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PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5042480-12.2017.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO: DAVID MUINO

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público Federal
de prisão preventiva e busca pessoal de David Muino Suarez (evento 1).

Decido

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

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

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

Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo
Correa,  Odebrecht,  Andrade  Gutierrez,  Mendes  Júnior,  Queiroz  Galvão,
Engevix, SETAL, Galvão Engenharia, Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e
GDK  teriam  formado  um  cartel,  através  do  qual  teriam  sistematicamente
frustrado as licitações da Petrobras para a contratação de grandes obras.

Além  disso,  as  empresas  componentes  do  cartel,
pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas
em percentual, de um a três por cento em média,  sobre os grandes contratos
obtidos e seus aditivos.

Também  constatado  que  outras  empresas  fornecedoras  da
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Petrobrás,  mesmo  não  componentes  do  cartel,  pagariam  sistematicamente
propinas a dirigentes da empresa estatal, também em bases percentuais sobre os
grandes contratos e seus aditivos.

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

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

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

Aos agentes e partidos políticos cabia dar sustentação à nomeação
e à permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos Diretores.  Para tanto,
recebiam remuneração periódica.

Entre  as  empreiteiras,  os  Diretores  da  Petrobrás  e  os  agentes
políticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das vantagens indevidas e
da lavagem de dinheiro, os chamados operadores.

Entre  os  casos  já  julgados,  encontram-se  as  ações  penais
5051606-23.2016.4.04.7000 e 5027685-35.2016.4.04.7000.

Naqueles  casos,  restou  provado  que  contrato  celebrado  entre  a
Petrobrás e a Compagnie Béninoise des Hydrocarbures - CBH, de Idalécio de
Castro Rodrigues Oliveira, para aquisição de campo de petróleo em Benin, na
África,  gerou  vantatem  indevida  de  USD  1,5  milhão  em  favor  do  então
Deputado Federal Eduardo Cosentino da Cunha.

Assim, a CBH recebeu USD 34,5 milhões da Petrobrás e repassou
USD 31 milhões em 03/05/2011 para a conta da Lusitania Petroleum, no BSI,
em Lugano, holding proprietária da CBH. A Lusitainia, por sua vez, repassou,
em 05/05/2011, USD 10 milhões para conta no Banco BSI, em Zurique/Suíça,
da  off-shore  Acona  Internation  Investments  Ltd.  que  tem por  controlador  e
beneficiário final João Augusto Rezende Henriques. Para justificar a transação,
foi juntado um contrato de prestação de serviços de assessoria da Acona para a
Lusitania Petroleum.

Entre  30/05/2011  a  23/06/2011,  foram  transferidos,  da  Acona,
cerca de USD 1,5 milhão para conta em nome da Orion SP no Banco Merril
Lynch,  sucedido  pelo  Banco  Julius  Baer,  em  Genebra.  Tal  conta  tem  por
beneficiário e controlador Eduardo Cosentino da Cunha. 

Nas duas referidas ações penais, foram condenados por corrupção
e lavagem de dinheiro Eduardo Cosentino da Cunha e João Augusto Rezende
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Henriques.

Mais recentemente, surgiu, em cognição sumária, prova de que a
Acona  International  ainda  transferiu  cerca  de  USD  4.865.000,00  entre
21/06/2011 a 02/08/2012 para conta em nome da off-shore Sandfield Consultint
S/A, no BSI, na Suíça. Tal conta tem por beneficiário Pedro Augusto Cortes
Xavier Bastos, que, a esse tempo, era gerente da Área Internacional da Petrobrás
e um dos responsáveis pelo negócio relativo à aquisição do campo de petróleo
em Benin. Tais fatos são objeto da ação penal 5024879-90.2017.4.04.7000, na
qual foi ele acusado de crime de corrupção e de lavagem. Ela ainda não julgada.

Também foi identificada, como beneficiária de USD 1.200.000,00,
em 25/05/2012, de transferência da conta em nome da Acona,  a conta em nome
da  off-shore  Stingdale  Holdings,  no  Banco  BSI,  Lucano,  que  tem  como
controladores beneficiários o  já referido João Augusto Rezende Henriques,  e
ainda José Augusto Ferreira dos Santos, e como procuradores Ananias Vieira de
Andrade e ainda o Antônio Ricardo Luiz, empregado da Petrobrás ao tempo dos
fatos.

Informa o MPF que David Muino Suarez, natural da Espanha, teria
sido o responsável pela abertura das contas no Banco BSI para João Augusto
Rezende Henriques e para Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos e ainda teria
participado da realização das transações.

De fato, verifica-se por exemplo que Idalécio de Oliveira enviou
solicitação da realização das transferências bancárias a partir das contas da CBH
e da Lusitania para David Muino Suarez (fls. 26-29 do anexo9, evento1). David
Muino Suarez é ainda quem assina os documentos internos do banco, para o
setor  de  compliance  aparentemente,  relatando  a  operação  e  o  propósito  das
transações (v.g. fls. 23-25 do anexo9, evento1.

David  Muino  Suarez  figura  como  o  responsável  no  BSI  pela
abertura da conta em nome da off-shore Acona (fls. 4 e 7 do anexo8, evento 1).
Também figura como responsável no BSI pela abertura da conta em nome da
off-shore  Sandfield  (fls.  4  e  6do  anexo10,  evento  1).  Também figura  como
responsável pela abertura da conta Stingdale (fls. 4 e 15 do anexo12, evento 1).

Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos,  interrogado na ação penal
5024879-90.2017.4.04.7000  (evento  1,  anexo10),  declarou  que  David Muino
Suarez veio ao Brasil para abrir a conta dele na Suiça.

No processo 5032183-43.2017.4.04.7000, foi, a pedido do MPF,
decretada  a  quebra  do  sigilo  telemático  do  endereço  eletrônico  do  referido
Antônio Ricardo Luiz, anluri33@hotmail.com.

Colhidas ali mensagens eletrônicas trocadas por Antônio Ricardo
Luiz com David Muino Suares (david.muino@bsibank.com), como transcrito
pelo  MPF  nas  fls.  8  e  9  da  representação,  (anexo15,  anexo16,  anexo17  e
anexo18, evento 1).
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Em mensagem de 19/12/2012, foi por ele encaminhado mensagem
a  Antônio  Ricardo  Luiz,  com  arquivo  anexo,  denominado  "calculation
stingdale.pdf", contendo planilhas com aporte de valores na conta em nome da
Stingdale  efetuados  por  "David",  "Acona",  "Penbur"  e  "Ananias"  (evento  1,
anexo17 e anexo18).

Assim David Muino Suarez teria participado de alguma espécie de
sociedade  de  investimentos  com  outros  investigados,  o  que  demanda
esclarecimentos.

Também  verificado  na  investigação  relacionada  à  atividade  do
Grupo Mossack Fonseca no Brasil (inquérito 5003496-90.2016.404.7000) que
David  Muino  Suarez  figuraria  como  responsável  pela  abertura  de  diversas
off-shores  para  clientes  brasileiros  (fls.  11  da  representação  e  anexo21  a
anexo23,  evento  1).  Entre  elas,  as  já  referidas  Stingdale,  Penbur  e  Acona.  
Segundo  o  MPF,  os  indicativos  são  no  sentido  de  que  ele  atuaria  como
representante  do  Banco  BSI  junto  a  Mossack  Fonseca  para  abertura  de
off-shores, utilizadas para abertura de contas no BSI, para clientes brasileiros.

Ainda é prematuro qualquer juízo definitivo sobre as atividades de
David Muino Suarez no Brasil.

Entretanto, no que se refere ao episódio envolvendo as vantagens
indevidas  pagas  a  Eduardo  Cosentino  da  Cunha,  então  Deputado  Federal,  e
especialmente a Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos e a Antônio Ricardo Luiz,
executivos da Petrobrás, em decorrência do contrato celebrado entre a Petrobrás
e a CBH, há elementos que indicam sua participação dolosa nas condutas de
ocultação  e  dissimulação  dessas  transações.  Afinal,  tendo  participado  da
abertura das contas em nome das off-shores Acona, Sandfield e Stingdale tinha
ele conhecimento dos seus titulares e tendo justificado a operação de repasses
para, aparentemente, o setor de compliance, parece improvável a ignorância de
que  o  negócio  em questão  envolvia  repasses  a  agentes  públicos,  dois  deles
executivos  da  Petrobrás,  empresa  esta  que  figurava  na  origem dos  recursos
utilizados nos pagamentos.

Reforça essa conclusão a mensagem eletrônica colacionada pelo
MPF na fl. 16 da representação (evento 1, anexo31), enviada, em 15/02/2012, de
David  Muino  Suarez  para  Antônio  Ricardo  Luiz  e  que  revela  ciência  da
condição dele de executivo da Petrobrás. Transcreve-se:

"Oi Toninho

Veja abaixo os trades de ontem.

Já  avisei  o  trading  desk  de  não  enviar  os  emails  par  seu  endereço  da
Petrobrás!

Abs

David"
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O teor da mensagem revela ainda sua contribuição consciente para
prevenir  que a  Petrobrás  tivesse  conhecimento  da conta e  das  transações  de
Antônio Ricardo Luiz no exterior.

Se participou dolosamente dos fatos, com consciência e vontade,
pode ser  considerado partícipe do crime de lavagem de dinheiro envolvendo
essas contas.

O  fato  de  aparentemente  atuar  ou  ter  atuado  na  captação  de
clientes para o BSI na Suíça não é, por si só, ilegal. Mas se entre esses clientes,
encontram-se  agentes  públicos  ou  da  empresa  estatal  e  que  teriam recebido
valores de contratos com empresas estatais, o quadro se altera.

Há, portanto, em cognição sumária elementos que apontam para a
participação dolosa de David Muino Suares em crimes de lavagem de dinheiro,
o que é pressuposto para a preventiva.

Há, em princípio, jurisdição brasileira, pois lavagem envolve crime
de corrupção havido no Brasil,  e  parte  das condutas de lavagem ocorreu no
Brasil, tendo David Muino Suarez aqui comparecido para promover a abertura
das contas off-shores no exterior em nome dos envolvidos, como se verifica, por
exemplo, no relato de Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos.

Doutro  lado,  informa  o  MPF,  baseado  no  registros  da  Polícia
Federal,  que  David  Muino  Suarez  ingressou  no  Brasil  em  04/08/2017,  sem
registro até o momento de saída (fls. 14-15 da representação).

É  possível  que  ele  esteja  no  Brasi  no  desempenho  de  suas
atividades de captação de clientes ou para tratar de negócios com os clientes já
existentes.

Em todo o caso, sendo estrangeiro não-residente, caso ele deixe o
país,  a  aplicação  da  lei  penal  estará  em  risco,  já  que  a  investigação  e  a
persecução serão dificultadas.

Já há o exemplo de acusado na Operação Lavajato, Rodrigo Tacla
Duran, de nacionalidade espanhola e brasileira, cujo pedido de extradição foi
recusado pela Espanha por ter ele nacionalidade daquele país.

Não vislumbro,  no  momento,  outra  possibilidade  de  prevenir  o
risco à aplicação da lei penal, senão pela preventiva.

Caso  efetivada  a  prisão  preventiva,  poderá  ser  analisado,  por
iniciativa  da  Defesa,  se  a  medida  pode  ser  satisfatoriamente  substituída  por
outras garantias, como o estabelecimento de residência no Brasil, proibição de
que ele deixe o exterior e fiança signficativa, mas no presente momento não se
tem presente a viabilidade dessas medidas alternativas.

Assim, presente em cognição sumária, boa prova de autoria e de
materialidade de crimes de lavagem, e presente risco à aplicação da lei penal,
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defiro, com base no art. 312 do CPP, a prisão preventiva de David Muino Suarez
(David  Muino),  nascido  em  25/04/1978,  filho  de  Marina  Suarez  Pedreira,
inscrito no CPF nº 239.274.398-35, na Rua Santa Justina, nº 210, Vila Olímpia,
em  São  Paulo  (Hotel  Mercure),  com  os  seguintes  passaportes  (i)
X435096/Espanha,  (ii)  F2381609/Suíça,  (iii)  XD538169/Espanha,  (iv)
X0093335/Suíça,  e (v) XDC139746/ Espanha.

Expeça-se com urgência mandado de prisão preventiva.

Consigne-se  no  mandado  que  a  utilização  de  algemas  fica
autorizada  na  efetivação  da  prisão  ou  no  transporte  dos  preso  caso  as
autoridades policiais imediatamente responsáveis pelos atos específicos reputem
necessário,  sendo  impossível  nesta  decisão  antever  as  possíveis  reações,
devendo, em qualquer caso, ser observada, pelas autoridades policiais, a Súmula
Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal.

Efetivada  a  prisão,  autorizo  a  transferência  do  preso  para  a
carceragem da Polícia Federal em Curitiba.

Solicite-se  que  seja  comunicada,  de  imediato,  a  existência  do
mandado nos sistemas de controle de fronteiras da Polícia Federal e impedida a
saída do investigado do país se isso já não ocorreu.

Tendo em vista a presença de causa provável, como acima exposto,
autorizo ainda, como requerido, a realização de busca pessoal, com base nos
arts. 243 e 244 do CPP, para apreensão de eventuais documentos bancários em
sua posse, pessoais ou de terceiros, bem como do aparelho celular e de eventuais
equipamentos  eletrônicos,  assim como de  agendas  e  outros  documentos  que
possam elucidar eventuais crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção.

Autorizo  desde  logo  o  acesso  pela  autoridade  policial  a  esses
equipamentos eletrônico e aparelho celular para o exame de seu conteúdo. 

Efetivada  a  prisão,  deverá  a  autoridade  policial  comunicar  as
autoridades consulares da Espanha e da Suíça para eventual apoio ao preso.

As considerações ora realizadas sobre as provas tiveram presente a
necessidade de apreciar o cabimento da prisão e busca requeridas, tendo sido
efetuadas em cognição sumária. Por óbvio, dado o caráter das medidas, algum
aprofundamento  na  valoração  e  descrição  das  provas  é  inevitável,  mas  a
cognição é prima facie e não representa juízo definitivo sobre os fatos, as provas
e as questões de direito envolvidas, algo só viável após o fim das investigações e
especialmente após o contraditório.

Decreto o sigilo sobre esta decisão e sobre os autos dos processos
até a efetivação da prisão e das buscas e apreensões. Efetivadas as medidas, não
sendo  mais  ele  necessário  para  preservar  as  investigações,  fica  levantado  o
sigilo.  Entendo  que,  considerando  a  natureza  e  magnitude  dos  crimes  aqui
investigados, o interesse público e a previsão constitucional de publicidade dos
processos (artigo 5º, LX, CF) impedem a imposição da continuidade de sigilo
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sobre  autos.  O  levantamento  propiciará  assim  não  só  o  exercício  da  ampla
defesa pelos investigados, mas também o saudável escrutínio público sobre a
atuação da Administração Pública e da própria Justiça criminal.

Observa-se que não houve requerimento de busca no local onde o
investigado encontra-se eventualmente hospedado, sendo vedada portanto e por
ora esta diligência.

Relativamente ao pedido de inclusão do mandado no sistema da
Interpol, observo que a prisão preventiva foi deferida sob a premissa de que o
investigado ainda se encontra no Brasil, havendo situação de urgência.

Caso verificado que não é mais este o caso, o MPF ou a autoridade
policial deverá reapresentar a questão a este Juízo.

Curitiba, 03 de outubro de 2017.

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de
março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,  mediante  o  preenchimento  do  código  verificador
700003985567v14 e do código CRC e85d7233.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 03/10/2017 16:15:07
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