor mencionou aqui.
Jorge  Antônio  da  Silva  Luz:- Fiz.  Não,  foi  da  Pentagran  Engeneering  para  a
Headliner, no dia 4 de julho de 2007. Paguei 185 mil dólares.
(…)
Ministério  Público  Federal:-     Esse  repasse  para  os  políticos,  era  só  através
desses depósitos nessa Headliner, então?
Jorge Antônio da Silva Luz:-     Sim.
Ministério Público Federal:-     Não houve pagamento em espécie, nada?
Jorge Antônio da Silva Luz:-     Não. (Grifos nossos)

Em corroboração ao afirmado pelo acusado, em consulta à conta da offshore
PENTAGRAM ENGINEERING CORP, constata-se, de fato, o pagamento de USD 185.000,00
em favor da conta A431058, HEADLINER LIMITED (evento 1, ANEXO 368, fl. 129).

Como  ressaltado,  confrontando  as  tabelas  fornecidas por  FERNANDO
SOARES  e  JULIO  CAMARGO,  bem  como  os  dados  bancários das  contas  de  JULIO
CAMARGO,  verifica-se  a  existência  de  pagamento  em  favor  da  conta  HEADLINER
LIMITED no montante de USD 3.000.000,00, realizado em 4 operações, de 14/09/2006 até
08/05/2007 (evento 1, ANEXOS 268 a 271).

Por fim, ao realizar o rastreamento financeiro dos valores, constatou-se que duas
operações que envolveram os doleiros JORGE DAVIES e RAUL DAVIES, que somaram USD
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449.000,00,  beneficiaram o  então  Deputado Federal  EDUARDO CUNHA,  beneficiário  da
conta.

Apesar de o acusado não reconhecer tal operação como por ele orquestrada,
reconhece que não tem controle de todos os pagamentos,  os quais chegaram a ocorrer via
doleiros:

Juiz Federal:- Mas eram contas no exterior ou contas no Brasil o repasse?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Eu acredito que no exterior. Todas no exterior.
Juiz Federal:- Todas no exterior?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Todas no exterior, porque, conforme eu disse para o
senhor,  eu não tenho controle sobre esses 11,5 milhões. Tenho controle do resto
todo. Tenho, à disposição do senhor... meus advogados podem depois passar para o
senhor todos... até eu fiquei, quando disse assim “não, não tem propina na Vedescar”
tem, tem, tem. E como é que eram feitos esses pagamentos pra Aníbal? Muitas vezes
o Luis Carlos Sá, que era o assistente dele, o engenheiro chamado Luis Carlos Sá,
ele participava das conversas e muitas vezes eu via que era por doleiro. O doleiro
entregava em espécie e tem até a famosa história que falaram, que mandavam de
avião pra Brasília, surgiu essa história em um determinado momento do processo.
Eu lhe digo que é verdade, porque eu escutei essa história também.
Juiz Federal:- Sim. E essas contas no exterior, eram dos agentes políticos ou eram de
doleiros, de terceiros, como é que eram?
Jorge Antônio da Silva Luz:- O...
Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento?
Jorge Antônio da Silva Luz:- A Headliner, nós até já pesquisamos com o pessoal do
Ministério Público, político não tem conta no exterior. Burros são os empresários
que têm, que achavam que estavam acima do bem e do mal. Não tem... mas eles,
muito difícil.

Em  conclusão,  restou  comprovado  que  JORGE  LUZ  auxiliou  NESTOR
CERVERÓ a transferir propina para que este se mantivesse na diretoria internacional em favor
de parlamentares do PMDB, bem como organizou os pagamentos a serem realizados em favor
de tais políticos, os quais perduraram até 02 de junho de 2008, sendo que os valores utilizados,
que alcançaram ao menos a quantia de USD 5.621.000,00, eram provenientes de vantagem
indevida arrecadada na contratação da SAMSUNG para construir o navio-sonda PETROBRAS
10.000, razão pela qual JORGE LUZ  deve ser condenado pela prática do crime de corrupção
passiva, descrito no fato 1.

JORGE LUZ  também deve ser condenado pela prática dos crimes de lavagem
de  dinheiro,  dado  que  realizou  operações  envolvendo contas  ocultas  e  triangulações,
envolvendo as contas PIAMONTE INVESTIMENT CORP, THREE LIONS ENERGY INC e
PENTAGRAM ENERGY CORP e o montante USD 672.000,00, descritos no fato 3, bem como
envolvendo as contas PIAMONTE INVESTIMENT CORP, TM PELL, ARISTA, ORION SP e
o montante de USD 449.000,00, descrito no fato 4.

Por sua vez, BRUNO LUZ  atuava em conjunto com o pai dele JORGE LUZ ,
em divisão de tarefas.

Interrogados, JORGE LUZ  e BRUNO LUZ  confirmaram o papel exercido por
BRUNO LUZ , de realizar o trabalho burocrático, movimentar as contas e formalizar contratos
que embasaram operações financeiras: 

Trecho do interrogatório de JORGE JUZ:

Juiz Federal:- E o senhor mencionou, o senhor pode me esclarecer melhor o papel
do seu filho, ele teve papel nessas tratativas ou não teve?
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Jorge  Antônio  da  Silva  Luz:- Posso,  posso.  E  outra  vez,  quero  agradecer  a
oportunidade,  que  o  senhor  me  deu,  de  participar  dessas  reuniões,  com  as
testemunhas, todas elas. Todas elas, a exceção do Fernando Soares, disseram que
nem conheciam o Bruno. Eu sempre fui um pai assim muito, eu sou um pai muito
rigoroso. Nunca dei muita confiança de ficar... eu chegava e o Bruno, ele era meu
backoffice, ele era um menino extremamente... o que aconteceu, todos eles disseram
que não conheciam o Bruno. O único indício foi o Fernando, que ao dizer, falou a
verdade, que conhecia o Bruno, mas que não tratou de nada de negócios com o
Bruno.
Juiz Federal:- Mas ele movimentava essas contas na Suíça?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Sim, ele movimentava por instruções minhas, porque
eu nunca cuidei da burocracia das empresas. Então deleguei a ele. Mas ele nunca foi
beneficiário das contas. Ele operava as contas pra mim, em meu nome, por ordem
minha.
Juiz Federal:- Que tipo de informação o senhor dava pra ele, por exemplo, entrava
dinheiro, saia dinheiro, o que o senhor dizia?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Recebi, paga fulano, paga cicrano... está aqui.

Trecho do interrogatório de BRUNO LUZ :
Juiz Federal:- A partir de quando o senhor começou a trabalhar com ele, mais ou
menos?
Bruno Gonçalves Luz:- Eu acho que foi a partir de 2005 ou 2006, eu não me recordo
agora.
Juiz Federal:- E o senhor tinha outras atividades ou só trabalhava com ele?
Bruno  Gonçalves  Luz:- Não,  eu  só  trabalhava  com ele na  época,  eu  tinha  me
formado há pouco tempo e trabalhava com ele.
Juiz Federal:- Isso dentro de alguma empresa específica?
Bruno  Gonçalves  Luz:- Não,  eu  nunca  tive  uma  relação  formal  de  empregado-
empregador com meu pai, eu sempre...
Juiz Federal:- Nem como sócio da empresa?
Bruno Gonçalves Luz:- Nem como sócio, não fui sócio dele em nenhuma empresa.
Juiz Federal:- Mas como é que funcionava, era um escritório?
Bruno  Gonçalves  Luz:- Era  um escritório,  enfim,  ele tinha  atividades  dele,  ele
quando eu era pequeno ele tinha empresa de projetos e teve empresa de transportes.
Juiz Federal:- Quando o senhor começou a trabalhar com ele.
Bruno Gonçalves Luz:- Quando eu comecei a trabalhar com ele...
Juiz Federal:- Ele tinha o escritório então?
Bruno Gonçalves Luz:- Tinha o escritório.
Juiz Federal:- Quem trabalhava nesse escritório?
Bruno Gonçalves Luz:- Era basicamente,  tinham os sócios dele no passado que,
enfim, que lidavam com o passivo e com os recebíveis que ele tinha, que ele mais ou
menos controlava em função dos negócios passados, mas quando eu entrei já tinha
passado uma crise muito grande, o grupo do qual ele era um dos sócios já tinha
passado por  uma crise  muito  grande,  eles  já  estavam ali  meio  que  controlando
passivos e créditos.
Juiz Federal:- Quantas pessoas trabalhavam aproximadamente no escritório?
Bruno  Gonçalves  Luz:- No  escritório...  se  eu  tivesse  que  adivinhar,
aproximadamente 15 pessoas, entre 15 e 20 pessoas.
Juiz Federal:- E tinha um nome o lugar ou não?
Bruno Gonçalves Luz:- Tinha.
Juiz Federal:- Era uma empresa, o que era?
Bruno Gonçalves Luz:- Era uma empresa na época.
Juiz Federal:- Qual que era o nome?
Bruno Gonçalves Luz:- Eu acho que era Rota Engenharia na época, se eu não me
engano, que era...
Juiz Federal:- E mudou com o tempo?
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Bruno Gonçalves Luz:- Mudou porque essa  empresa acabou sendo,  vamos dizer
assim,  uma  empresa  que  saiu  do  ramo de  atividade porque  ela  não  tinha  mais
certidões pra operar.
Juiz Federal:- E qual foi o novo nome?
Bruno Gonçalves Luz:- Aí foi Geia, ou não sei se foi Gea direto ou se já foi,  se
começou como Peven e depois veio Geia, houve a mudança de nome.
Juiz Federal:- E o que o senhor fazia exatamente nesse escritório auxiliando seu pai?
Bruno Gonçalves Luz:- Basicamente atividades burocráticas dele,  organização de
documentos,  inclusive  se ele  tinha que  fazer  algum pagamento  ele  me utilizava
muito pra esse tipo de coisa, ele chegava, me instruía “Olha, executa esse pagamento
aqui nessa conta, faz isso” basicamente atividades que ele no dia a dia não fazia, ele
era muito comercial.
Juiz Federal:- Essa contas do exterior, seu pai ou na atividade dele ele utilizava essas
contas no exterior?
Bruno Gonçalves Luz:- Na atividade dele?
Juiz Federal:- É.
Bruno  Gonçalves  Luz:- Que  eu  saiba  ele  utilizou  pra contratos  assim  de
intermediação de negócios, mas assim, depois de 2005, 2006, alguma coisa assim.
Juiz Federal:- Que contas eram essas?
Bruno Gonçalves Luz:- Que eu tenha conhecimento que ele tinha na época era a
Total  Tec,  Power  Solution  International,  Pentagram  Engeneering  e  tinha  uma
empresa que foi  uma associação entre uma empresa dele que eu acho que era a
Pentagram Engineering junto com a Three Lions do Fernando Soares.
Juiz Federal:- O senhor movimentava essas contas?
Bruno Gonçalves Luz:- O movimento que eu fazia nessas contas era aquilo que ele
me pedia pra fazer.
Juiz Federal:- Isso era uma movimentação intensa, constante, como é que era?
Bruno Gonçalves Luz:- Eu diria que se eu fosse traçar um média deveria ter uma
movimentação de cinco transações por mês ou, não saberia precisar para o senhor
exatamente quanto, mas tinha movimento.
Juiz Federal:- E o dinheiro transitava nessas contas por qual motivo, o que eram
essas transações?
Bruno  Gonçalves  Luz:- Bom,  tinha  dinheiro  de  transações  de  contrato  que  já
existiam  anteriormente  a  minha  entrada  e  tinha  dinheiro  de  coisas  que  ele  ia
construindo  com o  tempo  e  eu  tomava  conhecimento  a  medida  que  ele  ia  me
comunicando.
Juiz Federal:- Esse pagamentos,  por exemplo,  que são mencionados na denuncia
recebidos de conta do Julio Camargo, desculpe, de conta do senhor Fernando Soares,
o Fernando Baiano, o que eram esses pagamentos?
Bruno Gonçalves Luz:- Qual especificamente o senhor está se referindo?
Juiz Federal:- Deixa eu ver.
Bruno Gonçalves Luz:- Esse pagamento feito a Schahin, aliás, feito pela Schahin
que foi transferido ao Fernando?
Juiz Federal:- Há uma referencia aqui em 14/06/2007, 02/06/2008 transferências da
conta Three Lions Energy pra conta Pentagram Engineering, 360 mil dólares, 312
mil dólares?
Bruno  Gonçalves  Luz:- Eu  não  sei  dizer  exatamente  do  que  era  esse  negócio,
meritíssimo, mas eu sei que haviam entradas da Three Lions assim como houve esse
pagamento também pra Three Lions.
Juiz Federal:- Mas o senhor não tinha nenhum esclarecimento disso?
Bruno  Gonçalves  Luz:- Basicamente  era  informado  a  mim:  “paga  isso  pra  essa
conta” e chegava pra mim um papel com o endereço onde executar o pagamento ou
então  eu  acusava:  “houve  um  pagamento  de  tanto  na  empresa  tal”  e  ai  eu
comunicava a ele e aí ele saberia dizer exatamente do que era.
Juiz Federal:- O senhor que fazia contato com as pessoas nos bancos na Suíça?
Bruno Gonçalves Luz:- Eu fi... ele fazia e eu fazia também, era introduzido por ele,
porque na verdade ele me pedia que eu tivesse poder para poder fazer isso perante o
banco, senão não poderia fazer.
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Juiz  Federal:- Tem  um  email  que  aparece  em  alguma
comunicações: gustavowhite@gmail.com?
Bruno Gonçalves Luz:- Esse e-mail  foi  um e-mail  que foi  usado a partir  de um
determinado  momento  pra  comunicar  com o  banco,  porque  o  banco  pediu  que
houvesse uma comunicação que não fosse diretamente com o nome do correntista,
eu não sei explicar exatamente porque e aí se criou uma conta de email com o nome
e se comunicava com o banco pra passar instruções.
Juiz Federal:- Quem utilizava esse email?
Bruno Gonçalves Luz:- Eu utilizava esse email.
Juiz Federal:- E o senhor se identificava como Gustavo White nesse email?
Bruno Gonçalves Luz:- Não, era só o nome do email,  eu não me identificava, as
pessoas do banco sabiam quem era Bruno, assim como sabiam que era Jorge, porque
ele por ser o beneficiário da conta, eu por ter poderes dados por ele pra movimentar
em nome dele.
Juiz  Federal:- Mas eu não entendi  muito  bem,  por  que  utilizavam esse Gustavo
White, por que utilizavam um email que não era correspondente ao seu nome?
Bruno Gonçalves Luz:- Era uma forma de comunicação que eu utilizava com o
banco na época simplesmente pra não aparecer o meu nome.
Juiz  Federal:- Aparece  um  outro  email  aqui  também brunoluz@comcast.com,
também era do senhor?
Bruno Gonçalves Luz:- Era meu sim.
Juiz Federal:- O senhor que utilizava?
Bruno Gonçalves Luz:- Eu utilizei esse email durante um tempo.

De acordo com os documentos enviados pela Suíça (evento 1, ANEXOS 386 e
387, e evento 492, ANEXO2),  a conta PENTAGRAM ENGINEERING CORP tinha como
procuradores autorizados a assinar pela empresa BRUNO LUZ  e  JORGE ANTONIO LUZ
(evento 1, ANEXO 360).

Após a conta  BEEGEES receber  USD 1.500.000,00  da conta  PIAMONTE
INVESTMENT CORP, ocorreu a transferência de USD 185.000,00 da conta PENTAGRAM
ENGINEERING CORP em favor da conta HEADLINER LIMITED.

Em consulta aos documentos que embasaram tal transferência, constata-se que
BRUNO LUZ  foi o responsável pela realização de tal operação (evento 1, ANEXO 368, fl.
137):
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Ao confrontar a assinatura que autorizou a operação e a assinatura do acusado no
termo de audiência, não resta dúvida de que BRUNO LUZ foi o responsável pela operação,
segue reprodução da assinatura do termo de audiência:

No mesmo sentido, em consulta aos registros da PETROBRAS, fica claro que
BRUNO LUZ  participou de encontros com os funcionários corrompidos da área internacional,
sendo que em um dos encontros estava acompanhado de JORGE LUZ :
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Dessa forma, não resta dúvida de que BRUNO LUZ , em divisão de tarefas com
JORGE LUZ , auxiliou NESTOR CERVERÓ a transferir propina para manter-se na diretoria
internacional em favor de parlamentares do PMDB, bem como organizou os pagamentos a
serem realizados em favor de tais políticos, os quais perduraram até 02 de junho de 2008, sendo
que os valores utilizados, que alcançaram ao menos a quantia de USD 5.621.000,00, eram
provenientes de vantagem indevida arrecadada na contratação da SAMSUNG para construir o
navio-sonda PETROBRAS 10.000, razão pela qual  BRUNO LUZ  deve ser condenado pela
prática do crime de corrupção passiva, descrito no fato 1.

Do mesmo modo, BRUNO LUZ  também deve ser condenado pela prática dos
crimes de lavagem de dinheiro, dado que, em divisão de tarefas com JORGE LUZ , realizou
operações  envolvendo  contas  ocultas  e  triangulações,  envolvendo  as  contas  PIAMONTE
INVESTIMENT CORP, THREE LIONS ENERGY INC e PENTAGRAM ENERGY CORP e
o montante USD 672.000,00, descritos no fato 3; bem como envolvendo as contas PIAMONTE
INVESTIMENT CORP, TM PELL e ARISTA, e ORION SP e o montante de USD 449.000,00,
descrito no fato 4.

3.3 MATERIALIDADE DOS FATOS 07 A 09.

Os fatos criminosos agora tratados foram em parte objeto da ação penal nº
5061578-51.2015.404.7000,  que  envolveu  o  empréstimo fraudulento  obtido  por  JOSÉ
CARLOS  BUMLAI,  interposta  pessoa  do  Partido  dos  Trabalhadores,  junto  ao  BANCO
SCHAHIN, o qual foi quitado pela contratação da SCHAHIN INTERNATIONAL para operar
o navio-sonda VITÓRIA 10.000, conforme abaixo sintetizado (sentença dos autos 5061578-
51.2015.404.7000 consta no evento 1, ANEXOS 390-397).

No segundo semestre de 2004, no município de São Paulo, JOSE CARLOS
BUMLAI  procurou SANDRO TORDIN, então presidente do Banco SCHAHIN, afirmando
que necessitava de um empréstimo urgente no valor de R$ 12 milhões. SANDRO TORDIN
orientou o pecuarista a fazer o preenchimento de cadastro na instituição financeira e a dar
início aos trâmites burocráticos internos, tendo em conta que JOSÉ CARLOS BUMLAI não
era sequer correntista do banco.

Nessa ocasião, JOSE CARLOS BUMLAI enfatizou que precisava agilizar a
concessão do crédito, razão pela qual TORDIN (que não tinha autonomia para concessão de
crédito dessa quantia) marcou uma reunião com os acionistas do BANCO SCHAHIN na sede
da instituição financeira localizada na Rua Vergueiro, nº 2009, em São Paulo.

Após negociação, foi explicado por BUMLAI que o Partido dos Trabalhadores
estava afiançando a concessão do crédito, motivo pelo qual os recursos foram liberados de
forma célere.

Segundo  a  quebra  de  sigilo  bancário  e  a  documentação  trazida  pelo
colaborador SALIM SCHAHIN, no dia 21/10/2004, após JOSE CARLOS BUMLAI receber
os recursos em sua conta-corrente, no mesmo dia, houve transferência integral dos valores
para o Frigorífico BERTIN. 

A investigação comprovou que os recursos se destinavam a pagar dívidas do
Partido dos Trabalhadores. 

Do valor de R$ 12 milhões emprestado a BUMLAI, aproximadamente R$ 6
milhões foram destinados ao empresário de Santo André RONAN MARIA PINTO, que tinha
uma  dívida  ainda  não  esclarecida  com  o  Partido  dos  Trabalhadores  por  intermédio  de
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operações  de  lavagem  de  capitais  que  foram  apuradas nos  autos  nº  5022182-
33.2016.4.04.7000.

Outra parte relevante dos recursos emprestados a JOSÉ CARLOS BUMLAI,
aproximadamente R$ 4,5 milhões, foi destinada para pagar dívidas de campanhas do Partido
dos  Trabalhadores,  também com o  uso  de operações  de lavagem de dinheiro,  conforme
denúncia apresentada nos autos nº 5052995-43.2016.4.04.7000 perante este d. juízo.

O empréstimo não foi  pago no  vencimento.  Diante  do  inadimplemento  de
JOSE CARLOS BUMLAI, o pagamento foi postergado por três vezes mediante os seguintes
aditamentos: 1) em 01/03/2005 no valor de R$ 13.795.589,16; 2) em 04/05/2005 no valor de
R$ 14.618.895,69; e 3) em 27/07/2005 no valor de R$ 15.776.155,99.

Concomitantemente ao período de inadimplemento do empréstimo, por volta
do ano de 2006, o navio-sonda VITORIA 10.000 começou a ser negociado para a aquisição
pela  PETROBRAS e  a SCHAHIN passou  a  se  interessar  pelo  contrato  de  operação  da
embarcação.  Assim,  por  volta de outubro de 2006,  a fim de obter  apoio  do Partido dos
Trabalhadores para o seu projeto,  MILTON SCHAHIN  e SALIM SCHAHIN reuniram-se
com JOÃO VACCARI NETO com o objetivo de apresentar as qualificações da empresa e
manifestar  interesse  na  operação  do  navio-sonda.  Na ocasião,  JOÃO  VACCARI  NETO
afirmou que levaria o pleito a seus superiores, comprometendo-se a dar um retorno assim que
possível.

Algumas semanas após a referida reunião, JOÃO VACCARI NETO entrou em
contato com MILTON SCHAHIN  e SALIM SCHAHIN, afirmando que teria “consultado”
outras pessoas (não esclarecendo quais) e que poderia ser dado andamento ao projeto da
SCHAHIN na PETROBRAS, desde que, uma vez efetivamente concretizado o negócio, fosse
dada  quitação  ao  empréstimo  concedido  a  JOSE  CARLOS BUMLAI.  Em  que  pese
VACCARI não ter mencionado expressamente, do contexto, extrai-se que o tesoureiro buscou
apoio político da PETROBRAS e do Partido dos Trabalhadores para viabilizar o negócio,
mediante  direcionamento  ilícito  do  contrato,  que  foi  feito  com contratação  direta  e  sem
licitação.

Na outra ponta, paralelamente à atuação de MILTON SCHAHIN  e SALIM
SCHAHIN junto a JOÃO VACCARI NETO, JOSE CARLOS BUMLAI gestionava na área
internacional  da companhia para conseguir  apoio para a  SCHAHIN firmar a  avença que
quitaria  o  mútuo  inadimplido.  BUMLAI  era  diretamente  interessado  na  contratação  da
SCHAHIN pela PETROBRAS porque sabia que dessa forma o empréstimo que estava em seu
nome seria quitado.

Dessa forma, teve início a empreitada criminosa junto a PETROBRAS para
que  funcionários  da  estatal,  indevidamente,  viabilizassem  a  contratação  da  SCHAHIN
INTERNATIONAL para operar o navio-sonda VITÓRIA 10.000.

3.3.1. OFERECIMENTO E ACEITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVID A.

NESTOR CERVERÓ, então diretor da área internacional da PETROBRAS
em decorrência da sustentação política por parlamentares do PMDB, relatou que, em reunião
com  JOSÉ SÉRGIO  GABRIELLI,  queixou-se  da  pressão  feita  por  agentes  políticos  do
PMDB para o fornecimento de propina, mesmo após o período eleitoral. Nessa ocasião, então,
JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI propôs que ele resolveria a dívida de campanha apresentada
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pelo PMDB, ao passo que NESTOR CEVERÓ resolveria um problema da PETROBRAS e
do Partido dos Trabalhadores, consistente no pagamento de uma dívida de R$ 50 milhões do
Partido dos Trabalhadores  com a SCHAHIN,  através da contratação desta  para  operar  o
navio-sonda VITÓRIA 10.000, conforme trecho abaixo:

Nestor Cunat Cerveró: - Tá bom. Então a Vitória 10.000 foi contratada a, a Schahin,
Schahin Óleo, é, acho que chamava Schahin Óleo e Gás, que já, ela já tinha contrato
com a Petrobras para operação de sondas na Bacia de Campos. E aí se deu isso, a
contratação para, serviu também para resolver um problema de dívida que havia de
campanha do PT com a Schahin. Mas isso já foi na Vitória 10.000.
Ministério Público Federal:  -  Certo.  E que, que dívida era essa? E como que o
senhor tomou conhecimento?
Nestor  Cunat  Cerveró:     -  Eu tomei  conhecimento  por  intermédio  do  doutor
Sérgio Gabrielli, Luiz Sérgio Gabrielli,      que depois da eleição de 2006, eu fui
apresentar a ele uma, uma reivindicação, uma pressão que eu vinha sofrendo
do ex-ministro já,  é do ex-ministro Silas, na época ainda era ministro, Silas
Rondeau, que era do PMDB e fazia parte desse grupo de políticos do PMDB,
dito do PMDB do senado na época, que queria, pedindo que eu conseguisse de
dez a quinze milhões de reais para saldar dívidas de campanha do PMDB na
eleição de 2006. E como a pressão foi muito constante, eu, e muito intensa, eu
resolvi chamar o Gabrielli, que era o presidente da Petrobras na época, falei,
"olha, Gabrielli, eu estou sendo pressionado aqui pra resolver esse problema e
eu não estou vendo como",  né. Na época ainda...  E aí o Gabrielli  me disse,
"olha,  vamos fazer o  seguinte,  vamos trocar,  vamos fazer um câmbio  aqui.
Você, você tá sendo pressionado por dez, eu estou sendo pressionado por um
valor  maior,  porque  o  PT  também  tem  uma  dívida  de  campanha  da,  da
campanha de 2006 e eu quero, a gente troca. Eu resolvo a do, a do Silas e você
resolve  a  do  PT".  Então  eu  chamei,  aí  surgiu,  porque  eu  não  sei  precisar
exatamente, se foi um período de semanas. Mas surgiu essa oportunidade, dado
o interesse da Schahin em se tornar operadora de sondas desse, desse padrão,
né. Eu chamei, então, o doutor Fernando Schahin, que era filho do dono, um
dos filhos dos donos da Schahin, e sobre falei para ele, uma reunião na minha
sala, na minha sala, na época eu era diretor internacional, do interesse deles e
afirmei para ele que se, a condição que eles teriam pra poder encaminhar a
proposta e ser examinado e ser aceito, seria que eles liquidassem essa dívida de
campanha com o PT, que o, desculpe, que o PT tinha com o banco Schahin.
Embora fossem empresas diferentes, mas eram do mesmo grupo. E que tinha
que dar uma resposta rápida, porque a pressão era grande, nós tínhamos que
resolver essa questão do operador da sonda. Aí eu comuniquei ao Gabrielli que
tinha feito essa, esse, esse pedido né, essa solicitação à Schahin, e alguns dias
depois o próprio Gabrielli me ligou dizendo que tudo bem, estava resolvido o
problema, que a gente podia tocar o, seguir em frente com a contratação da
Schahin.  Então a Schahin assumiu,  liquidou a dívida que existia do PT, da
ordem de cinquenta a sessenta milhões de reais,  dito, não tinha precisão do
valor,  e  foi  contratada para  ser operadora da sonda Vitória  10.000.  (Grifos
nossos)

Por sua vez,  FERNANDO SOARES afirmou que auxiliou JOSÉ CARLOS
BUMLAI a obter a contratação da SCHAHIN junto a PETROBRAS para operar o navio-
sonda PETROBRAS 10.000, diante da interlocução que mantinha com NESTOR CERVERÓ,
diretor internacional.

Declarou ainda que, num primeiro momento, a vantagem indevida consistiria
apenas na quitação do empréstimo do Partido dos Trabalhadores junto ao BANCO SCHAHIN
e não ocorreria o pagamento de propina em favor de funcionários da estatal, porque estes já
receberiam de tal projeto em decorrência da contratação da SAMSUNG. No entanto, JORGE
LUZ , que alegou ter um bom relacionamento com o GRUPO SCHAHIN, disse que poderia
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fazer tal solicitação de vantagem indevida, o que foi avalizado por FERNANDO SOARES,
LUIZ CARLOS MOREIRA  e NESTOR CERVERÓ e de fato ocorreu.

Segue abaixo trecho do depoimento prestado por FERNANDO SOARES:

Ministério Público Federal: - Como que foi o contexto da contratação da Schahin
para operação do Vitória 10.000?
Fernando A. F. Soares: - A Schahin surgiu nessa história de uma conversa minha
com o José Carlos Bumlai sobre uma dívida que a, o Partido dos Trabalhadores
tinha com      o Banco Schahin. Ele me procurou dizendo que tinha essa dívida e
ele tava tentando viabilizar um negócio da Petrobras para poder, desse negócio
sair o pagamento dessa dívida, e perguntou se eu tinha como ajudar.  Ele tava
tratando um negócio na área de EIP. Aí eu disse, "ó, na área de EIP eu não conheço
ninguém e não tenho como te ajudar". Aí comentei com ele que coincidentemente
naquele momento tava se tratando a história da Vitória,  da contratação da
Vitória 10.000 e que a gente poderia tentar viabilizar, trazer a Schahin como
sócia e operadora desse, desse navio. Aí ele concordou, acho que seria uma, uma
boa ideia.  Eu conversei  com o  Nestor  e  falamos sobre  os  pré-requisitos  que  a
Schahin precisaria atender para poder efetivamente se tornar sócio e operador da
Vitória 10.000 e assim foi  conduzido essa negociação. Até que se concretizou a
Schahin se tornar operadora, mas não se viabilizou ela se tornar sócia porque ela não
conseguiu aportar as garantias necessárias para ser sócia no, no projeto.
Ministério Público Federal  : - Certo. E houve algum pagamento de vantagem
indevida para funcionários da Petrobras nesse episódio?
Fernando A. F. Soares  : - É, por parte da Schahin, no primeiro momento não
havia. Em determinado momento eu fui procurado pelo Jorge que disse que
tomou conhecimento dessa negociação e perguntou se, como é que tava sendo
negociada essa comissão, eu disse, "ó Jorge, esse é um negócio que a gente não
tá  cobrando  nenhuma  comissão  da  Schahin.  Eu  não  me  sinto  confortável
porque já existia a comissão em relação a Samsung e foi um negócio que foi
trazido para atender um pedido do Partido dos Trabalhadores e eu não quis
cobrar  nada,  é  uma  coisa,  é  um  acerto  a  ser  feito  entre  o  Partido  dos
Trabalhadores e a Schahin". Aí o Jorge me disse que tinha uma relação muito
boa com o pessoal da Schahin e que ele teria como buscar alguma coisa a nível
de  comissão  pra  gente.  Aí  eu  disse,  "se  você  consegui,  maravilha,  vamos
tentar". E aí ele foi, conversou com as pessoas, e conseguiu fechar com eles um,
um acordo de comissionamento que no final também acabaram não pagando o
que teria sido acertado. Pagaram um valor inferior.
Ministério  Público  Federal:  -  Certo.  Nessa  oportunidade,  então,  o  Jorge  Luz  se
apresentou como um intermediário entre a Schahin e os funcionários públicos da
Petrobras? Seria mais ou menos isso?
Fernando A. F. Soares: - Mais ou menos isso.
Ministério Público Federal: - No primeiro momento era dos agentes políticos, nesse
momento...
Fernando A. F. Soares: - Ele se, na verdade ele se apresentou como um facilitador
que poderia, pela relação dele com a Schahin, conseguir uma comissão a mais para
mim, o pessoal da Petrobras e ele.
(...)
Ministério Público Federal: - E você sabe os funcionários públicos da Petrobras que
foram beneficiados com...
Fernando A. F. Soares  : - Eu não tenho certeza se o pessoal da Petrobras chegou
a receber esse valor. Realmente eu não me recordo. Eu, eles estavam no acerto
mas, diante dessa dificuldade de se receber da Schahin, que foi relatada pelo, o
Jorge, eu não certeza se eles efetivamente receberam. Eu não, não me recordo.
Ministério Público Federal  : - E o senhor não sabe dizer quais que estariam no,
no, possível, em caso de recebimento, quem seriam os possíveis recebedores?
Fernando A. F. Soares  : - Ah, seria, nesse caso seria o Nestor, o Moreira, o César
Tavares, que não era funcionário da Petrobras, ele era um prestador de serviços
da Petrobras, e...
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Ministério Público Federal  : - Musa?
Fernando A. F. Soares  : - Hein?
Ministério Público Federal  : - Eduardo Musa?
Fernando A. F. Soares  : - Nesse caso da Schahin, eu, eu acho que, eu acho que o
Musa estava. Porque eu lembro que, euacho que eu cheguei a ter uma reunião
com o Musa a respeito dessa, depois que o pessoal tinha saído ele continuou lá.
Eu  acho  que  a  gente  chegou a  ter  uma  reunião,  inclusive,  na  presença  do
Fernando Schahin cobrando esse, esse pagamento deles. Eu acho que teve sim.
Não, tenho quase...
Ministério Público Federal  :  -  Certo. O senhor participou de alguma reunião
com o senhor Jorge Luz e com os funcionários públicos da Petrobras acerca do
acerto da propina da Schahin?
Fernando A. F. Soares  : - Sim. Eu cheguei a ter uma conversa com o Jorge e com
o Nestor e acho que o Moreira também estava presente. (Grifos nossos)

O acusado JORGE LUZ  confessou que realizou a solicitação de vantagem
indevida  para  MILTON  SCHAHIN ,  na  importância  de  USD  2.500.000,00,  para  os
funcionários  da  PETROBRAS,  que  seria  dividida  entre ele,  FERNANDO  SOARES  e
funcionários da diretoria internacional, de acordo com o trecho abaixo:

Jorge Antônio da Silva Luz:- 2007-2008? Então o repasse era o seguinte... deve ser
do  mesmo  processo  da  V  10k10,  na  operação  da  plataforma  V  10k11...  tem
pagamentos, eu recebi de... como é que foi essa história? Deixa eu explicar para o
senhor, como foi essa história da VV 10k 12... o Fernando chegou pra mim e falou
assim: “Jorge, tem oportunidade, porque além dela ter participado da propriedade da
plataforma, a Pedescar, propriedade Petrobrás, Mitsui e operador Transocean... quem
é o operador, no caso da plataforma V 10k13, de quem é a propriedade? Petrobras,
Schahin e quem é o operador? Schahin. Aí ele chegou com essa conversa pra mim e
explicou o seguinte: “É uma oportunidade boa pra tentar botar a Schahin”, porque...
como necessariamente o fato de ser proprietário não significava que tinha o direito
de fazer a operação, aí o que aconteceu? Nós conversamos e combinamos que eu
procuraria o Milton Schahin, está ok? Que eu já tinha procurado naquela época... eu
tenho  impressão  que  ele  se  enganou,  porque  eu  não  fui  procurá-lo  pra  tratar
especificamente do assunto da operação da V 10k14. Eu já tinha falado com ele... tem
uma entrada minha, que eu descobri por conta da pesquisa da entrada na Petrobras,
uma entrada no dia  20 de dezembro de 2016,  conforme eu falei...  2006.  e  nós
estamos tratando desse outro assunto... então foi feito esse acordo comigo. O senhor
Milton Schahin, foi exatamente com o Milton Schahin, que era um acordo de 2.5
milhões de dólares, dos quais ele pagou 900 mil dólares, que ele estava em dúvida:
“Ah, que eu paguei muito”. Primeiro ele falou que eu tinha cobrado 10 milhões de
dólares, não é, não tem... que eu pedi 20 milhões, depois 15 milhões e ele pagou 900
mil. Não é verdade. Eu recebi 900 mil dólares. Recebi na conta Beegees. Repassei
pra conta da Three Lions, 300 mil dólares, que era, segundo o Fernando dizia, era
pra ele e o pessoal da empresa Petrobras. 

10 Na transcrição do depoimento consta a palavra “Vedescar”, no entanto o interrogado disse V 10k, em alusão
ao navio-sonda Vitória (V) 10.000 (10k).
11Na transcrição do depoimento consta a palavra “Vedescar”, no entanto o interrogado disse V 10k, em alusão ao
navio-sonda Vitória (V) 10.000 (10k).
12Na transcrição do depoimento consta a palavra “Vedescar”, no entanto o interrogado disse V 10k, em alusão ao
navio-sonda Vitória (V) 10.000 (10k).
13Na transcrição do depoimento consta a palavra “Vedescar”, no entanto o interrogado disse V 10k, em alusão ao
navio-sonda Vitória (V) 10.000 (10k).
14Na transcrição do depoimento consta a palavra “Vedescar”, no entanto o interrogado disse V 10k, em alusão ao
navio-sonda Vitória (V) 10.000 (10k).
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MILTON SCHAHIN  confirmou que a contratação de empresa do GRUPO
SCHAHIN para operar o navio-sonda VITÓRIA 10.000 ocorreu pelo pagamento de vantagem
indevida ao Partido dos Trabalhadores, por meio da quitação do empréstimo obtido pelo testa
de ferro do partido, e em favor de funcionários da PETROBRAS, após solicitação feita por
JORGE LUZ ,  que  resultou  na  combinação  do  pagamento  de  USD 2.500.000,00,  como
esclarecido pelo criminoso-colaborador, quanto interrogado nesta ação penal:

Juiz Federal:- Perfeito. Isso foi objeto de um outro processo, mas esse é um novo
processo e eu preciso que o senhor me relate os fatos confirmando ou não se isso
aconteceu. Havia uma dívida de agentes do Partido dos Trabalhadores com o Banco
Schahin?
Mílton Taufic Schahin:- Eu não tenho informação da área financeira como eu lhe
disse, a área financeira era tocada pelo Salin.
Juiz Federal:- Não houve uma quitação desse empréstimo, dessa dívida, por conta da
contratação?
Mílton Taufic Schahin:- Sim, houve posteriormente a uma série de situações, foi
feita a quitação do empréstimo através dessa operação que hoje eu tenho todo o
detalhe, mas a época não tinha.
Juiz Federal:- Mas a época o senhor não sabia desse fato?
Mílton Taufic Schahin:- Não, ele foi, na época quando foram feitas essas operações
eu não sabia.
Juiz  Federal:- O  senhor  não  tinha  conhecimento  que  havia  sido  quitado  o
empréstimo?
Mílton Taufic  Schahin:- Quando  se  deu  a  operação  passou um tempo eu recebi
informação.
Juiz Federal:- Recebeu de quem?
Mílton Taufic Schahin:- Do Salin.
Juiz Federal:- E o que ele contou para o senhor?
Mílton  Taufic  Schahin:- Que  ele  tomou uma  decisão  no  sentido  de  que  aquele
empréstimo ele achou melhor quitar  e fazer do jeito que foi  feita a operação na
forma, vamos chamar assim, regular.
Juiz Federal:- Essa quitação foi, vamos dizer assim, foi causada pela contratação do
Grupo Schahin pra operar esse navio sonda, esse foi o motivo?
Mílton Taufic Schahin:- Conforme eu lhe disse, Excelência, ele tomou a decisão em
função de uma contrapartida que foi exigida pelo senhor Vaccari na época, na hora
da finalização das negociações, na hora do andamento das negociações.
Juiz Federal:- O senhor não tratou diretamente desses assuntos na época?
Mílton  Taufic  Schahin:- Tratei  juntamente  com  o  Salin  e  o  Vaccari  essas
negociações,  mas  a  forma  como  se  deu  e  as  condições que  se  deram  foram
totalmente sem a minha presença, vamos dizer, direta, agora quando aconteceu aí eu
fiquei sabendo um pouco mais de detalhe.
(...)
Juiz Federal:- O senhor estava presente nessa reunião?
Mílton Taufic Schahin:- Não. O Fernando imediatamente após a reunião de uma
forma bastante assustada, veio, viajou e me contou o detalhe da reunião, e o Musa
teria dito, conforme o relato que o Fernando me deu, essa condição, ainda colocando
de  uma  forma  mais  incisiva  que  se  ele  não  resolvesse,  ele  o  Fernando  não
resolvesse, ele iria procurar quem pudesse resolver. Eu inclusive já expus em outra
ocasião, eu acho que o Fernando naquela ocasião era muito jovem, vinte e cinco,
vinte e seis anos de idade, vamos chamar assim, pouco ainda afeito pra situações
desse tipo, quando ele me trouxe o assunto eu dei uma ordem peremptória de que ele
daqui por diante se afastasse de qualquer conversa desse tipo e não conversasse
absolutamente com mais ninguém, quem quer que seja, assuntos desse tipo e assim
se foi essa conversa. Passados alguns dias, eu não lembro bem quantos, ou semanas,
eu também não lembro bem quando foi,  eu recebi um telefonema do Jorge Luz
pedindo pra se encontrar comigo, falei “Pois não, Jorge” eu o conheço há muito
tempo, “De que se trata?”, ele me respondeu que era um assunto particular que
ele queria falar pessoalmente, aí ele foi no meu escritório, lá na rua Vergueiro,
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lá em São Paulo, me visitar e me expor a seguinte questão “Olha Mílton, eu sou
seu amigo há muito tempo, te conheço, sei como você trabalha, mas eu quero te
dizer uma coisa, se vocês não acertarem alguns pagamentos para essa equipe de
baixo,  você não  vai  ter esse  contrato,  esteja  absolutamente  certo  disso,  não
adianta você ser amigo de todo pessoal lá em cima que não vai resolve, você vai
ter que acertar isso, tem muita gente interessada nesse seu contrato e outra
coisa, se você não for rápido, se demorar pra responder, você vai ficar sem ele,
porque vão passar por cima dessa decisão, então te aconselho a você caminhar
nessa decisão”, dentro dessas condições, Excelência...
Juiz Federal:-     Quem estava nessa reunião, senhor Mílton?
Mílton Taufic Schahin:-     Só estava eu e ele. Nessas condições, eu resolvi então
iniciar essas conversas com ele a ponto de superar, vamos dizer, essa exigência.
Juiz Federal:-     E o que foi definido?
Mílton  Taufic  Schahin:-     De  início  houve  pedidos extravagantes,  de  números
extravagantes, e posteriormente nós chegamos a um entendimento de 2 milhões
e meio de dólares parcelados pra poder fazer frente a essa exigência e dessa
forma nós saímos combinados, ele me deu os nomes e as empresas que seriam
beneficiadas, e nessa ocasião eu perguntei pra ele quem seriam os beneficiários,
porque afinal de contas, mas quem seriam os beneficiários, ele então colocou
que seria o Cerveró, seria o Moreira que era o gerente, chefe de gabinete do
Cerveró, o Fernando Baiano que por sinal estava na reunião com o Musa, e o
Musa, o Baiano estava na reunião com o Musa com o Fernando meu filho e
quando houve essa, como se diz, essa forma de prensa de pagamento, então ele
falou que seriam essas pessoas e eu achei por bem aceitar.
Juiz Federal:-     Foi dois milhões e meio de dólares, é isso?
Mílton Taufic Schahin:-     Dois e meio milhões de dólares. (Grifos nossos)

Assim, em 20 de dezembro de 2006, NESTOR CERVERÓ chamou o então
presidente do BANCO SCHAHIN, SANDRO TORDIN, para uma reunião na PETROBRAS.
Na  oportunidade,  estiveram  presentes  SALIM  SCHAHIN, MILTON  SCHAHIN ,
FERNANDO  SOARES  e  JORGE  LUZ ,  sendo  explicado  por  CERVERÓ  que  a
PETROBRAS tinha uma possibilidade de negócio para SCHAHIN envolvendo a operação de
um navio-sonda de águas profundas e perguntando se a empresa teria interesse de participar
de uma tomada de preços. 

A portaria da PETROBRAS registrou a presença dos envolvidos:

A única razão para a presença de  JORGE LUZ  na reunião com o GRUPO
SCHAHIN era a representação dos interesses criminosos dos funcionários público corruptos
da PETROBRAS. Além disso, este fato indica que o lobista acompanhou as negociações
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espúrias desde o início, não havendo razão legítima para que estivesse presente no encontro
que deveria ser técnico. 

JORGE  LUZ ,  inclusive,  confirmou  que  a  realização  da  reunião  acima
mencionada teve relação direta com a confirmação de que era o operador de propina, vindo a
receber a propina combinada:

Jorge Antônio da Silva Luz:-  (…) Eu conheci o Milton Schahin de outras épocas,
de projetos de engenharia, que é a minha área, mas não estava falando com ele. No
dia... eu sei, porque eu li agora a pouco antes de entrar... no dia 30 de dezembro de
2006, fui eu, Salin, que é irmão do Milton, Milton Schahin, Fernando Soares, falar
com Cerveró, pra quê? Pra tratar do assunto da entrada na compra da empresa. Com
isso, aí sim, eu recebi dinheiro na minha conta. Quem pagou esse dinheiro pra mim
foi uma empresa (...). 

3.3.2. FRAUDES COMETIDAS PARA CONTRATAÇÃO DA SCHAHI N.

Diante  do  acerto  criminoso,  diversas  fraudes  foram  cometidas  pelos
funcionários da PETROBRAS para viabilizar a contratação da SCHAHIN.

O  colaborador EDUARDO  MUSA detalhou  a  negociação  direta  com  a
SCHAHIN, mencionando que houve uma fraude para legitimar a contratação da empresa com
base  no  argumento  de  um  desempenho  operacional  excelente  na  Bacia  de  Campos  na
operação da sonda LANCER, o que ele mesmo reconheceu que não condizia com a realidade:

 Ministério Público Federal:- E havia necessidade de alguma movimentação na área
técnica para legitimar essa contratação, pra dar uma aparência técnica legítima à
contratação?
Eduardo Costa Vaz Musa:- A Schahin foi escolhida, quer dizer, a justificativa que
foi apresentada para a diretoria é que ela teria experiência em operar sondas
desse tipo em águas ultraprofundas  , são sondas que operam até 10.000 pés de
lâmina d’água, o que dá mais ou menos 3.000 metros, isso foi, inclusive é o que
consta  do  DIP que  pediu  a  autorização,  e  isso  não era  verdade porque  na
verdade a Schahin na época só operava o Lancer, que era um navio sonda, mas
que só operava em águas até 1.500 metros,   ela não tinha experiência nesse tipo
de navio, isso foi uma certa forçação de barra para que eles se encaixassem.
Ministério Público Federal:- E quem coordenava essa... Desculpe, essa “forçação de
barra”, quem participava disso, o senhor Luiz Carlos Moreira participava?
Eduardo Costa Vaz Musa:- Bom, o Moreira, como eu disse, era meu chefe,  quer
dizer, vamos dizer, a roupagem para que qual argumentos fossem levados à diretoria,
isso era um documento interno que o pessoal técnico gerava e depois isso saía em
nome  do  Moreira,  então  ele  participava  finalizando  o  documento  para  ser
apresentado para a diretoria. (Grifos nossos)

O Documento Interno Petrobras (DIP) nº 514/2007 (evento 1, ANEXO 388),
assinado por LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA  e utilizado para justificar a contratação
da  SCHAHIN,  aduzia,  realmente,  que  a  SCHAHIN  era  detentora  dos  melhores  índices
operacionais nas operações de águas profundas na Bacia de Campos.

A PETROBRAS realizou auditoria e constatou diversas irregularidades (evento
1, ANEXO 128). O Relatório de Auditoria R-02 03/2015 concluiu que o argumento constante
no DIP nº 514/2007 era falso, pois, na época, a SCHAHIN  operava apenas um navio-sonda
(que não era de águas profundas) com bons índices operacionais. Além disso, a sonda operada
pela  SCHAHIN  na  Bacia  de  Campos  era  para  lâmina  de  água  de  até  1600  metros  de
profundidade, enquanto o VITORIA 10.000 era para lâmina de água de até 3.000 metros de
profundidade, operação muito mais complexa.
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Ouvido, o auditor ROBSON CECÍLIO confirmou a utilização de tal argumento
falso para contratar a SCHAHIN:

Ministério Público Federal:- Especificamente em relação à contratação da empresa
Schahin  como  operadora  do  navio  sonda  Vitória  10.000,  o  que  foi  constatado
durante a auditoria?
Robson Cecílio Costa:- Sim, a contratação da Schahin foi uma contratação direta
também, buscou no mercado, e a alegação, o argumento usado para a contratação da
Schahin é que ela detinha os melhores índices de operação de navio sonda na Bacia
de Campos, isso quando a gente buscou conversar e buscou as informações dentro
da... dos próprios índices da bacia de Campos com as pessoas responsáveis pela
operação, esse dado não se confirmou, a Schahin tinha bons índices operacionais,
mas não detinha o melhor índice de operação na bacia de Campos, como foi usado
para contratá-la.
Ministério  Público  Federal:- Essas  embarcações  que  eram operadas  na  bacia  de
Campos eram parecidos com o Vitória 10.000 ou eram...
Robson Cecílio Costa:- Ela operava a única embarcação na bacia de Campos, era o
NS09, que é o NSLancer, navio sonda 09, era uma embarcação um pouco inferior,
ele  tinha  uma capacidade inferior  aos navios sondas da Petrobras,  parece que a
operação do Lancer era até 1.500 metros, o Petrobras 10.000 e o Vitória 10.000 são
3.000 metros de profundidade de lâmina d’água.

Como  resultado  dos  esforços  de  JORGE  LUZ , BRUNO  LUZ ,  LUIZ
CARLOS MOREIRA  e de outros envolvidos, a negociação com a SCHAHIN foi iniciada
formalmente em 29/12/2006, com o envio da minuta do Memorando de Entendimentos para
parecer pela área jurídica da PETROBRAS (evento 1, ANEXO 418).

Em 8/3/2007, as negociações continuaram por meio da aprovação da assinatura
do Memorando de Entendimentos (MOU) com a SCHAHIN para que ela fosse a operadora do
Drill Shipp, com a participação entre 20% e 30% da SPE (sociedade de propósito específico
que viria ser a proprietária do navio), sendo na mesma data assinado o contrato de construção
do navio com a SAMSUNG pela diretoria executiva (evento 1, ANEXO 405). 

Na  sequência,  em  21/06/2007,  foi  assinado  o  aditivo ao  Memorando  de
Entendimentos (MOU) (pois no primeiro havia a previsão de 90 dias para se criar a SPC
-Special Purpose Company- sociedade de propósitos específicos) (evento 1, ANEXO 419). 

Em 06/12/2007, a Diretoria Executiva, por meio da Ata 4.673, item 09, Pauta
1289, aprovou a assinatura do Heads of Agreement (HoA) em que se definiam as diretrizes e
valores para a SCHAHIN operar o navio (evento 1, ANEXO 389). 

Na  data  de  2/04/2008,  o  diretor  JORGE  LUIZ  ZELADA,  que  substituiu
NESTOR CERVERÓ, fez o encaminhamento e a Diretoria Executiva aprovou o prazo de
extensão do Heads of Agreement  (HoA) para dar mais tempo para a negociação (evento 1,
ANEXO 406). 

Em 17/07/2008 foram submetidos  e  rejeitados  pela  Diretoria  Executiva  os
termos dos contratos principais negociados com a SCHAHIN (Anexo INTER-DN 293/2008,
evento 1, ANEXO 384).

Em 7/08/2008  a  mesma proposição  foi  submetida  à  Diretoria  Executiva  e
também não foi aprovada, permanecendo as reservas manifestadas pelo diretor BARBASSA,
desta vez tirando a matéria de pauta “para reanálise, conforme instruções a serem transmitidas
pelo Diretor JORGE LUIZ ZELADA” (evento 1, ANEXO 384).
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Assim, a aprovação da SCHAHIN como operadora do navio-sonda VITORIA
10.000 começou a enfrentar alguns obstáculos, sendo que o negócio foi levado por vezes para
análise da Diretoria Executiva sem sucesso.

No dia 26/08/2008, a SCHAHIN, por intermédio da secretária de FERNANDO
SCHAHIN,  solicitou  uma reunião  com o  diretor  JORGE LUIZ ZELADA,  o  que veio  a
ocorrer no dia 01/09/2008 (evento 1, ANEXO 407).

Finalmente, em 12/12/2008, o diretor JORGE LUIZ ZELADA, por intermédio
do  INTER-DN  461-2008,  encaminhou  a  questão  novamente  à  Diretoria  Executiva  e,
finalmente,  em  19/12/2008,  a  Diretoria  Executiva,  por  meio  da  Ata  4.734,  aprovou  a
assinatura do  Drilling Service Contract  (DSC) com a  SCHAHIN ENGENHARIA S.A. Na
proposta  de  contrato,  cuja  assinatura  foi  autorizada  pela  diretoria  executiva,  constava  a
MITSUBISHI como parceira da PETROBRAS, o que acabou não se concretizando, ficando a
PETROBRAS com 100% SPE proprietária do navio-sonda (evento 1, ANEXO 410).

Com o  avanço das  negociações entre  a  PETROBRAS e a SCHAHIN,  e a
obtenção do favorecimento indevido desta empresa, com benefício econômico superior ao
valor da dívida pretérita do Partido dos Trabalhadores (ainda que formalmente em nome da
família BUMLAI), o grupo SCHAHIN resolveu “quitar” formalmente o empréstimo entre a
AGRO CAIEIRAS e a SECURITIZADORA SCHAHIN.

No dia 27/01/2009, um dia antes da assinatura do contrato principal entre a
SCHAHIN e a PETROBRAS, foi firmado um instrumento particular ideologicamente falso de
transação  para  liquidação  de  dívida  ideologicamente falso  entre  a  Securitizadora  da
SCHAHIN  (credora)  e  a  AGRO  CAIEIRAS  -  empresa  relacionada  a  JOSE  CARLOS
BUMLAI que era devedora da dívida. 

Após o acordo para quitação do empréstimo estar concluído, o Drilling Service
Contratc  –  DSC,  que  é  o  contrato  principal  entre  a  SCHAHIN  e  a  PETROBRAS,  foi
efetivamente  assinado  em  28  de  janeiro  de  2009  entre  PETROBRAS  VENEZUELA
INVESTMENTS & SERVICES B.V. e SCHAHIN INTERNATIONAL S.A., com um prazo
de dez anos prorrogáveis por mais dez anos, iniciando-se em 9/07/2010 até 08/07/2030, com
valor mensal da prestação de US$ 6.333.365,91 e valor global de US$ 1,562 bilhão (evento 1,
ANEXO 128, fl. 14).

Entre  27/03/2009 e  27/12/2009,  para  quitar  formalmente  sua dívida,  JOSE
CARLOS BUMLAI fez a simulação de dez dações em pagamento dos créditos das notas
promissórias  relacionadas  à  venda  simulada  de  embriões  em  favor  da  Securitizadora
SCHAHIN.

Desse modo, o recibo de “quitação” do mútuo em 28/12/2009 consistiu, na
realidade, em vantagem indevida oferecida e paga pela SCHAHIN aos funcionários corruptos
da PETROBRAS, ao Partido dos Trabalhadores, aos denunciados da família BUMLAI e a
JOÃO VACCARI NETO, com o objetivo de obter favorecimento na escolha da SCHAHIN
para operar o navio-sonda VITORIA 10.000 da PETROBRAS. 

3.3.3. PAGAMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA.

Para  pagar  a  vantagem  indevida  combinada,  os  acusados  MILTON
SCHAHIN  e FERNANDO SCHAHIN  valeram-se de expedientes que caracterizam o
crime de lavagem de dinheiro.
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Em 05 de novembro de 2009, a empresa GEA PROJETOS LTDA.,  CNPJ:
02.255.790/0001-81,  sediada na  Rua Presidente  Vargas,  nº  633,  sala  207,  centro,  Rio  de
Janeiro, que tinha como sócios JORGE LUZ  e MARCIA LOPES LUZ (evento 1, ANEXO
319), simulou a prestação de serviços de consultoria para a SCHAHIN ENGENHARIA SA,
que consistia em consultoria especializada no que se refere ao desenvolvimento e concepção
do projeto relacionado à proposta para construção e integração de módulos de Tnaker FPSO
Ransiant  Jewel,  no  valor  de  R$  533.956,75,  conforme nota  fiscal  expedida  pela  GEA
PROJETOS SA (evento 1, ANEXO 413), reproduzida abaixo:

A simulação da prestação dos referidos serviços visou o repasse de valores
pagos a título de propina devida pelo grupo  SCHAHIN  a funcionários da PETROBRAS,
decorrente  do  contrato  de  operação  do  navio-sonda  VITÓRIA 10.000  celebrado  entre  a
SCHAHIN INTERNATIONAL SA e a PETROBRAS.

Ouvidos, MILTON SCHAHIN  e JORGE LUZ  confirmam que não ocorreu a
prestação de serviços mencionada em tal nota fiscal e que a simulação de tal negócio jurídico
foi a forma fazer o repasse da vantagem indevida acertada:

Trecho do interrogatório de MILTON SCHAHIN :
Juiz Federal:- Na folha, também nos autos foram juntados pelo Ministério Público,
no evento 1,  anexo 413 uma nota fiscal,  vou lhe mostrar aqui,  emitida por essa
empresa Ger.
Mílton Taufic Schahin:- É exatamente o que eu falei para o senhor, esse valor 533
tem um valor embaixo liquido, 501, que foi pago pra essa empresa, pagamentos sem
terem sidos feitos serviços efetivos, isso foi por conta do adiantamento que ele pediu
que eu fizesse um pagamento pra ele.
Juiz Federal:- Entendi.
Mílton Taufic Schahin:- Junto com a garantia.
Mílton Taufic Schahin:- Era.

85 de 124



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

Juiz  Federal:- Diz  aqui  “Consultoria  especializada  no  que  se  refere  ao
desenvolvimento com execução do projeto nacional  da proposta da construção e
integração de módulo  do Tanquer  FPSO Radiant  Jewel, isso aqui  é  fraudulento
então?
Mílton Taufic Schahin:- É.
Juiz Federal:- Existiu uma prestação de serviço?
Mílton Taufic Schahin:- Não, a prestação de serviços existentes não houve.

Trecho do interrogatório de JORGE LUZ :
Jorge Antônio da Silva Luz:- Não. O que eu recebi era pra mim. Porque eu... quem
repassaria a parte, eu não tinha... eu tinha até dito pelo próprio doutor Musa, que
perguntaram pra ele, se eu tinha, ele disse: “Eu só vi o Jorge Luz uma vez, uma vez,
em uma reunião no endereço tal, que ele deu, que é o escritório do Fernando Soares,
e eu não sabia o que o Jorge Luz estava fazendo lá”. Então, como é que poderia ter
sido eu que, em 2009, entreguei a conta do Musa, se ele me disse agora, na delação
de 2015, que só tinha me visto uma vez em 2006. Então, realmente, não fui eu. A
única conta que eu dei pra pagar, foram as minhas contas. A conta da GEA Projetos,
que eu recebi em reais, no Brasil, e dei nota fiscal, e a conta que eu recebi, que eu
passei pra eles, minha conta, Beegees, que eu passei do Banco Credit Suisse.
Juiz  Federal:- Esse  repasse  da  Schahin  pra  tua  conta,  pra  essa  conta  da  GEA,
também é repasse de propina então?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Exatamente.

Além disso, parte do pagamento ocorreu no exterior.

A conta CASABLANCA, pertencente ao GRUPO SCHAHIN, como apurado
pela Receita Federal (evento 1, ANEXOS 213 e 214), transferiu, em três operações realizadas
de 05/01/2010 a 13/12/2011, USD 900.000,00 em favor da conta nº 682852-5, em nome da
empresa  offshore PENTAGRAM ENGINEERING LTD, mantida no Bank Leu, Suíça, tem
como beneficiários JORGE LUZ ,  BRUNO LUZ  e MARIA SILVIA BRAZ GONÇALVEZ
LUZ (documentos de abertura da conta estão no evento 1, ANEXO 360).

MILTON SCHAHIN  confirmou a realização de tal  operação para pagar a
propina anteriormente combinada, ressaltando, no entanto, que foi  o único responsável na
SCHAHIN por realizar tais operações sabendo de sua ilicitude:

Juiz Federal:- O senhor mencionou de passagem o nome Pentagram, o senhor pode
me esclarecer o que é esse nome?
Mílton Taufic Schahin:- Pentragram é uma empresa que o Jorge Luz trouxe como
nome juntamente com a Dbase e eu na ocasião trouxe até para o senhor o relatório,
naquela ocasião eu não sabia de quem que era as empresas.
Juiz Federal:- Ele trouxe essas contas, ele trouxe essa Pentragram por quê?
Mílton Taufic  Schahin:- Não, ele  trouxe junto  com a Dbase que ambas eram as
beneficiarias dos 2 milhões e meio, somadas davam o volume dos 2 milhões e meio.
Juiz Federal:- Eu tenho um extrato da conta Pentagram aqui no evento 1, anexo 367,
folha  19,  tem  um  depósito  nessa  conta  Pentragran  em 05/01/2010,  vindo  de
Casablanca Internacional Holdings, um montante de 500 mil dólares, esse é um dos
pagamentos?
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Banco Nº Conta Nome da Conta / Titular Lançamento Data 'value' Débito Crédito Moeda Origem / Destino PAÍS CONTA/IBAN

Credit Suisse 682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 05/01/10 500.000,00 USD CASABLANCA INTERNATIONAL HOLDINGS DEUTGB2LXXX 26574000

Credit Suisse 682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 19/03/10 250.000,00 USD CASABLANCA INTERNATIONAL HOLDINGS DEUTGB2LXXX 26574000

Credit Suisse 682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 13/12/11 150.000,00 USD CASABLANCA INTERNATIONAL HOLDINGS

Beneficiário / 
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Mílton Taufic Schahin:- Creio que sim.
Juiz Federal:- O senhor fez outros?
Mílton Taufic Schahin:- Eu não sei exatamente as datas e os valores de cada uma das
parcelas.
Juiz  Federal:- O  senhor  se  recorda  como  isso  foi  parcelado,  como  é  que  foi
combinado?
Mílton Taufic Schahin:- Eram em dez parcelas.
Juiz Federal:- Dez parcelas?
Mílton Taufic Schahin:- É. Provavelmente nesse montante deveria ter uma atrasada
somada com uma, é uma suposição, Excelência, não tenho como afirmar.
Juiz Federal:- Mas não foi o senhor quem tratou, fez as tratativas?
Mílton Taufic Schahin:- Eu tratei e dei as ordens para o pessoal interno do escritório
que fazia a operação do pagamento sob essa orientação, sob essas ordens, fazia esse
pagamento, provavelmente atrasou uma, pagou duas, não sei lhe dizer.
Juiz Federal:- Esses depósitos da Casablanca e da Pentagram são só relativos a essa
propina, não teve nenhum outro motivo pra fazer depósito?
Mílton Taufic Schahin:- Nenhum outro motivo.
Juiz Federal:- Depois tem um outro pagamento aqui em 19/03/2010, Casablanca na
Pentagram de 250 mil dólares, também é um desses pagamentos provavelmente?
Mílton Taufic Schahin:- Acredito que sim, estamos falando já coisas de cinco, seis,
sete anos já.
Juiz Federal:- Sim. Chegou haver alguma mudança nos... Sempre foi os pagamentos
nessa Pentagram e na Dbase ou chegou a ser feito alguma mudança depois?
Mílton Taufic Schahin:- Não, que eu saiba foram pra essas duas empresas e mesmo
assim infelizmente ficaram uma ou duas parcelas sem pagamento.

Foram requisitados pelo MPF a MILTON SCHAHIN , diante da existência do
acordo  de  colaboração  premiada, documentos  da  conta pertencente  a  SCHAHIN  que
beneficiou a conta PENTAGRAM, bem como swift  das operações  financeiras realizadas,
além de eventual contrato que justificou a transferência dos valores (evento 498, ANEXO10),
sendo  apresentada  resposta  negativa  pela  defesa  do  colaborador  sobre  a  existência  dos
documentos (evento 498, ANEXO11), como abaixo reproduzido:
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BRUNO  LUZ  confessou  ter  feito  parte  da  estruturação  das  operações  no
exterior com  FERNANDO SCHAHIN  e afirmou que existiram contratos celebrados para
justificar  os  valores  que  beneficiaram  a  conta  PENTAGRAM  ENGINEERING  LTD,  o
primeiro envolveu a empresa CAP DUPPELL e o segundo com a empresa CASABLANCA
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, conforme trecho abaixo do interrogatório:

Bruno Gonçalves Luz:- Bom, meritíssimo, na época, inclusive foi nesse momento
que eu tomei  conhecimento  de  que  existiu  alguma  coisa  que eu não conseguia
conectar  os pontos nesse processo,  porque quando me foi  passado o contato do
Fernando Schahin, uma das coisas que foram feitas foi a confecção de um contrato
pra poder justificar esses pagamentos e eu me recordo que houveram dois contratos
na verdade, um primeiro contrato foi assinado entre a Pentagram Engeneering e uma
empresa chamada Capdupel que foi, cujo os dados e a minuta do contrato foram
fornecidos pelo Fernando Schahin, inclusive era um objeto que eu naquele momento
identifiquei que não tinha um serviço ali que havia sido prestado porque eu não
conhecia, era de uma embarcação que não tinha, eu via que assim, no escritório não
havia um serviço sido prestado com aquele objeto daquele contrato e aí foi assinado
um contrato de um valor um pouco maior até que os do compromisso posterior que
acho que era de 2,5 milhões, o primeiro eu não me lembro quanto que era o valor,
mas  eu  lembro  que  era  um pouco  maior  e  aí  depois  houve  uma  exigência  do
Fernando pra substituir esse contrato por uma outra empresa que veio a ser a Casa
Blanca, a Casa Blanca então assinou um contrato com a Pentagram Engeneering de
2,5 milhões e na época eu não sabia dizer o porque que meu pai recebeu ou pagou,
tanto que eu voltei a ele e falei “Pai, as conversas com o Fernando Schahin elas
estão  indo  nessa  linha  com  um  contrato  aqui  com  esse  objeto,  o  que  está
acontecendo aqui, o que é isso, do que se trata isso?” e aí ele falou “Não, isso são
compromissos que eu tenho, pode tocar, faz o contrato e cobre o pagamento” eu falei
“Tá bom” então eu simplesmente segui as instruções dele. 

Em  decorrência  do  compartilhamento  de  provas  pelo  Supremo  Tribunal
Federal com o presente Juízo constante nos autos de nº 5011933-86.2017.4.04.70000, bem
como diante do conteúdo dos interrogatórios dos acusados JORGE LUZ  e  BRUNO LUZ ,
foram encontrados, posteriormente ao interrogatório referido, e juntados pelo MPF na fase do
402 do CPP, arquivos eletrônicos apreendidos na posse de OTHON LUIZ PINHEIRO SILVA,
referentes à atividade criminosa desempenhada por JORGE LUZ  e BRUNO LUZ .

Dentre eles, o contrato celebrado entre a CAP DUPELL e a PENTAGRAM
ENGINEERING LTD (evento 498, ANEXO 6), reproduzido abaixo:

88 de 124



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

Além disso, a defesa de BRUNO LUZ  e JORGE LUZ  apresentou o contrato
assinado entre  CASABLANCA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD e a  PENTAGRAM
ENGINEERING LTD, como é possível visualizar (evento 542 e 582):
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Após  o  recebimento  dos  valores  pela  conta  PENTAGRAM ENGINEE-
RING LTD, em 13/10/2010, JORGE LUZ  e BRUNO LUZ  transferiram o montante de USD
300.000,00 em favor da contra THREE LIONS ENERGY INC, pertencente a FERNANDO
SOARES (evento 1, ANEXO 370, fl. 53).

Esses valores são reconhecidos por FERNANDO SOARES e  JORGE LUZ
como decorrentes de propina oriunda da SCHAHIN:
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Trecho do interrogatório de JORGE LUZ :
Jorge Antônio da Silva Luz:- (...) Eu recebi 900 mil dólares. Recebi na conta Bee-
gees. Repassei pra conta da Three Lions, 300 mil dólares, que era, segundo o Fer-
nando dizia, era pra ele e o pessoal da empresa Petrobras.
Juiz Federal:- Isso já relativo a operação do navio sonda?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Da operação da V 10K15.

Trecho do depoimento de FERNANDO SORES: 
Fernando A. F. Soares: - Na verdade, acho que eu cheguei  ainda a receber uma
transferência do Jorge, acredito que no valor de uns duzentos, trezentos mil dólares e
o resto não, ele disse que não tava recebendo, que o pessoal da Schahin não tava pa-
gando, não sei o que, e aí não...
Ministério Público Federal: - E você sabe os funcionários públicos da Petrobras que
foram beneficiados com...
Fernando A. F. Soares: - Eu não tenho certeza se o pessoal da Petrobras chegou a
receber esse valor. Realmente eu não me recordo. Eu, eles estavam no acerto mas,
diante dessa dificuldade de se receber da Schahin, que foi relatada pelo, o Jorge, eu
não certeza se eles efetivamente receberam. Eu não, não me recordo.

A propina não chegou a ser repassada aos funcionários da PETROBRAS, tendo
em vista que a SCHAHIN não pagou o total da propina combinada e JORGE LUZ  e FER-
NANDO SOARES apropriaram-se dos valores recebidos.

3.4. AUTORIA.

Na divisão de tarefas da área interna da PETROBRAS, os gerentes EDUARDO
MUSA  e  LUIZ  CARLOS  MOREIRA  ficaram  encarregados  de  dar  aparência  de
legitimidade  técnica  à  contratação,  sendo  os  responsáveis  pela  redação  de  relatórios  e
apresentações técnicas que seriam feitas na sequência à diretoria executiva da PETROBRAS.
NESTOR CERVERÓ ficou responsável pelo encaminhamento das propostas de negociação à
diretoria executiva. 

LUIZ CARLOS MOREIRA  foi o responsável com EDUARDO MUSA por
legitimar  a  contratação  da  SCHAHIN  com  argumentos  falsos,  como  declarado  por
EDUARDO MUSA:

 Ministério Público Federal:- E havia necessidade de alguma movimentação na área
técnica para legitimar essa contratação, pra dar uma aparência técnica legítima à
contratação?
Eduardo Costa Vaz Musa:- A Schahin foi escolhida, quer dizer, a justificativa que
foi apresentada para a diretoria é que ela teria experiência em operar sondas
desse tipo em águas ultraprofundas  , são sondas que operam até 10.000 pés de
lâmina d’água, o que dá mais ou menos 3.000 metros, isso foi, inclusive é o que
consta  do  DIP que  pediu  a  autorização,  e  isso  não era  verdade porque  na
verdade a Schahin na época só operava o Lancer, que era um navio sonda, mas
que só operava em águas até 1.500 metros,   ela não tinha experiência nesse tipo
de navio, isso foi uma certa forçação de barra para que eles se encaixassem.
Ministério Público Federal:- E quem coordenava essa... Desculpe, essa “forçação de
barra”, quem participava disso, o senhor Luiz Carlos Moreira participava?

15 Na transcrição do depoimento consta a palavra “Vedescar”, no entanto o interrogado disse V 10k, em alusão
ao navio-sonda Vitória (V) 10.000 (10k).
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Eduardo Costa Vaz Musa:- Bom, o Moreira, como eu disse, era meu chefe, quer
dizer,  vamos dizer,  a roupagem para que qual argumentos fossem levados à
diretoria, isso era um documento interno que o pessoal técnico gerava e depois
isso saía em nome do Moreira, então ele participava finalizando o documento
para ser apresentado para a diretoria. (Grifos nossos)

De  fato,  LUIZ  CARLOS  MOREIRA  foi  o  responsável  por  assinar  o
Documento Interno Petrobras (DIP) nº 514/2007 (evento 1, ANEXO 388),  o qual aduzia,
realmente, que a SCHAHIN era detentora dos melhores índices operacionais nas operações de
águas profundas na Bacia de Campos.

Ademais, a representação de  LUIZ CARLOS MOREIRA  por FERNANDO
SOARES,  JORGE LUZ  e  BRUNO LUZ  fica evidente quando visualizados os registros de
portaria da PETROBRAS, que comprovam que o acusado manteve contato com os operadores
de  propina,  que  não  possuíam  representação  lícita  na  contratação  da  SCHAHIN  pela
PETROBRAS:

Desse modo,  existe prova inequívoca de que  LUIZ CARLOS MOREIRA
praticou o crime de corrupção passiva, conforme descrito no fato 7 da denúncia, por solicitar
propina para outrem (Partido dos Trabalhadores) e para grupo de funcionários corruptos da
diretoria internacional, formado pelo acusado, EDUARDO MUSA e NESTOR CERVERÓ, o
que resultou na quitação do empréstimo do Partido dos Trabalhadores pela contratação de
empresa do GRUPO SCHAHIN para operar o navio-sonda VITÓRIA 10.000, bem como pelo
recebimento da SCHAHIN de R$ 533.956,75 e USD 900.000,00 pelos operadores  JORGE
LUZ  e  BRUNO  LUZ,  dos  quais  USD  300.000,00  foram  repassados  a  FERNANDO
SOARES, sendo que para isso LUIZ CARLOS MOREIRA  concorreu para a prática de
diversos  atos  que infringiram seus  deveres  funcionais,  descumprindo diversas  normas de
governança da PETROBRAS, a fim de viabilizar a contratação da SCHAHIN para operar o
navio-sonda VITÓRIA 10.000.

Por sua vez, JORGE LUZ , em conjunto com FERNANDO SOARES, foi o
representante de NESTOR CERVERÓ, LUIZ CARLOS MOREIRA  e EDUARDO MUSA
na solicitação de vantagem indevida ao GRUPO SCHAHIN, bem como por operacionalizar o
recebimento de parte da propina acordada, o que é confessado pelo acusado e confirmado por
FERNANDO SOARES e MILTON SCHAHIN, conforme declarações abaixo transcritas:

Trecho do interrogatório de JORGE LUZ :
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Liberação de Visitas
0001 Petróleo Brasileiro S.A. 1053937,5

Órgão Visitado: DIRETORIA INTERNACIONAL

Documento Nome do Visitante Nome do Visitado: Empresa Visitante Data/Hora Liberação Data/Hora Baixa

SEM DOCUMENTO 67557 FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA IBERBRAS 03/08/2005 16:01 03/08/2005 20:51

SEM DOCUMENTO 68068 FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA NAO INFORMADA 15/08/2005 17:09 15/08/2005 19:13

SEM DOCUMENTO 73412 JORGE LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PARTICULAR 02/12/2005 14:17 02/12/2005 14:55

SEM DOCUMENTO 76446 FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA 08/02/2006 18:33 08/02/2006 23:12

SEM DOCUMENTO 80825 JORGE LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PARTICULAR 16/05/2006 14:04 16/05/2006 15:28

SEM DOCUMENTO 80908 FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA EXPANSION EXTERIOR 17/05/2006 18:14 18/05/2006 01:24

SEM DOCUMENTO 82340 FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA EXPANSION EXTERIOR 21/06/2006 18:17 21/06/2006 19:36

SEM DOCUMENTO 84050 FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PESSOAL 04/08/2006 12:25 04/08/2006 16:58

SEM DOCUMENTO 85794 BRUNO LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA TERRA 15/09/2006 08:35 15/09/2006 11:22

02361076/SSP-BA FERNANDO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA NAO INFORMADO 27/09/2006 18:10 27/09/2006 20:49

0102711850/DIC-RJ BRUNO GONCALVES LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA GEA PROJETOS 27/09/2007 15:43 28/09/2007 12:40

698349/SSP-AL FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PESSOAL 14/12/2007 14:47 14/12/2007 18:11
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Jorge Antônio da Silva Luz:- 2007-2008? Então o repasse era o seguinte... deve ser
do  mesmo  processo  da  V  10k16,  na  operação  da  plataforma  V  10k17...  tem
pagamentos, eu recebi de... como é que foi essa história? Deixa eu explicar para o
senhor, como foi essa história da VV 10k 18... o Fernando chegou pra mim e falou
assim: “Jorge, tem oportunidade, porque além dela ter participado da propriedade da
plataforma, a Pedescar, propriedade Petrobrás, Mitsui e operador Transocean... quem
é o operador, no caso da plataforma V 10k19, de quem é a propriedade? Petrobras,
Schahin e quem é o operador? Schahin. Aí ele chegou com essa conversa pra mim e
explicou o seguinte: “É uma oportunidade boa pra tentar botar a Schahin”, porque...
como necessariamente o fato de ser proprietário não significava que tinha o direito
de fazer a operação, aí o que aconteceu? Nós conversamos e combinamos que eu
procuraria o Milton Schahin, está ok? Que eu já tinha procurado naquela época... eu
tenho  impressão  que  ele  se  enganou,  porque  eu  não  fui  procurá-lo  pra  tratar
especificamente do assunto da operação da V 10k20. Eu já tinha falado com ele... tem
uma entrada minha, que eu descobri por conta da pesquisa da entrada na Petrobras,
uma entrada no dia  20 de dezembro de 2016,  conforme eu falei...  2006.  e  nós
estamos tratando desse outro assunto... então foi feito esse acordo comigo. O senhor
Milton Schahin, foi exatamente com o Milton Schahin, que era um acordo de 2.5
milhões de dólares, dos quais ele pagou 900 mil dólares, que ele estava em dúvida:
“Ah, que eu paguei muito”. Primeiro ele falou que eu tinha cobrado 10 milhões de
dólares, não é, não tem... que eu pedi 20 milhões, depois 15 milhões e ele pagou 900
mil. Não é verdade. Eu recebi 900 mil dólares. Recebi na conta Beegees. Repassei
pra conta da Three Lions, 300 mil dólares, que era, segundo o Fernando dizia, era
pra ele e o pessoal da empresa Petrobras. 

Trecho do depoimento de FERNANDO SOARES:
Ministério  Público  Federal:  -  Certo.  E  houve  algum  pagamento  de  vantagem
indevida para funcionários da Petrobras nesse episódio?
Fernando A. F. Soares: - É, por parte da Schahin, no primeiro momento não havia.
Em  determinado  momento  eu  fui  procurado  pelo  Jorge  que  disse  que  tomou
conhecimento dessa negociação e perguntou se, como é que tava sendo negociada
essa comissão, eu disse, "ó Jorge, esse é um negócio que a gente não tá cobrando
nenhuma comissão da Schahin.  Eu não me sinto  confortável porque já existia a
comissão em relação a Samsung e foi um negócio que foi trazido para atender um
pedido do Partido dos Trabalhadores e eu não quis cobrar nada, é uma coisa, é um
acerto a ser feito entre o Partido dos Trabalhadores e a Schahin". Aí o Jorge me disse
que tinha uma relação muito boa com o pessoal da Schahin e que ele teria como
buscar alguma coisa a nível de comissão pra gente. Aí eu disse, "se você consegui,
maravilha, vamos tentar". E aí ele foi, conversou com as pessoas, e conseguiu fechar
com eles um, um acordo de comissionamento que no final também acabaram não
pagando o que teria sido acertado. Pagaram um valor inferior.

Trecho do interrogatório de MILTON SCHAHIN :
Mílton Taufic Schahin:- Não. O Fernando imediatamente após a reunião de uma
forma bastante assustada, veio, viajou e me contou o detalhe da reunião, e o Musa
teria dito, conforme o relato que o Fernando me deu, essa condição, ainda colocando
de  uma  forma  mais  incisiva  que  se  ele  não  resolvesse,  ele  o  Fernando  não

16 Na transcrição do depoimento consta a palavra “Vedescar”, no entanto o interrogado disse V 10k, em alusão
ao navio-sonda Vitória (V) 10.000 (10k).
17Na transcrição do depoimento consta a palavra “Vedescar”, no entanto o interrogado disse V 10k, em alusão ao
navio-sonda Vitória (V) 10.000 (10k).
18Na transcrição do depoimento consta a palavra “Vedescar”, no entanto o interrogado disse V 10k, em alusão ao
navio-sonda Vitória (V) 10.000 (10k).
19Na transcrição do depoimento consta a palavra “Vedescar”, no entanto o interrogado disse V 10k, em alusão ao
navio-sonda Vitória (V) 10.000 (10k).
20Na transcrição do depoimento consta a palavra “Vedescar”, no entanto o interrogado disse V 10k, em alusão ao
navio-sonda Vitória (V) 10.000 (10k).
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resolvesse, ele iria procurar quem pudesse resolver. Eu inclusive já expus em outra
ocasião, eu acho que o Fernando naquela ocasião era muito jovem, vinte e cinco,
vinte e seis anos de idade, vamos chamar assim, pouco ainda afeito pra situações
desse tipo, quando ele me trouxe o assunto eu dei uma ordem peremptória de que ele
daqui por diante se afastasse de qualquer conversa desse tipo e não conversasse
absolutamente com mais ninguém, quem quer que seja, assuntos desse tipo e assim
se foi essa conversa. Passados alguns dias, eu não lembro bem quantos, ou semanas,
eu também não lembro bem quando foi,  eu recebi um telefonema do Jorge Luz
pedindo pra se encontrar comigo, falei “Pois não, Jorge” eu o conheço há muito
tempo, “De que se trata?”, ele me respondeu que era um assunto particular que
ele queria falar pessoalmente, aí ele foi no meu escritório, lá na rua Vergueiro,
lá em São Paulo, me visitar e me expor a seguinte questão “Olha Mílton, eu sou
seu amigo há muito tempo, te conheço, sei como você trabalha, mas eu quero te
dizer uma coisa, se vocês não acertarem alguns pagamentos para essa equipe de
baixo,  você não  vai  ter esse  contrato,  esteja  absolutamente  certo  disso,  não
adianta você ser amigo de todo pessoal lá em cima que não vai resolve, você vai
ter que acertar isso, tem muita gente interessada nesse seu contrato e outra
coisa, se você não for rápido, se demorar pra responder, você vai ficar sem ele,
porque vão passar por cima dessa decisão, então te aconselho a você caminhar
nessa decisão”, dentro dessas condições, Excelência...
Juiz Federal:-     Quem estava nessa reunião, senhor Mílton?
Mílton Taufic Schahin:-     Só estava eu e ele. Nessas condições, eu resolvi então
iniciar essas conversas com ele a ponto de superar, vamos dizer, essa exigência.
Juiz Federal:-     E o que foi definido?
Mílton  Taufic  Schahin:-     De  início  houve  pedidos extravagantes,  de  números
extravagantes, e posteriormente nós chegamos a um entendimento de 2 milhões
e meio de dólares parcelados pra poder fazer frente a essa exigência e dessa
forma nós saímos combinados, ele me deu os nomes e as empresas que seriam
beneficiadas, e nessa ocasião eu perguntei pra ele quem seriam os beneficiários,
porque afinal de contas, mas quem seriam os beneficiários, ele então colocou
que seria o Cerveró, seria o Moreira que era o gerente, chefe de gabinete do
Cerveró, o Fernando Baiano que por sinal estava na reunião com o Musa, e o
Musa, o Baiano estava na reunião com o Musa com o Fernando meu filho e
quando houve essa, como se diz, essa forma de prensa de pagamento, então ele
falou que seriam essas pessoas e eu achei por bem aceitar.
Juiz Federal:-     Foi dois milhões e meio de dólares, é isso?
Mílton Taufic Schahin:-     Dois e meio milhões de dólares. (Grifos nossos)

JORGE LUZ  era sócio da empresa GEA PROJETOS LTDA., de acordo com
os dados  cadastrais  da empresa (evento 1,  ANEXO 319)  e o beneficiário  final  da  conta
PENTAGRAM ENGINEERING LTD (evento 1, ANEXO 360):
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Dessa  forma,  restou  comprovado  que  JORGE  LUZ ,  juntamente  com
FERNANDO  SOARES,  representou  NESTOR  CERVERÓ,  EDUARDO  MUSA  e  LUIZ
CARLOS  MOREIRA  na  solicitação  de  vantagem  indevida  no  montante  de  USD
2.500.000,00 (outubro de 2006) ao GRUPO SCHAHIN, a fim de viabilizar a contratação da
SCHAHIN para operar o navio-sonda VITÓRIA 10.000, bem como por receber até receber (até
13/12/2011)  propina  de  R$  533.956,75  e  USD  900.000,00,  razão  pela  qual  deve  ser
condenado pela prática do crime de corrupção passiva, descrito no fato 7, e pelos crimes de
lavagem de dinheiro,  descritos  nos  fatos  8  e  9,  por receber  R$ 533.956,75 simulando a
prestação de serviços  de consultoria  e  por  receber  USD 900.000,00 em conta  oculta  no
exterior.

Ao  seu  turno,  BRUNO LUZ  atuava  em conjunto  com  JORGE LUZ ,  em
divisão de tarefas.

Interrogados, JORGE LUZ  e BRUNO LUZ  confirmaram o papel exercido por
BRUNO LUZ , de realizar o trabalho burocrático, movimentar as contas e formalizar contratos
que embasaram operações financeiras: conforme segue:

Trecho do interrogatório de JORGE JUZ:

Juiz Federal:- E o senhor mencionou, o senhor pode me esclarecer melhor o papel
do seu filho, ele teve papel nessas tratativas ou não teve?
Jorge  Antônio  da  Silva  Luz:- Posso,  posso.  E  outra  vez,  quero  agradecer  a
oportunidade,  que  o  senhor  me  deu,  de  participar  dessas  reuniões,  com  as
testemunhas, todas elas. Todas elas, a exceção do Fernando Soares, disseram que
nem conheciam o Bruno. Eu sempre fui um pai assim muito, eu sou um pai muito
rigoroso. Nunca dei muita confiança de ficar... eu chegava e o Bruno, ele era meu
backoffice, ele era um menino extremamente... o que aconteceu, todos eles disseram
que não conheciam o Bruno. O único indício foi o Fernando, que ao dizer, falou a
verdade, que conhecia o Bruno, mas que não tratou de nada de negócios com o
Bruno.
Juiz Federal:- Mas ele movimentava essas contas na Suíça?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Sim, ele movimentava por instruções minhas, porque
eu nunca cuidei da burocracia das empresas. Então deleguei a ele. Mas ele nunca foi
beneficiário das contas. Ele operava as contas pra mim, em meu nome, por ordem
minha.
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Juiz Federal:- Que tipo de informação o senhor dava pra ele, por exemplo, entrava
dinheiro, saia dinheiro, o que o senhor dizia?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Recebi, paga fulano, paga cicrano... está aqui.

Trecho do interrogatório de BRUNO LUZ :
Juiz Federal:- A partir de quando o senhor começou a trabalhar com ele, mais ou
menos?
Bruno Gonçalves Luz:- Eu acho que foi a partir de 2005 ou 2006, eu não me recordo
agora.
Juiz Federal:- E o senhor tinha outras atividades ou só trabalhava com ele?
Bruno  Gonçalves  Luz:- Não,  eu  só  trabalhava  com ele na  época,  eu  tinha  me
formado há pouco tempo e trabalhava com ele.
Juiz Federal:- Isso dentro de alguma empresa específica?
Bruno  Gonçalves  Luz:- Não,  eu  nunca  tive  uma  relação  formal  de  empregado-
empregador com meu pai, eu sempre...
Juiz Federal:- Nem como sócio da empresa?
Bruno Gonçalves Luz:- Nem como sócio, não fui sócio dele em nenhuma empresa.
Juiz Federal:- Mas como é que funcionava, era um escritório?
Bruno  Gonçalves  Luz:- Era  um escritório,  enfim,  ele tinha  atividades  dele,  ele
quando eu era pequeno ele tinha empresa de projetos e teve empresa de transportes.
Juiz Federal:- Quando o senhor começou a trabalhar com ele.
Bruno Gonçalves Luz:- Quando eu comecei a trabalhar com ele...
Juiz Federal:- Ele tinha o escritório então?
Bruno Gonçalves Luz:- Tinha o escritório.
Juiz Federal:- Quem trabalhava nesse escritório?
Bruno Gonçalves Luz:- Era basicamente,  tinham os sócios dele no passado que,
enfim, que lidavam com o passivo e com os recebíveis que ele tinha, que ele mais ou
menos controlava em função dos negócios passados, mas quando eu entrei já tinha
passado uma crise muito grande, o grupo do qual ele era um dos sócios já tinha
passado por  uma crise  muito  grande,  eles  já  estavam ali  meio  que  controlando
passivos e créditos.
Juiz Federal:- Quantas pessoas trabalhavam aproximadamente no escritório?
Bruno  Gonçalves  Luz:- No  escritório...  se  eu  tivesse  que  adivinhar,
aproximadamente 15 pessoas, entre 15 e 20 pessoas.
Juiz Federal:- E tinha um nome o lugar ou não?
Bruno Gonçalves Luz:- Tinha.
Juiz Federal:- Era uma empresa, o que era?
Bruno Gonçalves Luz:- Era uma empresa na época.
Juiz Federal:- Qual que era o nome?
Bruno Gonçalves Luz:- Eu acho que era Rota Engenharia na época, se eu não me
engano, que era...
Juiz Federal:- E mudou com o tempo?
Bruno Gonçalves Luz:- Mudou porque essa  empresa acabou sendo,  vamos dizer
assim,  uma  empresa  que  saiu  do  ramo de  atividade porque  ela  não  tinha  mais
certidões pra operar.
Juiz Federal:- E qual foi o novo nome?
Bruno Gonçalves Luz:- Aí foi Geia, ou não sei se foi Gea direto ou se já foi,  se
começou como Peven e depois veio Geia, houve a mudança de nome.
Juiz Federal:- E o que o senhor fazia exatamente nesse escritório auxiliando seu pai?
Bruno Gonçalves Luz:- Basicamente atividades burocráticas dele,  organização de
documentos,  inclusive  se ele  tinha que  fazer  algum pagamento  ele  me utilizava
muito pra esse tipo de coisa, ele chegava, me instruía “Olha, executa esse pagamento
aqui nessa conta, faz isso” basicamente atividades que ele no dia a dia não fazia, ele
era muito comercial.
Juiz Federal:- Essa contas do exterior, seu pai ou na atividade dele ele utilizava essas
contas no exterior?
Bruno Gonçalves Luz:- Na atividade dele?
Juiz Federal:- É.
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Bruno  Gonçalves  Luz:- Que  eu  saiba  ele  utilizou  pra contratos  assim  de
intermediação de negócios, mas assim, depois de 2005, 2006, alguma coisa assim.
Juiz Federal:- Que contas eram essas?
Bruno Gonçalves Luz:- Que eu tenha conhecimento que ele tinha na época era a
Total  Tec,  Power  Solution  International,  Pentagram  Engeneering  e  tinha  uma
empresa que foi  uma associação entre uma empresa dele que eu acho que era a
Pentagram Engineering junto com a Three Lions do Fernando Soares.
Juiz Federal:- O senhor movimentava essas contas?
Bruno Gonçalves Luz:- O movimento que eu fazia nessas contas era aquilo que ele
me pedia pra fazer.
Juiz Federal:- Isso era uma movimentação intensa, constante, como é que era?
Bruno Gonçalves Luz:- Eu diria que se eu fosse traçar um média deveria ter uma
movimentação de cinco transações por mês ou, não saberia precisar para o senhor
exatamente quanto, mas tinha movimento.
Juiz Federal:- E o dinheiro transitava nessas contas por qual motivo, o que eram
essas transações?
Bruno  Gonçalves  Luz:- Bom,  tinha  dinheiro  de  transações  de  contrato  que  já
existiam  anteriormente  a  minha  entrada  e  tinha  dinheiro  de  coisas  que  ele  ia
construindo  com o  tempo  e  eu  tomava  conhecimento  a  medida  que  ele  ia  me
comunicando.
Juiz Federal:- Esse pagamentos,  por exemplo,  que são mencionados na denuncia
recebidos de conta do Julio Camargo, desculpe, de conta do senhor Fernando Soares,
o Fernando Baiano, o que eram esses pagamentos?
Bruno Gonçalves Luz:- Qual especificamente o senhor está se referindo?
Juiz Federal:- Deixa eu ver.
Bruno Gonçalves Luz:- Esse pagamento feito a Schahin, aliás, feito pela Schahin
que foi transferido ao Fernando?
Juiz Federal:- Há uma referencia aqui em 14/06/2007, 02/06/2008 transferências da
conta Three Lions Energy pra conta Pentagram Engineering, 360 mil dólares, 312
mil dólares?
Bruno  Gonçalves  Luz:- Eu  não  sei  dizer  exatamente  do  que  era  esse  negócio,
meritíssimo, mas eu sei que haviam entradas da Three Lions assim como houve esse
pagamento também pra Three Lions.
Juiz Federal:- Mas o senhor não tinha nenhum esclarecimento disso?
Bruno  Gonçalves  Luz:- Basicamente  era  informado  a  mim:  “paga  isso  pra  essa
conta” e chegava pra mim um papel com o endereço onde executar o pagamento ou
então  eu  acusava:  “houve  um  pagamento  de  tanto  na  empresa  tal”  e  ai  eu
comunicava a ele e aí ele saberia dizer exatamente do que era.
Juiz Federal:- O senhor que fazia contato com as pessoas nos bancos na Suíça?
Bruno Gonçalves Luz:- Eu fi... ele fazia e eu fazia também, era introduzido por ele,
porque na verdade ele me pedia que eu tivesse poder para poder fazer isso perante o
banco, senão não poderia fazer.
Juiz  Federal:-     Tem  um  email  que  aparece  em  alguma
comunicações:     gustavowhite@gmail.com  ?
Bruno Gonçalves Luz:-     Esse e-mail foi um e-mail que foi usado a partir de um
determinado momento pra comunicar com o banco, porque o banco pediu que
houvesse  uma  comunicação  que  não  fosse  diretamente  com  o  nome  do
correntista, eu não sei explicar exatamente porque e aí se criou uma conta de
email com o nome e se comunicava com o banco pra passar instruções.
Juiz Federal:- Quem utilizava esse email?
Bruno Gonçalves Luz:- Eu utilizava esse email.
Juiz Federal:- E o senhor se identificava como Gustavo White nesse email?
Bruno Gonçalves Luz:- Não, era só o nome do email,  eu não me identificava, as
pessoas do banco sabiam quem era Bruno, assim como sabiam que era Jorge, porque
ele por ser o beneficiário da conta, eu por ter poderes dados por ele pra movimentar
em nome dele.
Juiz  Federal:- Mas eu não entendi  muito  bem,  por  que  utilizavam esse Gustavo
White, por que utilizavam um email que não era correspondente ao seu nome?
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Bruno Gonçalves Luz:- Era uma forma de comunicação que eu utilizava com o
banco na época simplesmente pra não aparecer o meu nome.
Juiz  Federal:- Aparece  um  outro  email  aqui  também brunoluz@comcast.com,
também era do senhor?
Bruno Gonçalves Luz:- Era meu sim.
Juiz Federal:- O senhor que utilizava?
Bruno Gonçalves Luz:- Eu utilizei esse email durante um tempo.

No presente caso, JORGE LUZ  e  BRUNO LUZ  confirmam que  BRUNO
LUZ  foi o responsável por estruturar o recebimento dos pagamentos de propina oriundos da
SCHAHIN:

Trecho do interrogatório de BRUNO LUZ
Juiz Federal:- A denúncia se reporta a uma série de pagamentos de 900 mil dólares
que teria sido feita em uma conta Pentagram Engeneering.
Bruno Gonçalves Luz:- Pentagram Engeneering, era uma conta de titularidade do
meu pai, se não me engano, é, era do meu pai essa conta Pentagram Engeneering é
porque  tinha  uma  outra  conta  Pentagram  e  eu  estava  tentando  me  lembrar.
Pentagram Engeneering era uma empresa do meu pai que foi assinado um contrato
com uma empresa chamada Casa Blanca da Schahin, inclusive...
Juiz Federal:- Esses 900 mil são pagamentos da Schahin para o seu pai, então?
Bruno Gonçalves Luz:- Esses 900 mil foram pagamentos feitos pela Casa Blanca
que eu entendi que é uma empresa da Schahin pra Pentagram Engeneering, depois
eu entendi que não era só para o meu pai, existia um compromisso ali que deveria
ser honrado, que inclusive foi  feita uma transferência de 300 mil  se eu não me
engano, esses valores estão frescos na minha memória porque eu estudei, enfim, o
processo e foi feita uma transferência de 300 mil pra uma conta de Three Lions que
era do Fernando Soares.
Juiz  Federal:- Por  qual  motivo  o  seu  pai  recebeu,  por  qual  motivo  foi  feito  o
pagamento ao Fernando Soares, pelo o que o senhor tinha conhecimento na época?
Bruno Gonçalves Luz:- Bom, meritíssimo, na época, inclusive foi nesse momento
que eu tomei  conhecimento  de  que  existiu  alguma  coisa  que eu não conseguia
conectar  os pontos nesse processo,  porque quando me foi  passado o contato do
Fernando Schahin, uma das coisas que foram feitas foi a confecção de um contrato
pra poder justificar esses pagamentos e eu me recordo que houveram dois contratos
na verdade, um primeiro contrato foi assinado entre a Pentagram Engeneering e uma
empresa chamada Capdupel que foi, cujo os dados e a minuta do contrato foram
fornecidos pelo Fernando Schahin, inclusive era um objeto que eu naquele momento
identifiquei que não tinha um serviço ali que havia sido prestado porque eu não
conhecia, era de uma embarcação que não tinha, eu via que assim, no escritório não
havia um serviço sido prestado com aquele objeto daquele contrato e aí foi assinado
um contrato de um valor um pouco maior até que os do compromisso posterior que
acho que era de 2,5 milhões, o primeiro eu não me lembro quanto que era o valor,
mas  eu  lembro  que  era  um pouco  maior  e  aí  depois  houve  uma  exigência  do
Fernando pra substituir esse contrato por uma outra empresa que veio a ser a Casa
Blanca, a Casa Blanca então assinou um contrato com a Pentagram Engeneering de
2,5 milhões e na época eu não sabia dizer o porque que meu pai recebeu ou pagou,
tanto que eu voltei a ele e falei “Pai, as conversas com o Fernando Schahin elas
estão  indo  nessa  linha  com  um  contrato  aqui  com  esse  objeto,  o  que  está
acontecendo aqui, o que é isso, do que se trata isso?” e aí ele falou “Não, isso são
compromissos que eu tenho, pode tocar, faz o contrato e cobre o pagamento” eu falei
“Tá bom” então eu simplesmente segui as instruções dele.

Trecho do interrogatório de JORGE LUZ :
Ministério Público Federal:- O contrato entre o Fernando Schahin e o senhor Bruno
Luz, aqui foi identificado algumas ligações entre eles, sobre o que eles falavam, era
alguma operacionalização de valores?
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Jorge Antônio da Silva Luz:- Instruções que eu dava para ir cobrar, porque... repare
só o seguinte, ele comprometeu-se a pagar 2 milhões e meio de dólares, pagou 900
mil em dólares e não pagava, e ficava... então eu disse: “Bruno, cobre do Fernando,
cobre do Fernando”. Eles, como são da mesma idade, ficava mais fácil se aceitarem
e conversarem.
Ministério Público Federal:- Mas “Cobre esses valores”...
Jorge Antônio da Silva Luz:- Cobre esses valores de propina.
Ministério  Público  Federal:- Relativos  ao  Vitória  10.000  e  a  Schahin  como
operadora?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Isso.
Ministério Público Federal:- Então o Fernando tinha conhecimento desses acertos
aí?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Eu acho o seguinte, pra mim não tem inocente nessa
história, mas... como é que surgiu essa história, o Bruno me questionou... o primeiro
pagamento foi feito em reais no Brasil. Eu tenho a data aqui, foi princípio de 2006...
foi no dia 5 de janeiro de 2010, Casablanca pra Pentagran Engeneering, 500 mil...
não, desculpe, o primeiro foi... se está falando em reais... no dia 6 de novembro de
2009, a Schahin Engenharia pagou para a GEA Projetos,  que é uma empresa de
projetos meu mesmo, pagou 533.956,75 em reais. O Milton virou pra mim e disse:
“Jorge, eu não tenho como pagar no exterior, porque eu estou sem caixa no exterior.
Você não se importa de receber em reais?”, “Não”, “Então me dê uma conta sua”, eu
peguei e dei a conta da GEA.

De  acordo  com  os  documentos  enviados  pela  Suíça  por intermédio  de
transferência de investigação (evento 1, ANEXOS 386 e 387, e evento 492, ANEXO2), a conta
PENTAGRAM ENGINEERING CORP tem como procuradores  autorizados a assinar  pela
empresa BRUNO LUZ  e JORGE ANTONIO LUZ (evento 1, ANEXO 360, fl. 24).

Ao consultar a ordem para a transferência de USD 300.000,00 em favor da
contra THREE LIONS ENERGY INC da PENTAGRAM ENGINEERING LTD (evento 1,
ANEXO  370,  fl.  61),  constata-se  que  BRUNO  LUZ  -  através  do  e-mail
gustavwhite@gmail.com, confessadamente utilizado por BRUNO LUZ , conforme trecho do
interrogatório acima transcrito - foi o responsável por determinar tal operação. Segue abaixo
reprodução de tal comunicação com a instituição financeira:
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Vale ressaltar que apesar de BRUNO LUZ  não aparecer no quadro societário
de tal  empresa, em conjunto com seu pai  JORGE LUZ  a utilizava para fins ilícitos. De
acordo com os registros de portaria da PETROBRAS,  BRUNO LUZ  identificava-se como
representante da empresa GEA PROJETOS em visitas à estatal (evento 1, ANEXO 421):
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Em decorrência desses atos, em divisão de tarefas com JORGE LUZ , BRUNO
LUZ  procedeu a cobrança junto ao GRUPO SCHAHIN da vantagem indevida combinada no
montante de USD 2.500.000,00 em favor de funcionários corruptos da diretoria internacional,
diante da viabilização  da contratação da SCHAHIN  para operar o navio-sonda VITÓRIA
10.000, bem como recebeu propina de R$ 533.956,75 e USD 900.000,00, razão pela qual deve
ser condenado pela prática do crime de corrupção passiva, descrito no fato 7, e pelos crimes
de lavagem de dinheiro, descritos nos fatos 8 e 9, por receber R$ 533.956,75 simulando a
prestação de serviços  de consultoria  e  por  receber  USD 900.000,00 em conta  oculta  no
exterior.

MILTON  SCHAHIN  assumiu  a  responsabilidade  por  todos  os  atos
criminosos  envolvendo o  pagamento  de propina,  o  que se provou  não ser  verdade,  pois
assumiu tais atos apenas para promover a impunidade de seu filho FERNANDO SCHAHIN .
Interrogado, MILTON SCHAHIN afirmou enfaticamente que FERNANDO SCHAHIN não
tinha  relação  com os  pagamentos  feitos  pela  conta  CASABLANCA INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD em favor da PENTAGRAM ENGINEERING LTD. Segue abaixo trechos
do interrogatório do acusado:

Mílton Taufic Schahin:- Não. O Fernando imediatamente após a reunião de uma
forma bastante assustada, veio, viajou e me contou o detalhe da reunião, e o Musa
teria dito, conforme o relato que o Fernando me deu, essa condição, ainda colocando
de  uma  forma  mais  incisiva  que  se  ele  não  resolvesse,  ele  o  Fernando  não
resolvesse, ele iria procurar quem pudesse resolver. Eu inclusive já expus em outra
ocasião, eu acho que o Fernando naquela ocasião era muito jovem, vinte e cinco,
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vinte e seis anos de idade, vamos chamar assim, pouco ainda afeito pra situações
desse tipo, quando ele me trouxe o assunto eu dei uma ordem peremptória de que ele
daqui por diante se afastasse de qualquer conversa desse tipo e não conversasse
absolutamente com mais ninguém, quem quer que seja, assuntos desse tipo e assim
se foi essa conversa. Passados alguns dias, eu não lembro bem quantos, ou semanas,
eu também não lembro bem quando foi,  eu recebi um telefonema do Jorge Luz
pedindo pra se encontrar comigo, falei “Pois não, Jorge” eu o conheço há muito
tempo, “De que se trata?”, ele me respondeu que era um assunto particular que
ele queria falar pessoalmente, aí ele foi no meu escritório, lá na rua Vergueiro,
lá em São Paulo, me visitar e me expor a seguinte questão “Olha Mílton, eu sou
seu amigo há muito tempo, te conheço, sei como você trabalha, mas eu quero te
dizer uma coisa, se vocês não acertarem alguns pagamentos para essa equipe de
baixo,  você não  vai  ter esse  contrato,  esteja  absolutamente  certo  disso,  não
adianta você ser amigo de todo pessoal lá em cima que não vai resolve, você vai
ter que acertar isso, tem muita gente interessada nesse seu contrato e outra
coisa, se você não for rápido, se demorar pra responder, você vai ficar sem ele,
porque vão passar por cima dessa decisão, então te aconselho a você caminhar
nessa decisão”, dentro dessas condições, Excelência...
Juiz Federal:-     Quem estava nessa reunião, senhor Mílton?
Mílton Taufic Schahin:-     Só estava eu e ele. Nessas condições, eu resolvi então
iniciar essas conversas com ele a ponto de superar, vamos dizer, essa exigência.
Juiz Federal:-     E o que foi definido?
Mílton  Taufic  Schahin:-     De  início  houve  pedidos extravagantes,  de  números
extravagantes, e posteriormente nós chegamos a um entendimento de 2 milhões
e meio de dólares parcelados pra poder fazer frente a essa exigência e dessa
forma nós saímos combinados, ele me deu os nomes e as empresas que seriam
beneficiadas, e nessa ocasião eu perguntei pra ele quem seriam os beneficiários,
porque afinal de contas, mas quem seriam os beneficiários, ele então colocou
que seria o Cerveró, seria o Moreira que era o gerente, chefe de gabinete do
Cerveró, o Fernando Baiano que por sinal estava na reunião com o Musa, e o
Musa, o Baiano estava na reunião com o Musa com o Fernando meu filho e
quando houve essa, como se diz, essa forma de prensa de pagamento, então ele
falou que seriam essas pessoas e eu achei por bem aceitar.
Juiz Federal:-     Foi dois milhões e meio de dólares, é isso?
Mílton Taufic Schahin:-     Dois e meio milhões de dólares. 
(…)
Ministério  Público  Federal:- Só  um  breve  esclarecimento,  o  senhor  aduz  que  o
Fernando Schahin é seu filho, é isso?
Mílton Taufic Schahin:- Sim, senhor.
Ministério Público Federal:- Que ele sofreu um suposto achaque do Eduardo Musa e
depois ele ficou assustado e o senhor disse pra ele ficar longe disso?
Mílton Taufic Schahin:- Exato.
Ministério Público Federal:-     E essa offshores aí, ele tinha poder de ingerência
nessas offshores?
Mílton Taufic Schahin:-     Não, a função do Fernando lá dentro era uma função
de busca de financiamentos, ele buscava a forma de conseguir financiamentos e
não, ele não atuava, ele não dava ordem na área financeira e nem dava ordem
de pagamentos, quem dava era eu.
Ministério  Público  Federal:-     Mas  aqui  no  evento  1,  anexo  415,  tem  uma
representação pra fins penais da Receita Federal em que consta a existência de
uma procuração no nome dele pra administrar e assinar pras offshores, amplos
poderes pra o que interessa, que a Casablanca International e a Deep Black
Drilling, por que ele tinha essa procuração então se ele não apitava nada nessas
offshores?
Mílton Taufic Schahin:-     Doutor, a forma de se trabalhar é com procurações, ele
tinha também essa procuração, mas que eu saiba nunca executou nenhum ato
inerente a essa procuração, eram os outros procuradores quando necessário
que ocupavam.
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Ministério Público Federal:-     Ele chegou a assinar alguma coisa?
Mílton Taufic Schahin:-     Que eu saiba não.
Ministério Público Federal:-     E o senhor saberia se ele tivesse assinado?
Mílton Taufic Schahin:-     Eu não sei se saberia, mas não era a função dele, ele
viajava constantemente, mas essa era uma forma de, vamos dizer, se precisasse
assinar  alguma coisa  sob  minha  parte  societária  ele poderia  eventualmente
utilizar, em uma questão de doença minha, uma questão de viagem minha...
Ministério Público Federal:-     Ele tinha relacionamento com o senhor Bruno Luz
e Jorge Luz diretamente?
Mílton  Taufic  Schahin:-     Não  sei,  não  é  do  meu  conhecimento,  Jorge  Luz
também não é do meu conhecimento.
Ministério Público Federal:-     Mas o senhor não sabe se ele...
Mílton Taufic Schahin:-     Eles dois é comigo só.
Ministério Público Federal:-     Com ele nunca tratou nada dos dois diretamente?
Mílton Taufic Schahin:-     Eu sempre poupei meu filho, eu já coloquei isso em
outras ocasiões, a função dele era busca de financiamentos, pra isso que ele
fazia as viagens internacionais e pouco ficava no Brasil. (Grifos nossos)

Comprovou-se  que,  da  mesma  forma  como  ocorria  com JORGE  LUZ  e
BRUNO LUZ ,  MILTON SCHAHIN  e  FERNANDO SCHAHIN  praticavam crimes em
conjunto,  sendo o  pai  negociador  de propina e  o  filho responsável  por  resolver  como a
propina  seria  paga,  estruturando  operações  para  dar aparência  de  licitude  ao  repasse  de
valores espúrios.

O  acusado  JORGE  LUZ  aponta  FERNANDO  SCHAHIN  como  o
responsável  na  SCHAHIN  por  acertar  como  os  repasses da  propina  combinada  com
MILTON SCHAHIN  ocorreria:

Juiz  Federal:- O  senhor  tratou  na  Schahin  com  o  senhor  Milton,  o  senhor
mencionou, o senhor tratou também com o senhor Fernand Schahin?
Jorge  Antônio  da  Silva  Luz:- Sim,  tratei  com o Fernando Schahin.  O Fernando
Schain, na realidade, pela juventude dele, nunca tratei de propina com ele. O que eu
acertava  com o  pai  dele,  porque  eu  acertei  com o  pai  dele...  nós,  como  pais,
resolvemos  delegar  essa  parte  burocrática  para  os  nossos  filhos...  então  eles
conversavam e tratavam. Nunca tratei.  Ele certamente sabia que estaria pagando
uma coisa que... e teve um detalhe muito interessante, quando eles ficaram mais
atentos,  os  meninos,  porque  como  nós  tratávamos  assim,  com  pessoas  muito
emblemáticas de assunto, garotada de vinte e poucos anos, não podia sentar na mesa,
até  porque  os  outros  não  aceitavam.  Então  essa  garotada  ficou  preservada,  até
porque ninguém queria conversar com a garotos de 27-28 anos. Mas então nunca
tratei  de propina com o Fernando Schahin,  esse rapaz. Apenas pedimos,  eu e o
senhor Milton, para os nossos filhos, pra tratar.
(…)
Ministério Público Federal:- O contrato entre o Fernando Schahin e o senhor Bruno
Luz, aqui foi identificado algumas ligações entre eles, sobre o que eles falavam, era
alguma operacionalização de valores?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Instruções que eu dava para ir cobrar, porque... repare
só o seguinte, ele comprometeu-se a pagar 2 milhões e meio de dólares, pagou 900
mil em dólares e não pagava, e ficava... então eu disse: “Bruno, cobre do Fernando,
cobre do Fernando”. Eles, como são da mesma idade, ficava mais fácil se aceitarem
e conversarem.
Ministério Público Federal:- Mas “Cobre esses valores”...
Jorge Antônio da Silva Luz:- Cobre esses valores de propina.
Ministério  Público  Federal:- Relativos  ao  Vitória  10.000  e  a  Schahin  como
operadora?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Isso.
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Ministério Público Federal:- Então o Fernando tinha conhecimento desses acertos
aí?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Eu acho o seguinte, pra mim não tem inocente nessa
história, mas... como é que surgiu essa história, o Bruno me questionou... o primeiro
pagamento foi feito em reais no Brasil. Eu tenho a data aqui, foi princípio de 2006...
foi no dia 5 de janeiro de 2010, Casablanca pra Pentagran Engeneering, 500 mil...
não, desculpe, o primeiro foi... se está falando em reais... no dia 6 de novembro de
2009, a Schahin Engenharia pagou para a GEA Projetos,  que é uma empresa de
projetos meu mesmo, pagou 533.956,75 em reais. O Milton virou pra mim e disse:
“Jorge, eu não tenho como pagar no exterior, porque eu estou sem caixa no exterior.
Você não se importa de receber em reais?”, “Não”, “Então me dê uma conta sua”, eu
peguei e dei a conta da GEA.
Ministério Público Federal:- Foi firmado contrato, alguma coisa?
Jorge  Antônio  da  Silva  Luz:- Não exatamente,  aí  que eu quero  explicar,  aí  que
começou. Os meninos começaram a ficar antenados, o que aconteceu... eu tinha que
ter um histórico da nota fiscal, mas que histórico tinha que ser esse? Tinha que ser
um histórico  de  alguma  coisa  que  a  Schahin  tivesse  executando  e  eu  estivesse
falsamente  prestando  serviços  pra  Schahin.  Então  ele  me  deu  um histórico,  eu
montei a nota fiscal e passei para o Bruno: “Bruno, manda emitir essa nota fiscal”.
Quando o Bruno viu aquele serviço: “Ué, pai, nós não estamos fazendo isso”, aí ele
me questionou... aí eu expliquei: “Não, é uma forma de receber o dinheiro”. Então
foi neste momento que eu senti, que eu tinha, vamos dizer, dado uma bandeira e
tinha passado pra ele.
Ministério Público Federal:- E qual era a simulação ali, qual era o (inaudível)?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Eu tenho ali, tenho... até vocês mesmos fizeram, nota
fiscal minha, eu acho que da GEA Projetos, eu tenho a nota aqui, uma simulação de
um serviço de...
Ministério Público Federal:- Não houve contrato então?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Não.
Ministério Público Federal:- Não chegou a haver contrato?
Jorge Antônio da Silva Luz:- Nós fizemos uma simulação.
Ministério Público Federal:- Certo. Mas isso em relação ao Bruno, em relação ao
Fernando Schahin?
Jorge Antônio da Silva Luz:- O Fernando Schahin conversava com o Bruno. Eu
estive com o Fernando Schahin algumas vezes, no hotel em que ele se hospedava, no
Atlantic,  ali  na Avenida Atlântica.  Conversei  com ele,  mas de uma forma muito
velho-jovem.

O acusado BRUNO LUZ  confirma que tratou com FERNANDO SCHAHIN
sobre  como  o  pagamento  da  propina  seria  feito,  ressaltando  que  dois  contratos  foram
celebrados  para  justificar  os  pagamentos  feitos  em  favor  da  conta  PENTAGRAM,  um
envolvendo  a  empresa  CAP  DUPPELL  e  outra  a  CASABLANCA  INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD, conforme trecho abaixo:

Bruno Gonçalves Luz:- Com relação a operação da sonda pela Schahin eu não me
lembro exatamente o ano, mas eu fui apresentado ao Fernando Schahin, acredito que
em uma reunião que eu estive junto com ele com o pai dele, com meu pai e com o
Fernando Schahin, acho que essa reunião foi em São Paulo no escritório da Schahin
e essa negociação da operação da sonda já tinha sido feita e foi naquele momento
que eu conheci o Fernando Schahin,  o contato passado pelo pai dele como uma
pessoa que coordenaria pagamentos que deveriam ser feitos em um acerto entre meu
pai e o pai dele, a partir daí eu passei a ter contato com o Fernando Schahin por
telefone e uma ou outra vez que estivemos juntos, onde o meu papel nesse caso era
simplesmente cobrar dele pagamentos que eram devidos de um acerto que eu não
participei na época.
Juiz Federal:- A denúncia se reporta a uma série de pagamentos de 900 mil dólares
que teria sido feita em uma conta Pentagram Engeneering.
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Bruno Gonçalves Luz:- Pentagram Engeneering, era uma conta de titularidade do
meu pai, se não me engano, é, era do meu pai essa conta Pentagram Engeneering é
porque  tinha  uma  outra  conta  Pentagram  e  eu  estava  tentando  me  lembrar.
Pentagram Engeneering era uma empresa do meu pai que foi assinado um contrato
com uma empresa chamada Casa Blanca da Schahin, inclusive...
Juiz Federal:- Esses 900 mil são pagamentos da Schahin para o seu pai, então?
Bruno Gonçalves Luz:- Esses 900 mil foram pagamentos feitos pela Casa Blanca
que eu entendi que é uma empresa da Schahin pra Pentagram Engeneering, depois
eu entendi que não era só para o meu pai, existia um compromisso ali que deveria
ser honrado, que inclusive foi  feita uma transferência de 300 mil  se eu não me
engano, esses valores estão frescos na minha memória porque eu estudei, enfim, o
processo e foi feita uma transferência de 300 mil pra uma conta de Three Lions que
era do Fernando Soares.
Juiz  Federal:- Por  qual  motivo  o  seu  pai  recebeu,  por  qual  motivo  foi  feito  o
pagamento ao Fernando Soares, pelo o que o senhor tinha conhecimento na época?
Bruno Gonçalves Luz:- Bom, meritíssimo, na época, inclusive foi nesse momento
que eu tomei  conhecimento  de  que  existiu  alguma  coisa  que eu não conseguia
conectar  os pontos nesse processo,  porque quando me foi  passado o contato do
Fernando Schahin, uma das coisas que foram feitas foi a confecção de um contrato
pra poder justificar esses pagamentos e eu me recordo que houveram dois contratos
na verdade, um primeiro contrato foi assinado entre a Pentagram Engeneering e uma
empresa chamada Capdupel que foi, cujo os dados e a minuta do contrato foram
fornecidos pelo Fernando Schahin, inclusive era um objeto que eu naquele momento
identifiquei que não tinha um serviço ali que havia sido prestado porque eu não
conhecia, era de uma embarcação que não tinha, eu via que assim, no escritório não
havia um serviço sido prestado com aquele objeto daquele contrato e aí foi assinado
um contrato de um valor um pouco maior até que os do compromisso posterior que
acho que era de 2,5 milhões, o primeiro eu não me lembro quanto que era o valor,
mas  eu  lembro  que  era  um pouco  maior  e  aí  depois  houve  uma  exigência  do
Fernando pra substituir esse contrato por uma outra empresa que veio a ser a Casa
Blanca, a Casa Blanca então assinou um contrato com a Pentagram Engeneering de
2,5 milhões e na época eu não sabia dizer o porque que meu pai recebeu ou pagou,
tanto que eu voltei a ele e falei “Pai, as conversas com o Fernando Schahin elas
estão  indo  nessa  linha  com  um  contrato  aqui  com  esse  objeto,  o  que  está
acontecendo aqui, o que é isso, do que se trata isso?” e aí ele falou “Não, isso são
compromissos que eu tenho, pode tocar, faz o contrato e cobre o pagamento” eu falei
“Tá bom” então eu simplesmente segui as instruções dele.

A  ingerência  de  BRUNO  LUZ  sobre  as  contas  no  exterior  do  GRUPO
SCHAHIN era total. 

Recentemente, nos autos 5024265-85.2017.4.04.7000, ocorreu o recebimento
do  compartilhamento  de  provas  pelo  Supremo  Tribunal Federal  com  o  presente  Juízo
referente a elementos colhidos em buscas e apreensões realizadas na denominada Operação
Catilinárias.

Foram  encontrados  na  posse  de  EDUARDO  CONSENTINO  DA CUNHA
(evento  498,  ANEXO  2)  documentos  em  que  FERNANDO  SCHAHIN  assina  como
procurador da empresa DEEP BLACK DRILLING LLP.

De acordo com a fiscalização da Receita Federal (evento 1, ANEXOS 213 -
214), o acusado FERNANDO SCHAHIN  era procurador com poder de controle sob a conta
nº 26674000, mantida em nome da empresa  offshore CASABLANCA INTERNATIONAL
HOLDINGS, no Deutsche Bank, Londres,  no Reino Unido. Esta conta transferiu,  em três
operações, realizadas no período de 05 de janeiro de 2010 a 13 de dezembro de 2011, USD
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900.000,00 em favor da conta nº 682852-5, em nome da empresa  offshore PENTAGRAM
ENGINEERING LTD, mantida no Bank Leu, Suíça.

O  contrato  que  justificou  tal  transferência  apresenta  a  assinatura  de
FERNANDO SCHAHIN, o qual se identifica como procurador da conta, bem como carta de
aceite destinada à PENTAGRAM, como reproduzido abaixo (evento 282, ANEXO 2):
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Ademais, EDUARDO MUSA informou todas as formas de comunicação que
mantinha com FERNANDO SCHAHIN. Destacam-se os seguintes terminais telefônicos: (11)
(9)8245-5581 e (11) (9)9990-9511.

De  outro  lado,  BRUNO  LUZ ,  ouvido  perante  a  autoridade  policial  com
atribuição perante o Supremo Tribunal Federal, afirmou ser o usuário do terminado telefônico
(21) 99393-1977 (evento 1, ANEXO 412)21,, bem como FERNANDO SOARES indicou que
JORGE LUZ  era o real usuário do terminal telefônico (21) 99336-8067 (evento 1, ANEXO
320).  Ambos  os  terminais  estão  cadastrados  em  nome  da  empresa  SMART  LINK
CONSULTORIA.

JORGE LUZ  confirmou que os terminais telefônicos de fato eram utilizados
por ele e seu filho, sendo que o registro das linhas estar em nome da empresa SMART LINK
CONSULTORIA consistia numa forma de baratear a conta de telefone, conforme trecho do
interrogatório:

Ministério Público Federal:- Tem aqui um terminal telefônico, que seria atribuído ao
senhor e outro a seu filho, deixa eu achar na denúncia...
Jorge Antônio da Silva Luz:- O senhor pode me dizer a página, por gentileza?
Ministério Público Federal:- 45 e 46, terminal 21 99393-1977.
Jorge Antônio da Silva Luz:- Pois não, é do meu filho.
Ministério Público Federal:- E o 993368067.
Jorge Antônio da Silva Luz:- Meu terminal.
Ministério Público Federal:- Certo. Empresa Smartlink, qual era a...
Jorge  Antônio  da  Silva  Luz:- Vou  lhe  explicar  o  porquê.  Sempre  na  busca  de
economizar, existem prestadores de serviços da Smartlink, que eles concentram um
grupo de pessoas pra poder ter telefones, para poder pagar, eles negociam com as
operadoras tarifas mais baixas. A exemplo dos condomínios hoje, pelo menos eu vi
aí em São Paulo, Rio de Janeiro, acho que aqui em Curitiba já vi, nos condomínios,
ao invés de você ter telefone público, eles fazem uma mesa telefônica em que há um
telefone chave e que os condôminos compartilham pra ser a conta mais baixa.

Conforme Relatório de Informação nº 024/2017 produzido pela ASSPA/PRPR
(ANEXO 408), ao confrontar os dados telefônicos, foi possível constatar diversas ligações
realizadas e mensagens de texto enviadas, no período de 26 de outubro de 2010 a 08 de março
de 2013, entre  FERNANDO SCHAHIN  e  BRUNO LUZ  ou  FERNANDO SCHAHIN  e
JORGE LUZ .

 Os terminais em amarelo pertencem a  FERNANDO SCHAHIN, em
vermelho pertencem a BRUNO LUZ  e em verde a JORGE LUZ:

21 Elementos  obtidos  através  de  desmembramento  de  investigação,  constante  no  evento  4,  INQ2,  fl.  59
50531114920164047000.
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Em reforço à atuação criminosa de FERNANDO SCHAHIN , consta ainda o
seu nome associado a “CRÉDITOS DA SCHAHIN”  na planilha de negócios escusos de
BRUNO LUZ  apreendida (evento 1, ANEXO 383).
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Nome Originador Nome Recebedor Tipo Data Hora

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/10/2010 17:11:34 N/A

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/10/2010 17:11:48 N/A

Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 26/10/2010 17:14:27 N/A

Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 26/10/2010 17:15:01 N/A

Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 25/01/2011 19:21:03 N/A

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 25/01/2011 19:39:51 N/A

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 25/01/2011 19:56:40 N/A

Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 25/01/2011 20:00:40 N/A

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/01/2011 12:30:21 N/A

Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 26/01/2011 12:33:44 N/A

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/01/2011 12:34:56 N/A

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/01/2011 17:55:20 N/A

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/01/2011 17:55:59 N/A

Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 26/01/2011 18:00:01 N/A

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/01/2011 18:19:25 N/A

Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 26/01/2011 18:20:30 N/A

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 23/03/2011 10:46:00 N/A

Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 23/03/2011 10:50:09 N/A

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 23/03/2011 10:52:34 N/A

Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 23/03/2011 10:56:28 N/A

61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551199909511 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Voz 23/03/2011 18:08:04 18

06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551199909511 Voz 14/04/2011 14:07:45 38

Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 10/05/2011 21:39:57 109

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 16/05/2011 10:00:34 N/A

Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 16/05/2011 10:01:32 N/A

61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551199909511 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Voz 26/05/2011 10:48:40 36

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/05/2011 10:49:48 N/A

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193368067 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 23/12/2011 17:26:41 N/A

06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 5511999862172 Voz 19/09/2012 18:31:52 20

Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 5511982455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Voz 08/03/2013 15:07:32 15

Total Duração de chamadas em Segundos 236

Total Duração de chamadas em minutos/segundos 3min56s
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Desse  modo,  descobriu-se  por  qual  razão  MILTON  SCHAHIN ,  quando
notificado para apresentar elementos corroboradores de suas afirmações, negou a existência
de  registros  de  contatos  telefônicos,  documentos  das  contas  relacionadas  ao  GRUPO
SCHAHIN e de contratos que justificassem as transferências no exterior em favor da conta
PEMTAGRAM.  MILTON SCHAHIN ,  maliciosamente,  tornou  o  acordo  de  colaboração
premiada  celebrado  com  o  MPF uma  forma  de  inocentar  o  seu  filho  FERNANDO
SCHAHIN  dos crimes por ele cometidos.

Pelos atos cometidos, MILTON SCHAHIN  deve ser condenado pelos crimes
de lavagem de dinheiro, descritos nos fatos 8 e 9, por simular a contratação pela SCHAHIN
ENGENHARIA da prestação de serviços de consultoria na importância R$ 533.956,75 e por
pagar USD 900.000,00 em conta oculta no exterior.

No mesmo sentido, FERNANDO SCHAHIN  deve ser condenado pelo crime
de lavagem de dinheiro, descrito no fato 9, por pagar USD 900.000,00 em conta oculta no
exterior.

4. DOSIMETRIA DA PENA

Diante  da  comprovação  dos  crimes  imputados,  passa-se  à  delimitação  da
reprimenda penal a ser aplicada aos acusados, de acordo com o critério trifásico da pena.

4.1. AGOSTHILDE MÔNACO DE CARVALHO

No  que  se  refere  à  culpabilidade de  AGOSTHILDE  MÔNACO ,  esta  é
superior  a normal.  A conduta  do acusado demonstra  enorme reprovabilidade,  pois  ausente
justificativa econômica e profissional que tornasse inexigível o comportamento criminoso.

Os  motivos  do  crime devem  ser  valorados  negativamente  em  relação  ao
acusado,  haja  vista  que  recebia  remuneração  como  funcionário  da  PETROBRAS
significativamente superior à renda média mensal do cidadão brasileiro, e, mesmo assim, optou
por receber valores decorrentes de desvios da estatal e obter enriquecimento ilícito.

As  circunstâncias são  fortemente  negativas,  tendo em vista  que o acusado
valeu-se de sofisticado expediente de lavagem de ativos,  mediante a utilização de conta no
exterior não declarada e em nome de empresa offshore.

O acusado possui  mais de 70 anos, razão pela qual  faz jus à  circunstância
atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal.

Além disso, o crime de lavagem de dinheiro foi praticado de forma reiterada pelo
acusado, perdurando de 31 de maio de 2007 até novembro de 2015, o que torna necessária a
aplicação  da  causa especial  de  aumento  de pena prevista  no  artigo  1º,  §  4º,  da  Lei
9.613/98.

Não obstante, requer-se que, uma vez fixada a pena, o cumprimento ocorra nos
termos  do  acordo  de  colaboração  premiada  (evento  519,  TERMO1),  devendo  o  acusado
AGOSTHILDE MÔNACO  prestar serviços à comunidade pelo período de 4 a 6 anos, a
critério do presente Juízo, na forma da Cláusula 5ª, 'b'.

Por fim, requer-se seja a pena de multa aplicada no mínimo legal, em respeito
ao contido na alínea 'c' da Cláusula 5ª contida no acordo de colaboração premiada.
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4.2. BRUNO GONÇALVES LUZ

A culpabilidade de BRUNO LUZ  também deve ser valorada negativamente.
A conduta do acusado demonstra enorme reprovabilidade, pois ausente justificativa econômica
e  profissional  que  tornasse  inexigível  o  comportamento  criminoso.  Como  bacharel  em
administração (evento 494, TERMOAUD1, fl. 10),  BRUNO LUZ , ao invés de utilizar seus
conhecimentos  para  fins  profissionais  lícitos,  passou  a  estruturar  operações  bancárias  no
exterior e a fazer contratos simulados para dar aparência lícita a operações que objetivavam o
repasse de propina.

A personalidade do acusado deve ser valorada de forma negativa. O acusado
fez da intermediação de propina em favor de agentes públicos sua principal atividade.

Os motivos dos crimes devem ser valorados negativamente, porquanto as ações
foram motivadas em busca de enriquecimento fácil e pela ganância injustificável do acusado.

As  circunstâncias são  fortemente  negativas,  tendo em vista  que o acusado
valeu-se de sofisticado expediente de lavagem de ativos,  mediante a utilização de contas no
exterior não declaradas e em nome de empresas offshores, bem como de prestação de serviços
simulada, o que envolveu, no caso da construção do navios-sonda PETROBRAS 10.000, o
repasse de ao menos USD 5.621.000,00 para políticos brasileiros e,  no caso operação
do navio-sonda VITÓRIA  10.000,  a  solicitação de USD 2.500.000,00  em favor  de
funcionários da PETROBRAS.

As  consequências do crime merecem especial  reprovação. A PETROBRAS,
vítima, foi onerada a pagar os custos da propina embutidos nas contratações da SAMSUNG e
da  SCHAHIN,  o  que  também resultou  na  contratação  de duas  sondas  sem processo  que
viabilizasse o melhor negócio para a estatal.

Ademais, a lavagem de dinheiro em grande quantidade necessita de reprovação
acentuada, o que também deve ser valorado a título de consequências. No caso da construção
do navio-sonda PETROBRAS 10.000 ocorreu a lavagem de ao menos USD 5.621.000,00 e
no  caso  operação  do  navio-sonda  VITÓRIA  10.000  ocorreu  a  lavagem  de  R$
533.956,75 e de USD 900.000,00.

Por outro lado, o acusado faz jus à circunstância atenuante prevista no artigo
65, 'd', do Código Penal, visto que confessou os crimes por ele praticados.

Nos crimes de corrupção ainda devem incidir as causas especiais de aumento
de pena previstas nos artigos 317, § 1º, e 327, § 2º, do Código Penal, tendo em vista que os
crimes apurados envolveram a efetiva prática de atos por funcionários públicos que infringiram
os deveres funcionais, bem como foram praticados em concurso com diretor de sociedade de
economia mista, NESTOR CERVERÓ.

Ambas as causas especiais de aumento de pena têm previsão de aumento de
pena em montante fixo, devendo, assim, uma incidir sobre a outra, não sendo aplicável o
previsto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Nesse  sentido,  o  Egrégio  Tribunal  Regional  Federal  decidiu  ao  julgar  a
apelação  criminal  5083838-59.2014.404.7000,  envolvendo  o  caso  conexo  que  apurou
responsabilidade criminal  de NESTOR CERVERÓ e FERNANDO SOARES. O Supremo
Tribunal Federal compartilha do mesmo entendimento, conforme julgamento do HC 110960,
Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, j. em 19/08/201422.
22 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II
do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o
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Além disso, o crime de lavagem de dinheiro foi praticado de forma reiterada pelo
acusado, o que torna necessária a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista
no artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/98.

Ademais,  considerando  os  altos  valores  movimentos  pelo  acusado  como
operador de propina e a boa situação financeira ostentada pelo acusado, que declarou ter renda
mensal de R$ 30.000,00  (evento 494, TERMOAUD1, fl. 10), requer-se a  fixação do dia-
multa em 5 salários-mínimos.

No que  diz  respeito  ao  concurso  de crimes,  considerando  que  o  papel  do
acusado no fato 1 restringiu-se a receber a propina, o que ocorreu por meio de expediente que
caracteriza o crime de lavagem de ativos (fatos 3 e 4), deve ser reconhecida a continuidade
delitiva entre os crimes de lavagem de dinheiro descritos nos fatos 3 e 4 e  entre estes
(fatos 3 e 4) e o fato 1, diante da unidade de ação, o concurso formal impróprio.

O concurso formal impróprio ocorre com a prática de crimes concorrentes que
resultam de desígnios autônomos e a pena deve ser aplicada de forma cumulativa, de acordo a
previsão contida na segunda parte do artigo 70 do Código Penal. 

No  caso  em  tela,  existe  clara  distinção  entre  o  desígnio  de  receber  e  a
determinação de dissimular a natureza das vantagens ilícitas apuradas, pois são condutas que
também  apresentam  resultados  múltiplos,  já  que a  corrupção  afeta  a  confiança  na
Administração Pública e no império da lei e, por sua vez, a lavagem de dinheiro lesiona a
Administração da Justiça e o domínio econômico.

Por outro lado,  entre os fatos 7,  8 e 9 deve ser reconhecido o concurso
material  de crimes, tendo em vista que o acusado envolveu-se também na solicitação da
vantagem indevida, representando os agentes públicos, o que teve início no ano de 2006, bem
como que o recebimento da propina ocorreu através de expedientes de lavagem de ativos, que
caracterizam tipologias distintas, o fato 8 envolveu a simulação da prestação de serviços de
consultoria em 2009 e o fato 9 envolveu o recebimento de valores em conta oculta nos anos
de 2010 e 2011.

Por fim, diante da ausência de similaridades no que diz respeito ao modo de
execução e às condições de tempo, ao grupo de fatos 1, 3 e 4 e ao grupo de fatos 7, 8 e 9
deve ser reconhecido o concurso material.

4.3 DEMARCO JORGE EPIFÂNIO

A culpabilidade de DEMARCO EPIFÂNIO  é superior a normal. A conduta do
acusado demonstra enorme reprovabilidade, pois ausente justificativa econômica e profissional
que tornasse inexigível o comportamento criminoso.

Os  motivos  do  crime devem  ser  valorados  negativamente  em  relação  ao
acusado,  haja  vista  que  recebia  remuneração  como  funcionário  da  PETROBRAS

crime mediante concurso de agentes.  Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção
corretiva do Supremo Tribunal Federal.
5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e
não um dever)  de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte
especial,  limitar-se  a um só  aumento,  sendo certo  que  é válida a  incidência concomitante das majorantes,
sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre
com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado.
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significativamente superior à renda média mensal do cidadão brasileiro, e, mesmo assim, optou
por receber valores decorrentes de desvios da estatal e obter enriquecimento ilícito.

As  circunstâncias são  fortemente  negativas,  tendo  em  vista  que  foram
realizadas diversas irregularidades para viabilizar a contratação da SAMSUNG para construir os
navios-sondas em questão, bem como que os crimes de corrupção envolveram a combinação de
USD  15.000.000,00  e  20.000.000,00,  sendo  efetivamente  pago  o  montante  de  USD
18.314.741,03, do qual USD 996.053,93 beneficiaram diretamente o acusado.

As  consequências do crime merecem especial  reprovação. A PETROBRAS,
vítima, foi onerada a pagar os custos da propina embutidos nas contratações da SAMSUNG, o
que também resultou na contratação de dois navios-sondas sem processo que viabilizasse o
melhor negócio para a estatal. No mesmo sentido, a aquisição dos dois navios-sondas mostrou-
se desnecessária,  resultando em altos custos contratuais  à estatal  diante da ociosidade dos
navios-sondas e da necessidade de realocação de tais equipamentos de exploração de petróleo.

Em seu favor, o acusado faz jus à circunstância atenuante prevista no artigo
65, 'd', do Código Penal apenas em relação ao fato 1, visto que confessou o crime por ele
praticado.

Nos crimes de corrupção ainda devem incidir as causas especiais de aumento
de pena previstas nos artigos 317, § 1º, e 327, § 2º, do Código Penal, tendo em vista que os
crimes apurados envolveram a efetiva prática de atos pelo acusado que infringiram os seus
deveres funcionais, bem como foram praticados em concurso com diretor de sociedade de
economia mista, NESTOR CERVERÓ.

Como  já  ressaltado,  ambas  as  causas  especiais  de  aumento  de  pena  têm
previsão de aumento de pena em montante fixo, devendo, assim, uma incidir sobre a outra,
não sendo aplicável o previsto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Nesse  sentido,  o  Egrégio  Tribunal  Regional  Federal  decidiu  ao  julgar  a
apelação  criminal  5083838-59.2014.404.7000,  envolvendo  o  caso  conexo  que  apurou
responsabilidade criminal  de NESTOR CERVERÓ e FERNANDO SOARES. O Supremo
Tribunal Federal compartilha do mesmo entendimento, conforme julgamento do HC 110960,
Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, j. em 19/08/2014.

Ademais, considerando os altos valores recebidos a título de propina e a boa
situação financeira ostentada pelo acusado, que foi funcionário da PETROBRAS até 2016,
requer-se a fixação do dia-multa em 5 salários-mínimos.

No que diz respeito ao concurso de crimes, deve ser reconhecida a existência
de concurso material entre o fato 1 e 2, pois as circunstâncias temporais não se enquadram
ao instituto da continuidade delitiva. Esse foi o entendimento do Egrégio Tribunal Regional
Federal ao julgar a apelação criminal 5083838-59.2014.404.700023.

4.4. FERNANDO SCHAHIN

A culpabilidade de FERNANDO SCHAHIN  deve ser valorada negativamente.
A conduta do acusado demonstra enorme reprovabilidade, pois ausente justificativa econômica
e profissional que tornasse inexigível o comportamento criminoso.

23 8. Restando demonstrado que cada uma das negociações referentes à corrupção configurou conduta autônoma
e com desígnio independente, distanciando-se cada contrato em cerca de oito meses, é devido o reconhecimento
do concurso material entre os delitos. 
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Os motivos do crime devem ser valorados negativamente, porquanto as ações
foram motivadas em busca de enriquecimento fácil e pela ganância injustificável do acusado. A
SCHAHIN não tinha capacidade técnica  para  executar  o  projeto  que pretendia  e  o crime
praticado  pelo  acusado  foi  a  forma  que  encontrou  para  obter  grande  contrato  com  a
PETROBRAS.

As  circunstâncias são  fortemente  negativas,  tendo em vista  que o acusado
valeu-se de sofisticado expediente de lavagem de ativos,  mediante a utilização de conta no
exterior não declarada e em nome de empresa offshore.

A lavagem de dinheiro em grande quantidade necessita de reprovação acentuada,
o  que  também deve  ser  valorado  a  título  de  consequências.  No fato  em que é  acusado
FERNANDO SCHAHIN  lavou a quantia de USD 900.000,00.

Pesa contra o acusado a  agravante prevista no artigo 62 do Código Penal,
tendo em vista que o acusado foi o responsável em organizar a atividade criminosa envolvendo
a operação de lavagem de dinheiro.

Por  fim, considerando  a  elevada  condição  financeira do  acusado,  sendo
FERNANDO SCHAHIN  alto executivo do GRUPO SCHAHIN, e a necessária eficácia da
pena de multa, requer-se que a pena de multa seja aumentada em três vezes, com fundamento
no artigo 60, § 1º, do Código Penal, e a fixação do dia-multa em 5 salários-mínimos.

4.5. LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA

A  culpabilidade de  LUIZ  CARLOS  MOREIRA  é  superior  a  normal.  A
conduta do acusado demonstra enorme reprovabilidade, pois ausente justificativa econômica e
profissional que tornasse inexigível o comportamento criminoso.

Os  motivos  do  crime devem  ser  valorados  negativamente  em  relação  ao
acusado,  haja  vista  que  recebia  remuneração  como  funcionário  da  PETROBRAS
significativamente superior à renda média mensal do cidadão brasileiro, e, mesmo assim, optou
por receber valores decorrentes de desvios da estatal e obter enriquecimento ilícito.

As  circunstâncias são fortemente negativas, tendo em vista  foram realizadas
diversas irregularidades para viabilizar as contratações da SAMSUNG e da SCHAHIN.

Nesse contexto, os crimes de corrupção relacionados a SAMSUNG envolveram
a combinação de USD 15.000.000,00 e 20.000.000,00, sendo efetivamente pago o montante de
USD  18.314.741,03,  do  qual  USD 6.424.108,03 tiveram o  recebimento  diretamente
relacionado ao acusado.

Ao seu turno,  no  crime de  corrupção envolvendo a  SCHAHIN o  acusado
concorreu para a quitação do empréstimo fraudulento obtido pelo Partido dos Trabalhadores
de cerca de USD 18.000.000,00 e para a solicitação para funcionários da estatal de USD
2.500.000,00. Neste caso, inclusive, o acusado foi o responsável por fornecer dados falsos que
viabilizaram a contratação da SCHAHIN.

As circunstâncias são fortemente negativas também para o crime de lavagem de
ativos, tendo em vista que o acusado valeu-se de sofisticado expediente de lavagem de ativos,
mediante a utilização de conta no exterior não declarada e em nome de empresa offshore.

As  consequências do crime merecem especial  reprovação. A PETROBRAS,
vítima, foi onerada a pagar os custos da propina embutidos nas contratações da SAMSUNG, o
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que também resultou na contratação de dois navios-sondas sem processo que viabilizasse o
melhor negócio para a estatal. No mesmo sentido, a aquisição dos dois navios-sondas mostrou-
se desnecessária,  resultando em altos custos contratuais  à estatal  diante da ociosidade dos
navios-sondas e da necessidade de realocação de tais equipamentos de exploração de petróleo.

Igualmente,  a contratação da SCHAHIN resultou em graves prejuízo para a
PETROBRAS. Além da vantagem indevida estar contida nos valores pagos pela PETROBRAS
a SCHAHIN, foi fixado percentual de bônus de performance em favor da SCHAHIN acima do
praticado pela PETROBRAS.

Também  há  que  se  considerar  negativamente  a  título  de  consequência a
lavagem de dinheiro em grande quantidade. No caso da construção dos navios-sondas, LUIZ
CARLOS MOREIRA  concorreu com EDUARDO MUSA na lavagem de USD 694.895,00.

LUIZ  CARLOS  MOREIRA  foi  o  responsável  por  organizar  a  atividade
criminosa  entre  os  funcionários  da  PETROBRAS,  especialmente  as  irregularidades  que
viabilizaram as contratações da SAMSUNG e da SCHAHIN, bem como o recebimento da
propina pelos funcionários da estatal envolvendo as contratações da SAMSUNG, razão pela
qual deve ser aplicada ao acusado a agravante prevista no artigo 62 do Código Penal.

Nos crimes de corrupção ainda devem incidir as causas especiais de aumento
de pena previstas nos artigos 317, § 1º, e 327, § 2º, do Código Penal, tendo em vista que os
crimes apurados envolveram a efetiva prática de atos por pelo acusado que infringiram os seus
deveres funcionais, bem como foram praticados em concurso com diretor de sociedade de
economia mista, NESTOR CERVERÓ.

Como  já  ressaltado,  ambas  as  causas  especiais  de  aumento  de  pena  têm
previsão de aumento em montante fixo, devendo, assim, uma incidir sobre a outra, não sendo
aplicável o previsto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Nesse  sentido,  o  Egrégio  Tribunal  Regional  Federal  decidiu  ao  julgar  a
apelação  criminal  5083838-59.2014.404.7000,  envolvendo  o  caso  conexo  que  apurou
responsabilidade criminal  de NESTOR CERVERÓ e FERNANDO SOARES. O Supremo
Tribunal Federal compartilha do mesmo entendimento, conforme julgamento do HC 110960,
Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, j. em 19/08/2014.

Além disso, o crime de lavagem de dinheiro foi praticado de forma reiterada pelo
acusado, perdurando de 29 de junho de 2007 até 11 de janeiro de 2008, o que torna necessária
a aplicação da  causa especial  de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º, da Lei
9.613/98.

Ademais, considerando os altos valores recebidos a título de propina e a boa
situação  financeira  ostentada  pelo  acusado,  que  se  aposentou  como  funcionário  da
PETROBRAS em setembro  de  2008,  requer-se  a  fixação  do  dia-multa  em 5  salários-
mínimos.

No que diz respeito ao concurso de crimes, deve ser reconhecida a existência
de concurso material entre o fato 1 e 2, pois as circunstâncias temporais não se enquadram
ao instituto da continuidade delitiva. Assim entendeu o Egrégio Tribunal Regional Federal ao
julgar a apelação criminal 5083838-59.2014.404.700024.

24 8. Restando demonstrado que cada uma das negociações referentes à corrupção configurou conduta autônoma
e com desígnio independente, distanciando-se cada contrato em cerca de oito meses, é devido o reconhecimento
do concurso material entre os delitos. 
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A lavagem constante no fato 6 também deve ser considerada autônoma, pois
não se confunde com os atos de corrupção, sendo aplicável o  concurso material entre os
fatos 1, 2 e 6.

Do mesmo modo, diante da ausência de similaridades no que diz respeito ao
modo de execução  e  às  condições  de tempo, o fato 7  deve  ser  aplicado em concurso
material com os fatos 1 2 e 6.

4.6. JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ

A culpabilidade de JORGE LUZ  também deve ser valorada negativamente. A
conduta do acusado demonstra enorme reprovabilidade, pois ausente justificativa econômica e
profissional  que  tornasse  inexigível  o  comportamento  criminoso.  Bacharel  em  arquitetura
(evento 494, TERMOAUD1, fl. 8),  JORGE LUZ , podendo utilizar seus conhecimentos para
fins profissionais lícitos, preferiu representar funcionários públicos na solicitação e recebimento
de propina.

A personalidade do acusado deve ser valorada de forma negativa. O acusado
fez da intermediação de propina em favor de agentes públicos sua profissão.

Os motivos dos crimes devem ser valorados negativamente, porquanto as ações
foram motivadas em busca de enriquecimento fácil e pela ganância injustificável do acusado.

As  circunstâncias são  fortemente  negativas,  tendo em vista  que o acusado
valeu-se de sofisticado expediente de lavagem de ativos,  mediante a utilização de contas no
exterior não declaradas e em nome de empresas offshores, bem como de prestação de serviços
simulada, o que envolveu, no caso da construção do navio-sonda PETROBRAS 10.000, o
repasse de ao menos USD 5.621.000,00 para políticos brasileiros e,  no caso operação
do navio-sonda VITÓRIA  10.000,  a  solicitação de USD 2.500.000,00  em favor  de
funcionários da PETROBRAS.

Também a título de circunstâncias, a representação de Senadores da República e
Deputados Federais para o recebimento de propina é algo que deteriora a representatividade
popular  existente  no  mandato  parlamentar,  subvertendo  valores  inerentes  ao  Estado
Democrático de Direito.

As  consequências do crime merecem especial  reprovação. A PETROBRAS,
vítima, foi onerada a pagar os custos da propina embutidos nas contratações da SAMSUNG e
da  SCHAHIN,  o  que  também resultou  na  contratação  de duas  sondas  sem processo  que
viabilizasse o melhor negócio para a estatal.

Ademais, a lavagem de dinheiro em grande quantidade necessita de reprovação
acentuada, o que também deve ser valorado a título de consequências. No caso da construção
do navios-sonda PETROBRAS 10.000 ocorreu a lavagem de ao menos USD 5.621.000,00 e
no  caso  operação  do  navio-sonda  VITÓRIA  10.000  ocorreu  a  lavagem  de  R$
533.956,75 e USD 900.000,00.

Por outro lado, o acusado possui mais de 70 anos, razão pela qual faz jus à
circunstância atenuante do artigo 65, I, do Código Penal.

No mesmo sentido, o acusado faz jus à  circunstância atenuante prevista no
artigo 65, 'd', do Código Penal, visto que confessou os crimes por ele praticados.
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Deve ser aplicada ao acusado à circunstância agravante prevista no artigo 62,
I,  do  Código  Penal,  tendo em vista  que organizou a  atividade  criminosa que  beneficiou
parlamentares federais com valores indevidos, bem como organizou a solicitação de propina a
SCHAHIN em favor de funcionários da PETROBRAS.

Nos crimes de corrupção ainda devem incidir as causas especiais de aumento
de pena previstas nos artigos 317, § 1º, e 327, § 2º, do Código Penal, tendo em vista que os
crimes apurados envolveram a prática de atos por funcionários públicos que infringiram os
deveres funcionais, bem como foram praticados em concurso com diretor de sociedade de
economia mista, NESTOR CERVERÓ.

Como  já  ressaltado,  ambas  as  causas  especiais  de  aumento  de  pena  têm
previsão de aumento de pena em montante fixo, devendo, assim, uma incidir sobre a outra,
não sendo aplicável o previsto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Nesse  sentido,  o  Egrégio  Tribunal  Regional  Federal  decidiu  ao  julgar  a
apelação  criminal  5083838-59.2014.404.7000,  envolvendo  o  caso  conexo  que  apurou
responsabilidade criminal  de NESTOR CERVERÓ e FERNANDO SOARES. O Supremo
Tribunal Federal compartilha do mesmo entendimento, conforme julgamento do HC 110960,
Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, j. em 19/08/2014.

Além disso, o crime de lavagem de dinheiro foi praticado de forma reiterada pelo
acusado, o que torna necessária a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista
no artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/98.

Ademais,  considerando  os  altos  valores  movimentos  pelo  acusado  como
operador de propina e a boa situação financeira ostentada pelo acusado, requer-se a fixação
do dia-multa em 5 salários-mínimos.

No que  diz  respeito  ao  concurso  de crimes,  considerando  que  o  papel  do
acusado no fato 1 restringiu-se em receber a propina, o que ocorria por meio de expediente
que  caracteriza  o  crime  de  lavagem  de  ativos  (fatos 3  e  4),  deve  ser  reconhecida  a
continuidade delitiva entre os crimes de lavagem de dinheiro descritos nos fatos 3 e 4 e
entre  estes  (fatos  3  e  4)  e  o  fato  1,  diante  da  unidade  de ação,  o  concurso  formal
impróprio .

O concurso formal impróprio ocorre com a prática de crimes concorrentes que
resultam de desígnios autônomos e a pena deve ser aplicada de forma cumulativa, de acordo a
previsão contida na segunda parte do artigo 70 do Código Penal. 

No  caso  em  tela,  existe  clara  distinção  entre  o  desígnio  de  receber  e  a
determinação de dissimular a natureza das vantagens ilícitas apuradas, pois são condutas que
também  apresentam  resultados  múltiplos,  já  que a  corrupção  afeta  a  confiança  na
Administração Pública e no império da lei e, por sua vez, a lavagem de dinheiro lesiona a
Administração da Justiça e o domínio econômico.

Por outro lado,  entre os fatos 7,  8 e 9 deve ser reconhecido o concurso
material  de crimes, tendo em vista que o acusado envolveu-se também na solicitação da
vantagem indevida, representando os agentes públicos, o que teve início no ano de 2006, bem
como que o recebimento da propina ocorreu através de expedientes de lavagem de ativos, que
caracterizam tipologias distintas, o fato 8 envolveu a simulação da prestação de serviços de
consultoria em 2009 e o fato 9 envolveu o recebimento de valores em conta oculta nos anos
de 2010 e 2011.
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Por fim, diante da ausência de similaridades no que diz respeito ao modo de
execução e às condições de tempo, ao grupo de fatos 1, 3 e 4 e ao grupo de fatos 7, 8 e 9
deve ser reconhecido o concurso material.

4.7. MILTON TAUFIC SCHAHIN

A culpabilidade de MILTON SCHAHIN  deve ser valorada negativamente. A
conduta do acusado demonstra enorme reprovabilidade, pois ausente justificativa econômica e
profissional que tornasse inexigível o comportamento criminoso.

Os motivos dos crimes devem ser valorados negativamente, porquanto as ações
foram motivadas em busca de enriquecimento fácil e pela ganância injustificável do acusado. A
SCHAHIN não tinha capacidade técnica  para  executar  o  projeto  que pretendia  e  o crime
praticado  pelo  acusado  foi  a  forma  que  encontrou  para  obter  grande  contrato  com  a
PETROBRAS.

As  circunstâncias são  fortemente  negativas,  tendo em vista  que o acusado
valeu-se de sofisticado expediente de lavagem de ativos,  mediante a utilização de conta no
exterior não declarada e em nome de empresa  offshore,  bem como de prestação de serviços
sumulada.

A lavagem de dinheiro em grande quantidade necessita de reprovação acentuada,
o que também deve ser valorado a título de  consequências.  Nos fatos em que é acusado
MILTON SCHAHIN  lavou a quantia de R$ 533.956,75 e de USD 900.000,00.

Por outro lado, o acusado possui mais de 70 anos, razão pela qual faz jus à
circunstância atenuante do artigo 65, I, do Código Penal.

O crime de lavagem de dinheiro foi praticado de forma reiterada pelo acusado, o
que torna necessária a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo
1º, § 4º, da Lei 9.613/98.

Por  fim, considerando  a  elevada  condição  financeira do  acusado,  sendo
MILTON SCHAHIN  um dos donos do GRUPO SCHAHIN, e a necessária eficácia da pena
de multa, requer-se que a pena de multa seja aumentada em três vezes, com fundamento no
artigo 60, § 1º, do Código Penal, e a fixação do dia-multa em 5 salários-mínimos.

Nesse  contexto,  entre  os  fatos  8  e  9  deve  ser  reconhecido  o  concurso
material  de  crimes,  tendo em vista  que os crimes  de  lavagem de  dinheiro  envolveram
tipologias distintas e ocorreram em condições diferentes, o fato 8 envolveu a simulação da
prestação de serviços de consultoria em 2009 e o fato 9 envolveu o recebimento de valores em
conta oculta nos anos de 2010 e 2011.

MILTON SCHAHIN  celebrou acordo de colaboração premiada com o MPF e
foi homologado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região (evento 1, ANEXO
211).

Dentre as cláusulas do acordo de colaboração,  a de nº 13, consta que para
produzir  os benefícios constantes no acordo, a colaboração deveria ser voluntária,  ampla,
efetiva, eficaz e conducente para:

a)  identificação  dos  autores,  coautores,  partícipes das  diversas  organizações
criminosas de que tenha ou venha a ter conhecimento,  notadamente aquelas sob
investigação em decorrência da Operação Lava Jato, bem como a identificação e
comprovação das infrações penais por elas praticadas, que sejam ou que venham a
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ser  do  seu  conhecimento,  inclusive  agentes  políticos  que  tenham  praticado  ou
participado de ilícitos;
(...)
d)  a  identificação  de  pessoas  físicas  e  jurídicas  utilizadas  pelas  organizações
criminosas supramencionadas para a prática de ilícitos;
e) o fornecimento de documentos e outras provas materiais, notadamente em relação
aos fatos referidos nos anexos deste acordo.

O acusado  MILTON SCHAHIN , no entanto, violou gravemente as alíneas
acima  mencionadas,  pois  omitiu  a  participação  de  FERNANDO  SCHAHIN  em  fato
criminoso, como também escondeu a existência da pessoa jurídica CAP DUPPELL até ser
arguido sobre ela, bem como não forneceu documentos e provas dos fatos tratados no acordo,
consistentes  nos  documentos  da  conta  da  empresa  offshore CASABLANCA
INTERNATIONAL HOLDINGS,  de contratos  que embasaram a transferência  de valores
ilícitos para  a conta da empresa  offshore PENTAGRAM ENGINEERING LTD,  além de
registros telefônicos entre agente do GRUPO SCHAHIN e os operadores de propina JORGE
LUZ  e BRUNO LUZ .

Essas violações não se resumiram aos termos do acordo de colaboração, mas
também importaram na utilização do acordo de colaboração para fim diverso, pois MILTON
SCHAHIN  assumiu integralmente a prática de fato criminoso para promover a impunidade
criminal de FERNANDO SCHAHIN .

Por essas razões, os benefícios previstos no acordo de colaboração premiada de
MILTON  SCHAHIN  não  devem  ser  aplicados  nesta  ação  penal,  bem  como cópia  da
sentença  a  ser  proferida,  com a  constatação  dessas  violações,  deve  ser  encaminhada  ao
Desembargador Federal responsável pela homologação de acordo de colaboração premiada no
TRF4, para que avalie a sua quebra.

5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Diante do montante das penas aplicadas e da gravidade em concreto dos crimes,
requer-se  a  fixação  do  regime  inicial  fechado  a  BRUNO  GONÇALVES  LUZ ,
DEMARCO  JORGE  EPIFÂNIO , FERNANDO  SCHAHIN , LUIZ  CARLOS
MOREIRA DA SILVA , JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ  e MILTON TAUFIC
SCHAHIN .

6. PENA DE MULTA E PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Sobre  a  pena  de  multa  estabelecida  deve  ser  reconhecida  a  incidência  de
correção monetária, na forma da súmula 43 do STJ, além de juros até a data do pagamento.

Os  acusados devem,  também,  ser  condenados  ao  pagamento  das  despesas
processuais. 

7. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO

Requer-se seja fixado o valor mínimo de reparação dos danos causados pelos
crimes, com base no art. 387, caput e IV, CPP, de acordo com as infrações que os acusados
concorreram:
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i.  BRUNO  GONÇALVES  LUZ  pelos  fatos  descritos  nos  crimes  1
(USD  5.621.000,00),  3  (USD  672.000,00),  4  (USD  449.000,00),  7  (USD
2.500.000,00),  8   (R$  533.956,75)  e  9  (USD  900.000,00),  o  montante  de  USD
10.142.000,00 e R$ 533.956,75; 

ii. DEMARCO JORGE EPIFÂNIO pelos crimes descritos nos fatos 1
(USD 15.000.000,00) e 2 (USD 20.000.000,00), o montante de USD 35.000.000,00;

iii. FERNANDO SCHAHIN , pelo crime descrito no fato 9, o montante
de USD 900.000,00;

iv. LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA , pelos crimes descritos nos
fatos 1 (USD 15.000.000,00), 2 (USD 20.000.000,00), 6 (USD 694.895,00) e 7 (USD
USD 18.000.000,00 e 2.500.000,00), o montante de USD 56.194.895,00;

v. JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ pelos fatos descritos nos crimes
1  (USD  5.621.000,00),  3  (USD  672.000,00),  4  (USD  449.000,00),  7  (USD
2.500.000,00),  8   (R$  533.956,75)  e  9  (USD  900.000,00),  o  montante  de  USD
10.142.000,00 e R$ 533.956,75; 

vi.  MILTON TAUFIC SCHAHIN  pelos  crimes  descritos  nos  fatos  8
(R$  533.956,75)  e  9  (USD  900.000,00),  o  montante  de R$  533.956,75  e  USD
900.000,00.

8. PERDIMENTO DE BENS

Para  pagamento  da  multa,  da  reparação  do  dano  fixada  e  das  custas
processuais, com fundamento do artigo 91, § 2º, do Código Penal, requer-se o confisco dos
bens  e  valores  abaixo  especificados,  pois  são  oriundos  da  prática  criminosa  ou  são
equivalentes ao proveito do crime não encontrado ou localizado no exterior:

i. BRUNO GONÇALVES LUZ :

R$  574.499,50  bloqueados  via  bacenjud  (eventos  61  e 62  dos  autos
5004568-78.2017.4.04.7000);

ii. DEMARCO JORGE EPIFÂNIO :

R$ 77.350,66 bloqueados via bacenjud (evento 22 dos autos 5001111-
72.2016.4.04.7000);

USD  162.132,57  constantes  como  saldo  da  conta  Cotiguara
International SA (evento 660).

9. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR EM FASE DE RECURSO.

9.1. JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ  e BRUNO GONÇALVES LUZ .

Os fundamentos da prisão preventiva de  JORGE LUZ  e  BRUNO LUZ  se
mantêm completamente hígidos, mesmo após o fim da instrução. Não há motivo, portanto,
para qualquer modificação da decisão que decretou a prisão neste momento.
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Nesse sentido, cumpre ressaltar que os acusados são investigados em casos
cuja apuração está em andamento e, em liberdade, poderão manejar o produto dos crimes
ainda não recuperados e que permanecem ocultos.

9.2. LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA .

Com  a  instrução  processual,  a  situação  do  acusado  LUIZ  CARLOS
MOREIRA  tornou-se grave, a ponto de ser indispensável a sua segregação cautelar.

Foi possível vincular diretamente ao acusado a utilização da conta em nome da
empresa  offshore HONG SHING TRADING LIMITED, mantida no Hang Seng Bank, em
Hong  Kong,  que recebeu  USD 6.424.108,03  decorrentes dos  contratos  de construção dos
navios-sondas PETROBRAS 10.000 e VITÓRIA 10.000.

Em decorrência disso, evidenciou-se a atividade criminosa de LUIZ CARLOS
MOREIRA  no caso envolvendo a sonda DS5 alugada pela PRIDE INTERNATIONAL, atual
ENSCO, para a PETROBRAS.

A mesma auditoria dos navios-sondas PETROBRAS 10.000 e VITÓRIA 10.000
também tratou da conta DS5, concluindo que a contratação da PRIDE contém sobrepreço no
bônus de performance da embarcação (evento 1, ANEXO 128).

HAMYLTON PADILHA, em colaboração, afirmou que ocorreu o pagamento de
propina em favor de NESTOR CERVERÓ e RENATO DUQUE para a celebração do contrato
de aluguel da sonda PRIDE DS-05 entre a PRIDE e a PETROBRAS, vantagem indevida que
foi paga através de contratos celebrados pela SAMSUNG, estaleiro responsável pela construção
do equipamento, com HAMYLTON PADILHA e RAUL SCHMIDT (ANEXO 2). 

Ainda segundo o colaborador, num segundo momento, após a contratação da
PRIDE,  RAUL  SCHMIDT  solicitou  mais  USD  1.000.000,00 para  funcionários  da
PETROBRAS, o que foi pago no ano de 2008 na conta da empresa offshore HONG SHING
TRADING LIMITED, mantida no Hang Seng Bank, em Hong Kong, como é possível ver no
swift entregue pelo colaborador (ANEXO 3). 

Além disso, por razões ainda desconhecidas, a conta HONG SHING TRADING
LIMITED recebeu, no ano de 2010, USD 300.000,00 do GRUPO ODEBRECHT, responsável
pela conta KLIENFELD SERVICES LIMINTED, após a saída do acusado da PETROBRAS.
Este fato denota claramente que LUIZ CARLOS MOREIRA  continuou a movimentar valores
espúrios no exterior e ainda os mantêm ocultos (comprantes no ANEXO 6).

A  arrecadação  de  propina  tornou-se  algo  habitual  para  LUIZ  CARLOS
MOREIRA  enquanto era funcionário da PETROBRAS.

LUIZ CARLOS MOREIRA  é investigado no inquérito policial de nº 5049020-
13.2016.4.04.7000,  diante  da  existência  de  corrupção  em  contratos  celebrados  entre  a
ALSTOM/GE e a PETROBRAS.

Voluntariamente, a ALTOM/GE forneceu documentos referentes à investigação
ocorrida  contra  a  ALSTOM  na  Confederação  Suíça.  Dentre  os  relatórios  constantes  na
investigação (ANEXOS 4 e 5), constatou-se naquela investigação que, em 22/10/2011, LUIZ
CARLOS MOREIRA  recebeu USD 440.000,00 a título de propina e mantinha conta no Banco
Pictet na Suíça.
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Também pesa contra o ora acusado a investigação que tramita no IPL de nº
5047526-50.2015.4.04.7000, envolvendo a aquisição da Refinaria Pasadena.

Em  depoimento  sobre  tal  crime  (ANEXO  7),  o  colaborador  FERNANDO
SOARES  asseverou  que foi  informado  por  LUIZ  CARLOS  MOREIRA  e  NESTOR
CERVERÓ que haveria um “acerto”, com o pagamento de “comissão” no negócio de aquisição
da Refinaria de Pasadena e que o valor da “comissão” (propina) seria de US$ 15 milhões de
dólares,  sendo  que  ALBERTO FEILHABER,  representante da  ASTRA OIL,  foi  a  pessoa
responsável por conseguir aprovar na ASTRA o pagamento da “comissão”.

Quanto  à  distribuição  dos  valores  pagos  a  título  de propina,  FERNANDO
SOARES  salientou  que  US$  6  milhões  foram  pagos  aos  funcionários  da  Diretoria
Internacional,  quais  sejam:  NESTOR  CERVERÓ,  LUIZ  CARLOS  MOREIRA ,
AGOSTHILDE MÔNACO, RAFAEL COMINO e CEZAR TAVARES. Já quanto à Diretoria
de Abastecimento, efetuou o pagamento de US$ 2 milhões em favor de PAULO ROBERTO
COSTA,  e ficou com US$ 2 milhões de comissão para si.  Ressaltou,  ainda,  que US$ 5
milhões  de  dólares  foram  repassados  para  ALBERTO  FEILHABER,  representante  da
ASTRA, já  que ALBERTO estava auxiliando bastante  os interesses  de  LUIZ CARLOS
MOREIRA  e de NESTOR CERVERÓ, tendo sido, ainda, a pessoa que conseguiu o repasse
dos valores pela ASTRA. 

Conforme explanação detalhada feita por FERNANDO SOARES, o valor de
US$ 15  milhões,  utilizado  para  o  pagamento  de  propina  em favor  de  LUIZ  CARLOS
MOREIRA ,  NESTOR  CERVERÓ,  CÉZAR  TAVARES,  RAFAEL  COMINO,
AGOSTHILDE MÔNACO e PAULO ROBERTO COSTA foi primeiramente repassado pela
ASTRA a partir da celebração de um contrato de consultoria fraudulento, no valor de US$ 15
milhões,  firmado  entre  uma  das  empresas  do  grupo  ASTRA  OIL  e  a  IBERBRAS
INTEGRACION  DE  NEGOCIOS  Y  TECNOLOGIA S/A, (empresa  em  nome  da  qual
FERNANDO  SOARES  atuava  como  representante  no  Brasil).  Ressalte-se,  aliás,  que  a
determinação para  que fossem celebrados  contratos fraudulentos  de consultoria  partiu  de
NESTOR  CERVERÓ  e  LUIZ  CARLOS  MOREIRA ,  sendo  que  coube  a  ALBERTO
FEILHABER providenciar a celebração do contrato por parte da ASTRA, e a FERNANDO
SOARES conseguir a empresa de consultoria e receber os valores repassados por ALBERTO
FEILHABER para o pagamento da propina.

Além deste contrato, FERNANDO SOARES providenciou, ainda, a celebração
de um segundo contrato de consultoria, firmado entre a IBERBRAS  INTEGRACION DE
NEGOCIOS  Y  TECNOLOGIA S/A  e  a  THREE  LIONS,  no  qual, após  descontado  o
percentual  a  ser  pago  ao  também  operador  GREGÓRIO  MARIN  PRECIADO, o  valor
restante foi  disponibilizado a FERNANDO SOARES, para que efetuasse a distribuição da
propina, por meio de transferências internacionais realizadas a partir de sua conta THREE
LIONS, localizada em Liechtenstein.

No momento  de efetuar  a  distribuição  dos  valores  das  propinas,  era  LUIZ
CARLOS MOREIRA  quem repassava a FERNANDO SOARES as informações sobre os
valores e os dados das contas no exterior que seriam destinatárias dos recursos ilícitos.

O uso reiterado de contas no exterior por  LUIZ CARLOS MOREIRA  é o
meio que o acusado vem se valendo para ocultar ativos ilícitos no exterior, o que caracteriza a
prática do crime de lavagem de dinheiro.

Além da  necessidade  de  interromper  a  prática  delitiva,  a  prisão  de  LUIZ
CARLOS MOREIRA  é  a única  forma de assegura que o acusado pare  de movimentar
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recursos ocultos no exterior, o que impossibilita a recuperação do produto dos crimes por ele
cometidos.

Como é  possível  verificar,  nos  grandes  projetos  em que o  acusado estava
envolvido  na  PETROBRAS,  LUIZ  CARLOS  MOREIRA  participou  ativamente  da
arrecadação de propina e da organização das irregularidades cometidas para viabilizar  as
contratações das empresas corruptoras.

Constatou-se que o acusado participou de corrupções, apenas no que toca ao
objeto desta ação, que alcançaram o montante de USD 55.500.000,00 a título de propina
solicitada.

Diante da prática sistemática de crimes graves, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal pela necessidade do acautelamento cautelar, como já citado por este douto juízo em
outras decisões:

"(...)  Verificados os  pressupostos  estabelecidos  pela  norma processual  (CPP,  art.
312), coadjuvando-os ao disposto no art. 30 da Lei nº 7.492/1986, que reforça os
motivos  de  decretação  da  prisão  preventiva  em  razão da  magnitude  da  lesão
causada, não há falar em revogação da medida acautelatória.
A necessidade de se resguardar  a  ordem pública revela-se em consequência dos
graves prejuízos causados à credibilidade das instituições públicas."  (HC 80.711-
8/SP - Plenário do STF - Rel. para o acórdão Ministra Ellen Gracie Northfleet - por
maioria - j. 13/06/2014)

Ademais, caso continue em liberdade,  LUIZ CARLOS MOREIRA  poderá
continuar a reiterar a manejar o produto de seus crimes que ainda está oculto.

Pelo exposto, a decretação da prisão cautelar justifica-se para a garantia da
ordem  pública em  razão  da  gravidade  concreta  dos  fatos  e  da  situação  pessoal  do
investigado, que indica que continua a ocultar valores de origem criminosa no exterior.

Pelas mesmas razões a prisão preventiva deve ser decretada como garantia
da ordem econômica, na medida em que o recente recebimento e ocultação do produto de
milhões de reais  de crimes contra a administração pública certamente lesa gravemente a
ordem econômica.

10. REQUERIMENTOS FINAIS

Por todo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  pugna pela parcial
procedência do pedido de condenação da inicial acusatória nos seguintes termos:

FATO 1:  condenação de DEMARCO JORGE EPIFÂNIO ,  LUIZ CARLOS MOREIRA
DA SILVA , JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ  e  BRUNO GONÇALVES LUZ  como
incursos nas penas previstas no artigo 317, § 1º, c/c art. 29 e art. 327, § 2º, do Código Penal;

FATO 2: condenação de DEMARCO JORGE EPIFÂNIO e LUIZ CARLOS MOREIRA
DA SILVA como incursos nas penas previstas no artigo 317, § 1º, c/c art. 29 e art. 327, § 2º,
do Código Penal;

FATO 3: condenação de JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e BRUNO GONÇALVES
LUZ como incursos nas penas previstas no artigo 1º, caput, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98;

FATO 4: condenação de JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ  e  BRUNO GONÇALVES
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LUZ  como incursos nas penas previstas no artigo 1º, caput, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98;

FATO 05: condenação de AGOSTHILDE MONACO DE CARVALHO  como incurso nas
penas previstas no artigo 1º,  caput, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98; bem como a absolvição de
DEMARCO JORGE EPIFÂNIO  da imputação da prática do crime de previsto no 1º, caput,
da Lei nº 9.613/98;

FATO 06: condenação de LUIZ CARLOS MOREIRA como incurso nas penas previstas no
artigo 1º, caput, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98;

FATO 07: a condenação de JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ ,  BRUNO GONCALVES
LUZ  e LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA como incursos nas penas previstas no artigo
317, § 1º, c/c art. 29 e art. 327, § 2º, do Código Penal;

FATO 08: a condenação de JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ , BRUNO GONÇALVES
LUZ e MILTON TAUFIC SCHAHIN como incursos nas penas previstas no artigo 1º, caput,
c/c § 4º da Lei nº 9.613/98;

FATO 09: a  condenação de  MILTON TAUFIC SCHAHIN , FERNANDO SCHAHIN ,
JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ  e BRUNO GONÇALVES LUZ  como incursos nas
penas previstas no artigo 1º, caput, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98;

Requer, outrossim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL :

a) na forma especificada acima, a condenação dos acusados ao pagamento de
custas processuais e reparação do dano;

b) o perdimento dos bens acima elencados;

c) a manutenção da prisão preventiva de JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ ,
BRUNO GONÇALVES LUZ ;

d)  a  decretação  da prisão  preventiva  de  LUIZ  CARLOS MOREIRA DA
SILVA ;

e) expedição de ofício ao Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto,
relator  dos  autos  de  Petição  nº  5003701-36.2017.4.04.0000,  a  fim  que  tome  ciência  do
descumprimento por  MILTON SCHAHIN  de cláusula prevista no acordo de colaboração
premiada.

f) a juntada de tradução para o português de documentos juntados aos autos em
língua estrangeira.

Curitiba, 15 de agosto de 2017.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República

Orlando Martello Diogo Castor de Mattos
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Procurador Regional da República Procurador República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República 

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili

Procuradora da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República

(VHS)
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