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

Autos n°  5053473-17.2017.4.04.7000 – Inquérito Policial

Autos n° 5042480-12.2017.404.7000 – Pedido de Prisão Preventiva 

Autos n° 1.25.000.003399/2017-11 – Procedimento Investigatório Criminal

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  dos
Procuradores  signatários,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,
comparecem,  respeitosamente,  perante  Vossa  Excelência,  com  base  nos  autos  em
epígrafe e com fundamento no art. 129, inciso I, da Constituição Federal, para oferecer
DENÚNCIA em face de:

DAVID MUINO SUAREZ, casado, economista, estrangei-
ro, nascido em 25/04/1978, filho de Marina Suarez Pedreira,
nacional da Espanha e da Suíça, residente na Alpenblickweg,
n° 4665, Oftringen, Suíça, detentor do passaporte espanhol
n° X435096 e do passaporte suíço n° X0093335, atualmen-
te custodiado cautelarmente na Superintendência da Polícia
Federal em Curitiba/PR;

pela prática dos fatos criminosos a seguir descritos.

1. Introdução

Com o aprofundamento das investigações realizadas no âmbito da Operação
Lava  Jato,  em  especial  a  partir  da  transferência  da  investigação  realizada  pelo
Ministério  Público  da  Confederação  Suíça  relacionada  a  JOÃO  AUGUSTO
REZENDE HENRIQUES e EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, desmembrada
pelo STF para Curitiba1 em março de 2016, foi evidenciada a prática de crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro no contrato de aquisição, pela PETROBRAS, de 50%
dos direitos de exploração do bloco n° 4 do campo de petróleo de Benin, África. 

1 Nos autos da Representação Criminal n° 5014073-30.2016.404.7000, autuada na 13ª Vara Federal
de Curitiba/PR após desmembramento ordenado pelo  Ministro do STF Teori Zavascki nos autos
do Inquérito 4.146/DF.
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Nos documentos bancários encaminhados pelas autoridades suíças, bem como a
partir dos elementos de prova produzidos nos autos dos processos relacionados a essa
investigação, em especial nas ações penais (i) n° 5027685-35.2016.404.7000, na qual
foram  condenados  JOÃO  HENRIQUES  e  JORGE  ZELADA;  (ii) n°  5051606-
23.2016.404.7000, na qual foi condenado o ex-deputado federal EDUARDO CUNHA;
e  (iii) n°  5024879-90.2017.404.7000,  na  qual  foi  condenado  PEDRO  AUGUSTO
XAVIER,  ex-gerente  da  área  internacional  da  PETROBRAS,  foi  evidenciada  a
participação do denunciado nos atos de lavagem do produto/proveito dos crimes de
corrupção praticados nesse contrato de Benin. 

Com efeito, as provas da materialidade e os indícios de autoria indicam que o
denunciado DAVID  MUINO  SUAREZ,  na  qualidade  de  gerente  do  Banco  BSI,
agência  de  Zurique,  na  Suíça  e  no  Brasil,  atuou  na  constituição  de  offshores  em
paraísos fiscais, na abertura de contas bancárias em nome dessas offshores na referida
instituição financeira, na justificação de operações financeiras ilícitas, no fornecimento
de informações falsas ao setor de compliance e na operacionalização de investimentos
e  outras  formas  de  dissimulação  da  natureza,  origem,  localização,  disposição  e
movimentação  das  vantagens  indevidas  movimentadas  no  esquema,  conforme  será
minuciosamente descrito adiante. 

A  partir  desses  elementos,  foi  instaurado pelo  MPF o  procedimento
Investigatório Criminal n° 1.25.000.003399/2017-11 (anexos 2/6), destinado a apurar
as  condutas  criminosas  de  gerentes  bancários  responsáveis  pelo  relacionamento
bancário  de  vários  investigados  no  âmbito  da  Operação Lava  Jato,  bem como foi
decretada nos autos n° 5042480-12.2017.404.7000 a prisão preventiva do denunciado
para  garantia  da  ordem  pública  e  da  aplicação  da  lei  penal.  Após  a  prisão,  foi
instaurado pela Polícia Federal o Inquérito Policial n° 5053473-17.2017.404.7000.

Com a conclusão das investigações, foram colhidas provas de materialidade e
indícios de autoria da prática, por DAVID MUINO SUAREZ, do crime de lavagem
de dinheiro,  previsto no art.  1° da Lei n° 9.613/1998,  por três vezes em concurso
material, e em concurso de pessoas com JOÃO AUGUSTO HENRIQUES e PEDRO
AUGUSTO  CORTÊS  XAVIER  BASTOS,  já  processados  e  condenados  por  esse
crime, na forma do art. 29 do Código Penal.

2. Lavagem de ativos

Em data não perfeitamente precisada nos autos, mas sendo certo que entre 25 de
novembro  de  2010,  data  da  incorporação  da  empresa  offshore ACONA INT'L
INVESTMENTS  LTD,  e  18  de  outubro  de  2013,  data  da  última  transferência
realizada2  pela  ACONA,  de  JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES,  para  a
offshore STINGDALE HOLDINGS,  no  Brasil  e  na  Suíça,  o  denunciado  DAVID

2 A partir  do  comissionamento  recebido  pela  ACONA da  empresa  LUSITANIA PETROLEUM,
holding da COMPAGNIE BENINOISE DES HYDROCARBURES (CBH). 
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MUINO SUAREZ,  de modo consciente e voluntário,  por três vezes,  em concurso
material,  ocultou  e  dissimulou  a  natureza,  origem,  localização,  disposição  e
movimentação de pelo menos USD 21.750.000,003 dólares americanos provenientes
de  crimes  de  corrupção  ativa  e  passiva  praticados  em  face  da  PETROBRAS  no
contrato de aquisição de 50% dos direitos de exploração do bloco n° 4 do campo de
petróleo de Benin, África. 

A materialidade  dos  crimes  antecedentes  foi  plenamente  comprovada  nos
autos das Ações Penais n° 5027685-35.2016.404.7000, n° 5051606-23.2016.404.7000,
e  n°  5024879-90.2017.404.7000.  Em  síntese,  foi  apurado  nesses  processos  o
pagamento  de  propinas  ao  ex-funcionário  da  PETROBRAS  PEDRO  AUGUSTO
XAVIER e ao ex-deputado federal EDUARDO CUNHA em troca de vantagens nesse
contrato.  Tais  propinas  foram operacionalizadas  pelo  lobista  e  operador  financeiro
JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES.  Todos  já  foram  condenados  por
corrupção e lavagem de dinheiro nos processos supracitados. 

A operacionalização das vantagens indevidas ajustadas nesse contrato se deu
por meio de transferências bancárias no exterior. Para tanto, foram utilizadas contas
secretas em nome de empresas offshore mantidas em instituições financeiras sediadas
em  países  como  Suíça,  Estados  Unidos,  Hong  Kong,  Singapura  e  China.  O
rastreamento  financeiro  desses  valores  foi  realizado  pelo  Relatório  de  Análise  n°
116/2015 – SPEA/PGR (anexo 7). 

Boa parte dessas offshores foram constituídas a pedido do denunciado DAVID
MUINO  SUAREZ pelo  escritório  panamenho  MOSSACK  FONSECA.
Posteriormente,  o  denunciado  promoveu  a  abertura  de  contas  bancárias  em nome
dessas  offshores no Banco BSI, agência de Zurique, Suíça, instituição financeira na
qual  o  denunciado mantinha o cargo de Vice-Presidente  para  assuntos  da  América
Latina.  Após  iniciado  o  relacionamento  bancário,  o  denunciado  também  atuou  na
justificação de operações ao setor de compliance e na operacionalização de ordens e
transferências, além de operar investimentos conjuntos com os valores obtidos. 

Conforme apurado, o denunciado DAVID MUINO SUAREZ foi gerente de
relacionamento  bancário  das  contas  titularizadas  pela  ACONA  INT'L
INVESTMENTS (conta n° Z203217),  SANDFIELD CONSULTING SA (conta n°
Z212669AA) e STINGDALE HOLDING INC (conta n° 71055026), todas mantidas
no Banco BSI, agência de Zurique, Suíça. Em todas essas contas transitaram valores
provenientes direta ou indiretamente de crimes praticados contra a PETROBRAS. 

Passa-se  agora  a  discriminação  específica  dessas  contas  e  a  análise  dos
elementos comprobatórios da participação do denunciado nos atos de lavagem:

3 Total  do  montante  recebido  por  JOÃO  HENRIQUES da  LUSITANIA PETROLEUM  no
negócio de Benin, conforme tabela de transações bancárias da conta ACONA INT'L INVESTMENTS,
constante no anexo 10. Posteriormente, esses valores foram pulverizados, em parte, para as demais
contas bancárias denunciadas nos autos. 
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2.1.  Lavagem de ativos na conta n° Z203217 titularizada pela ACONA
INT'L INVESTMENTS

Entre 25 de novembro de 2010 e 08 de agosto de 2013, no Brasil e na Suíça, o
denunciado DAVID MUINO SUAREZ, de modo consciente e voluntário, ocultou e
dissimulou  a  natureza,  origem,  localização,  disposição  e  movimentação  de  USD
21.750.000,00 dólares americanos provenientes de crimes de corrupção ativa e passiva
no contrato de aquisição dos direitos de exploração do campo de petróleo de Benin,
África,  valores  recebidas  na  conta  bancária  n°  Z203217  titularizada  pela  offshore
ACONA INTERNATIONAL INVESMENTS no Banco BSI, agência de Zurique. 

Conforme consta na documentação bancária desta conta,  encaminhada pela
Procuradoria_Geral da República após a transferência do processo criminal existente
na  Suíça  para  o  Brasil  (Ofício  n°  4559/2016/ACRIM/SCI/PGR  –  anexo  10)4,  a
ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS foi constituída/incorporada em 25 de
novembro  de  2010,  na  República  de  Seychelles,  pelo  escritório  de  advocacia
MOSSACK FONSECA & CO (anexo 11). 

De  acordo  com  planilha  eletrônica  apreendida  na  filial  brasileira  da
MOSSACK FONSECA (anexo 12)5, esta offshore foi aberta a pedido do denunciado
DAVID MUINO, conforme abaixo reproduzido:

4 A íntegra  da  mídia  digital  (CD-R)  anexa  ao  referido  expediente  se  encontra  acautelada  na
Secretaria desta 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, conforme certidão constante no evento 353 da
Ação Penal n° 5027685-35.2016.404.7000. 

5 Constante originalmente no evento 108, anexo 7, dos autos n° 5003496-90.2016.404.7000. 
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Ato contínuo, em 30 de novembro de 2011, em Zurique, Suíça, o denunciado
deu  entrada  nos  documentos  de  abertura  da  conta  n°  Z203217,  titularizada  pela
ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS,  conforme  consta  no  documento
intitulado “Application for the opening of an account / custody account” (anexo 11,
pp. 2/4), a seguir reproduzido em parte:

Foi estabelecido como beneficiário econômico (beneficial owner) dessa conta
JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, com assinaturas autorizadas para sua
esposa e filho. Em todos esses documentos e formulários constam carimbos e rubricas
de DAVID MUINO como “Account Officer” da conta.

Conforme  apurado  na  Ação  Penal  nº  5027685-35.2016.4.04.7000,  JOÃO
HENRIQUES foi o operador financeiro responsável pela intermediação do pagamento
de  propinas  referentes  à  aquisição,  pela  PETROBRAS,  de  50%  dos  direitos  de
exploração  do  campo  petrolífero  em  Benin,  pelo  preço  de  USD  34,5  milhões
(correspondentes a R$ 138.345.000,00), da empresa COMPAGNIE BENINOISE DES
HYDROCARBURES (CBH), subsidiária da empresa LUSITANIA PETROLEUM, de
propriedade do empresário português IDALÉCIO DE OLIVEIRA. 

Em  seguida,  a  CBH  transferiu  USD  31.000.000,00  para  a  conta  bancária
mantida  pela  LUSITANIA  PETROLEUM  LTD  e,  em  05  de  maio  de  2011,  a
LUSITANIA PETROLEUM LTD. transferiu o montante de USD 10.000.000,00 para a
conta mantida pela ACONA INT'L INVESTMENTS, de JOÃO HENRIQUES.

Posteriormente, a conta ACONA INT'L INVESTMENTS recebeu, em 19 de
setembro de 2012 e em 25 de julho de 2013, mais três transferências que totalizaram
USD 11.750.000,00 provenientes da LUSITANIA PETROLEUM. Essas transferências
estão sintetizadas na tabela anexa ao Relatório de Análise n° 116/2015 – SPEA/PGR
(anexo 13) e constam nos extratos da ACONA.
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O propósito de abrir contas específicas para dar fluxo financeiro aos acertos
estabelecidos nesse contrato foi confirmado pelo denunciado em depoimento prestado
na fase de investigação preliminar (anexo 14). 

Em  síntese,  DAVID  MUINO afirmou  que  foi  apresentado  a  JOÃO
HENRIQUES no segundo semestre de 2010, e que JOÃO HENRIQUES lhe explicou
“que  tinha  um  conhecido  que  receberia  uma  comissão  de  um  negócio  da
PETROBRAS, sendo que o vendedor também poderia trabalhar” com o denunciado. 

Em seguida, o  DAVID MUINO afirmou que foi procurador em Zurique por
JOÃO HENRIQUES e IDALÉCIO DE OLIVEIRA, e que “nesta oportunidade JOÃO
HENRIQUES afirmou que fecharia um negócio da PETROBRAS relacionado ao bloco
de  Benin  e  que  precisaria  de  uma conta  para  receber  esses  recursos,  sendo  que
caberia ao depoente aplicar este dinheiro”. Conforme já comprovado, tais recursos
tratam-se, em realidade, de vantagens indevidas. 

Para  dar  aparência  lícita  aos  repasses  dessas  vantagens  indevidas,  JOÃO
HENRIQUES e  IDALÉCIO DE OLIVEIRA celebraram contrato  de  agenciamento
ideologicamente  falso  entre  a  ACONA INT'L INVESTMENTS e  a  LUSITANIA
PETROLEUM,  cujos  serviços  nunca  foram  prestados  de  fato.  Este  contrato  foi
apresentado ao  Banco BSI  por  DAVID MUINO para  justificar  as  movimentações
financeiras  realizadas  na  conta  ACONA,  conforme  consta  nos  documentos  de
compliance dessa conta (anexo 15).

 Nesse sentido, consta em tal documentação e também no Relatório de Análise
n° 113/2015 – SPEA/PGR (anexo 16), que procedeu a análise dos pagamentos feitos
no exterior por JOÃO HENRIQUES em favor de EDUARDO CUNHA, documento
denominado  “Note:  Additional  Clarification  on  transactions”,  na  qual  DAVID
MUINO e seu superior SAMUEL NOTZ justificam ao compliance o fluxo financeiro
CBH > LUSITANIA > ACONA e fornecem informações sobre a estrutura societária
dessas empresas:
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Conforme consta no expediente acima6, DAVID MUINO participou de várias
reuniões em março e abril de 2011 relacionadas a abertura do relacionamento bancário
com essas empresas. No campo  “asset outflow clarification”, consta que os valores
recebidos  da  PETROBRAS  “serão  distribuidos  para  a  holding  (da  CBH,  a
LUSITANIA) e outras contrapartes”, entre elas a ACONA: 

6 Tradução:“Nosso  cliente  CBH  recebeu  em  3  de  maio  de  2011  USD  34.500.000,00  da
PETROBRAS OIL & GAS BV. Essa transferência é parte de um "Farmout Agreement" entre as duas
partes e que foi assinado em 18 de fevereiro de 2011. Esse acordo foi apresentado pelo diretor do
CBH, o Sr.  ldalecio de Oliveira o Jan Hanggi  em 10 de maio de 2011.  O Sr.  Oliveira também
informou ao David Muino sobre a estrutura e o Acordo da Petrobras em várias reuniões ocorridas
em  março  e  abril  de  2011,  relacionadas  com  a  abertura  do  relacionamento.  Por  questões  de
confidencialidade (acordo entre a Petrobras é a CBH) o BSI não recebeu uma cópia desse contrato.
Neste  acordo  a  transação  de  cerca  de  USD  34,5  milhões  descrita  como  se  segue:  -  USD
25.000.000,00 é o preço pela compra de 50% da participação sobre o campo de petróleo na frente da
costa  do  Benin  pertencente  à  CBH;  -  USD 9.500.000,00  é  um reembolso  por  todos  os  custos
retroativos que ocorreram durante o período de 26.11.2009 a 31.12.2010 e que foram pagos pela
CBH em relação a esse campo de petróleo. (…) O Sr. ldalécio de Oliveira detêm 98% da Lusitania
Petroleum (Holding)  Ltd.  Atualmente  a  empresa  está  preparando  seu  IPO na  bolsa  de  valores
canadense,  gerenciada  pela  Macquarie.  A  CBH  é  a  única  empresa  operacional  no  momento.
Atualmente há duas outras empresas no processo de abertura. Elas também estarão operacionais. As
abreviaturas BC, CK e BB significam: Bening Cotonou, Congo Kinshasa e Brasil Brasília. Esses são
os locais das empresas que estão operacionais. As empresas originárias estão localizadas nas IVB e
são consideradas como empresas offshores. O Sr. ldalecio de Oliveira é o proprietário e diretor de
todas elas (…). Informação sobre a saída de ativos. Os 34,5 Milhões que foram transferidos devido
ao  contrato  entre  a  Petrobras  e  CBH,  serão  distribuídos  entre  a  empresa  holding  e  outras
contrapartes (De acordo com as instruções de pagamento). Os pagamentos para outras contrapartes
estão ligadas a contratos existentes (Acona Int. Inv. Ltd – contrato anexo) e as notas de pagamento
(anexas).”. 
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Consta em tal documento, também, que todas as questões e dúvidas sobre tais
as transferências deveriam ser tratadas com o denunciado  DAVID MUINO ou com
JAN HÄNGGI,  seu  substituto. Essa  posição  central  do  denunciado no  esquema  é
corroborada,  também,  pela  carta  de  “Instruções  para  Transferências  Bancárias”7

enviada por IDALÉCIO DE OLIVEIRA ao banco BSI, nominalmente aos cuidados de
DAVID MUINO, que faz referência expressa a uma reunião realizada no banco, em
Zurique, em 30 de março de 2011:

7 Constante no anexo 15, páginas 26/29. 
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Este  documento  de “Instruções  para  Transferências  Bancárias”  também foi
apresentado  ao  compliance do  banco  BSI  para  justificar  os  repasses  de  valores,
constando  anotação  manuscrita  que  essas  transferências  foram  “confirmadas  por
telefone” por DAVID MUINO com o cliente, em 03 de maio de 2011: 

Além disso, na documentação de  compliance da conta  ACONA (anexo 15)
aparece  que  DAVID  MUINO foi  responsável  por  justificar  alertas  de  transações
suspeitas realizadas na conta, inclusive os de potencial prática do crime de lavagem de
dinheiro, como de fato ocorreu no caso concreto. 

Nesse sentido, antes da efetivação da transferência de USD 5.000.000,00 da
LUSITANIA para a ACONA em 21 de setembro de 2012, o sistema de prevenção de
lavagem de dinheiro do Banco BSI fez soar um alerta de suspeita (siron alert)  de
transação de alto risco (high risk transaction) ao setor de  compliance da instituição
financeira, conforme abaixo reproduzido (anexo 15, p. 11):
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A partir  desse  alerta,  o  setor  de  compliance solicitou de  DAVID MUINO
explicações sobre a transação. Em resposta, o requerente justificou ao banco que as
transações questionadas eram lícitas (anexo 15, pp. 7/11)8. 

Tal conduta já havia sido adotada pelo denunciado por ocasião da transferência
inicial da LUSITANIA para a  ACONA, no valor de USD 10 milhões, realizada em
05/05/2011, conforme consta no documento constante no anexo 15, p. 22, no qual foi
informado por  DAVID MUINO que tais valores referiam-se a prestação de serviços
por  JOÃO  HENRIQUES  de  “consultoria  externa”  e  “intermediação”  entre  a
PETROBRAS e a LUSITANIA, e que desse valor USD 6 milhões seriam usados para
investimentos, enquanto o restante era para pagar outros “sócios” de HENRIQUES
(anexo 15, p. 22): 

8 Trata-se de resposta fornecida por DAVID MUINO por e-mail, no idioma alemão, cuja tradução já
foi  requerida  pelo  MPF  à  Secretaria  de  Cooperação  Internacional  da  Procuradoria-Geral  da
República. 
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Conforme comprovado nas ações penais conexas, desse recebimento inicial de
USD 10 milhões pela ACONA, USD 1,5 milhão foi destinado ao ex-deputado federal
EDUARDO CUNHA,  enquanto  USD  700  mil  foi  destinado  ao  ex-funcionário  da
PETROBRAS PEDRO AUGUSTO CORTÊS XAVIER BASTOS, responsável direto
pela contratação da CBH/LUSITANIA pela companhia brasileira. 

Cumpre ressaltar, ademais, que a qualidade pública da PETROBRAS e dos
envolvidos era conhecida pelo denunciado, apesar dele negar. 
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Conforme apurado, desde a abertura das contas pelos envolvidos foi revelado9

ao denunciado por JOÃO HENRIQUES que as contas seriam abertas para receber
valores relativos a negócio com a PETROBRAS,  empresa mundialmente conhecida
como sendo de capital misto, dado facilmente acessível em pesquisa rápida na rede
mundial  de  computadores,  constando  a  informação  de  que  é  uma  companhia
“semipública” até mesmo no site Wikipedia10. 

Além  disso,  em  junho  de  2011,  quando  foi  aberta  a  conta  de  PEDRO
AUGUSTO XAVIER (cf. melhor aprofundado no próximo tópico), foi entregue11 ao
denunciado um cartão de visitas que indicava a profissão e o cargo do mesmo na
PETROBRAS. Ademais, essa informação constou também na ficha de KYC (Know
your Customer) constante nos documentos de abertura da conta SANDFILED (anexo
17), conforme reproduzido abaixo: 

Com efeito, a ilicitude das operações bancárias avalizadas e operacionalizadas
pelo requerente é evidenciada até mesmo pelo fluxo financeiro da  PETROBRAS    >  
LUSITANIA   >   CBH   >   ACONA   >   SANDFIELD  , essa última de PEDRO AUGUSTO,
fato  apto  a  indicar  o  caráter  criminal  das  movimentações,  pois  o  dinheiro  sai  da
companhia e volta, em parte, para um funcionário público da própria companhia.

Todas essas circunstâncias eram conhecidas por DAVID MUINO, que optou
por omitir-se de seu dever de garantir o funcionamento lícito do sistema financeiro e
de seu poder de impedir o resultado do crime da lavagem de dinheiro, além de ter
praticados atos comissivos de branqueamento de capitais,  razão pela qual deve ser

9 No  interrogatório  prestado  na  fase  preliminar (anexo  14), DAVID  MUINO relatou  que “o
depoente conheceu JOÃO AUGUSTO HENRIQUES num sábado, no segundo semestre de 2010,
quando estava há pouco tempo com sua esposa atual, sendo apresentado pelo cidadão brasileiro
de  origem suíça  GUILHERME LAGER em sua  casa  no  Rio  de  Janeiro/RJ;  QUE no  mesmo
momento  foi  apresentado  a  LUIZ  ANTONIO  RICARDO,  que  trabalhava  com  derivativos  de
petróleo  e  a  JOÃO AUGUSTO HENRIQUES;  QUE HENRIQUES entrou  em  contrato  com o
depoente alegando que precisava falar com o depoente; QUE JOÃO HENRIQUES explicou que
tinha um conhecido que receberia uma comissão de um negócio da PETROBRAS, sendo que o
vendedor  também  poderia  trabalhar  com  o  depoente;  QUE  posteriormente  o  depoente  foi
procurador em ZURIQUE por JOÃO AUGUSTO HENRIQUES e IDALECIO OLIVEIRA”. 

10 Conforme  consta  no  link  https://en.wikipedia.org/wiki/Petrobras:  “Petróleo  Brasileiro  S.A.  —
Petrobras,  more  commonly  known  as  simply  Petrobras  (…),  is  a  semi-public Brazilian
multinational corporation in the petroleum industry headquartered in Rio de Janeiro, Brazil. The
company's name translates to Brazilian Petroleum Corporation — Petrobras.”. 

11 Conforme revelado pelo próprio denunciado em seu interrogatório prestado em sede policial (anexo
14). 
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condenado pela prática do crime previsto no art. 1° da Lei n° 9.613/98, por ter, de
forma consciente e voluntária, dissimulado e ocultado a origem criminosa dos valores
movimentados na conta ACONA INTERNATIONAL, em concurso material com os
outros atos de lavagem praticados a partir das demais contas denunciadas. 

2.2.  Lavagem  de  Ativos  na  conta  n°  Z212669  titularizada  pela
SANDFIELD CONSULTING SA

Entre 04 de abril de 2011 e  02 de agosto de 2013, no Brasil e na Suíça, o
denunciado DAVID MUINO SUAREZ, de modo consciente e voluntário, ocultou e
dissimulou  a  natureza,  origem,  localização,  disposição  e  movimentação  de  USD
4.865.000,0012 dólares americanos provenientes de crimes de corrupção ativa e passiva
no contrato de aquisição dos direitos de exploração do campo de petróleo de Benin,
África,  valores  recebidas  na  conta  bancária  n°  Z212669  titularizada  pela  offshore
SANDFILED CONSULTING SA no Banco BSI, agência de Zurique. 

O denunciado  DAVID MUINO SUAREZ também foi  o  responsável  pelo
relacionamento bancário  da  conta  n°  Z212669,  mantida  na  agência  de  Zurique  do
Banco BSI pela offshore SANDFILED CONSULTING, cujo beneficiário econômico
(beneficial  owner)  é  PEDRO  AUGUSTO  CORTÊS  XAVIER  BASTOS,  ex-
funcionário da Diretoria Internacional da PETROBRAS.

Por esses fatos, PEDRO AUGUSTO XAVIER foi condenado por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro nos autos da Ação Penal n° 5024879-90.2017.404.7000
por ter recebido, de forma oculta e dissimulada, a quantia de USD 4.865.000,00 a
título  de  vantagens  indevidas  do  lobista  e  operador  financeiro  JOÃO AUGUSTO
HENRIQUES,  em  razão  de  sua  atuação  ilícita  no  contrato  de  aquisição,  pela
PETROBRAS, de 50% dos direitos de exploração do bloco de petróleo de Benin.

A documentação desta conta (anexo 17)  foi  obtida em cooperação jurídica
internacional com a Suíça (anexos 18/21)13. 

Primeiramente,  DAVID  MUINO atuou  junto  ao  escritório  MOSSACK  &
FONSECA para constituir, em 04/04/2011, a offshore SANDFIELD CONSULTING
S.A., conforme consta em uma das planilhas apreendidas14 na sucursal brasileira do
escritório (anexo 22), abaixo reproduzida: 

12 Esse valor está englobado no total de USD 21.750.000,00 movimentado pelo esquema a partir da
conta ACONA INT'L, já que têm proveniência dessa conta. 

13 A partir da quebra de sigilo decretada nos autos n° 5027786-72.2016.404.7000. 
14 Constante originalmente no evento 108, anexo 8, dos autos n° 5003496-90.2016.404.7000
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Ato  contínuo,  em  08/06/2011,  foi  aberta  a  conta  bancária  em  nome  da
SANDFIELD CONSULTING no Banco BSI, agência de Zurique, Suíça. 

Tal conta aberta por PEDRO AUGUSTO junto ao Banco BSI somente para
receber as propinas acertadas naquele contrato de Benin. Este desiderato contou com a
participação ativa do denunciado  DAVID MUINO  em todos os atos de lavagem de
dinheiro praticados por aquele funcionário público, desde a constituição da offshore até
a abertura da conta e o gerenciamento da conta, senão vejamos. 

Conforme revelado no depoimento prestado na fase de investigação preliminar
ao  MPF (anexo 23)  e também no interrogatório prestado por PEDRO AUGUSTO
XAVIER BASTOS nos autos da Ação Penal n° 5024879-90.2017.4.04.7000 (evento
119), o denunciado  DAVID MUINO visitou o Brasil com a finalidade de iniciar o
relacionamento bancário com PEDRO AUGUSTO15.
15Juiz  Federal:-  A acusação aqui  envolve  essa  conta  Sandfield  Consulting  S/A,  que,  segundo  o
Ministério Público, essa offshore tinha essa conta na Suíça, em Zurich, no Banco BSI, teria o senhor
como controlador e beneficiário. Essa conta é sua mesmo?
Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos:- Sim, a conta, eu sou beneficiário, a Sandfield é uma empresa
offshore, eu não participo dela.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer como que o senhor abriu essa conta?
Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos:- Em meados de 2010 o senhor João Augusto me procurou pra
eu dar consultoria pra ele na África. Eu sou um especialista na parte de óleo e gás, principalmente na
área da África, eu viajei durante alguns anos pela Petrobras e até hoje, até pouco tempo eu estava
viajando pra Angola representando uma empresa americana. O senhor João Augusto me procurou pra
conhecer mais do mercado de óleo e gás na área de petróleo na África e posteriormente falamos de
várias, várias... da geopolítica e de outras coisas mais ligada ao petróleo, e posteriormente em relação
à conta especificamente, se eu não me engano em junho de 2011 o senhor João Augusto, em junho
talvez, início de junho, o senhor João Augusto me procurou querendo me gratificar pelas consultorias
que eu teria feito pra ele durante o ano de 2010 e pra receber essa gratificação, um dinheiro que ele
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Apesar de o denunciado ter negado16 em interrogatório (anexo 14) ter vindo ao
Brasil abrir essa conta pois tal conduta era proibida pelas normas internas do Banco
BSI, nas certidões de fluxo migratório do denunciado (anexos 24/26) consta uma saída
do Brasil (São Paulo, Guarulhos) em direção a Milão, na Itália (voo JJ8062/ITA) em
17/05/2011. 

Conforme já  relatado,  na  documentação da conta  SANDFIELD (anexo 17)
consta que a mesma foi aberta em 08/06/2011, isto é, apenas 22 dias após a visita ao
Brasil, datas muito próximas uma a outra e concomitantes aos os eventos de corrupção
e lavagem de dinheiro no contrato do campo de petróleo de Benin. 

Em  21/06/2011  iniciaram-se  as  transferências  da  ACONA,  de  JOÃO
HENRIQUES,  em  favor  da  SANDFIELD  CONSULTING,  conforme  consta  nos
extratos dessa conta (anexo 27), os quais materializam o recebimento total de USD
4.165.000,00  entre  2011  e  2013  pelo  ex-funcionário  da  PETROBRAS  PEDRO
AUGUSTO CORTÊS XAVIER BASTOS, nas seguintes datas e valores: 

i) USD 700.000,00 em 21/06/2011;
ii) USD 2.700.000,00     em 26/09/2012  ;
iii) USD 230.000,00 em 08/01/2013;
iv) USD 300.000,00 em 08/05/2013;
v) USD 935.000,00 em 02/08/2013;

tinha lá fora,  eu teria que abrir uma conta no mesmo banco que ele tinha, ele me apresentou o
gerente que era o senhor Davi Muino e eu abri a conta.

Juiz Federal:- O senhor foi até lá?
Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos:- Não, não precisei ir, o gerente, eu
fui apresentado pelo gerente aqui mesmo no Brasil, eu só assinei os papéis.
Juiz  Federal:-  Esse  gerente  trabalhava  aonde,  ele  veio  pra  cá,  ele  tinha
escritório, como é que era?
Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos:- Não, ele veio pra cá provavelmente
a convite do senhor João Augusto. O senhor Davi Muino trabalhava no
Banco BSI. (grifos nossos)

16 Conforme relatado no interrogatório: “JOÃO AUGUSTO HENRIQUES afirmou que iria apresentar uma
outra pessoa, PEDRO AUGUSTO XAVIER BASTOS, que era funcionário da PETROBRAS e gostaria de
abrir uma conta-corrente com o depoente; QUE PEDRO AUGUSTO afirmou ao depoente que queria abrir
conta  na  Suíça  para  diversificar  investimentos;  QUE  PEDRO  AUGUSTO  pediu  para  abrir  uma
INTERNATIONAL BUSINESS  COMPANU  [no  Brasil  conhecida  como  offshore];  QUE  os  diretores  da
offshore assinaram todos os documentos de abertura da conta; QUE os diretores da SANDFIELD eram
JAQUELINE JASMINE ALEXANDRE PARALES e VERNA ELIZABETH LEE DE NELSON que assinavam
os  documentos de  abertura  da  conta  e conferiam procuração a  PEDRO AUGUSTO XAVIER;  QUE as
diretoras não tinham poderes para movimentar a conta; QUE o depoente enviou por e-mail o formulário a
PEDRO AUGUSTO XAVIER que devolver assinado; QUE o depoente não sabia que PETROBRAS era uma
empresa estatal; QUE o compliance também não o classificou como pessoa relacionada ao setor público;
QUE em 2011 o depoente veio ao Brasil  falar com PEDRO AUGUSTO e outros  clientes;  QUE nessas
viagens o depoente mantinha um relacionamento com clientes; QUE o banco dava uma autorização para o
depoente manter esses contatos;”
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Conforme apurado na Ação Penal n° 5024879-90.2017.4.04.7000, a gerência de
novos  negócios  da  Área  Internacional  da  PETROBRAS,  ocupada  por  PEDRO
AUGUSTO XAVIER,  foi  o  setor  responsável  por  conduzir  toda  a  contratação  do
campo de petróleo em Benin. 

Conforme a documentação da conta (anexo 17), o gerente de relacionado da
conta  titularizada  pela  SANDFIELD  CONSULTING era  o  denunciado  DAVID
MUINO SUAREZ:

Cumpre ressaltar que desde o início das tratativas relacionadas à abertura da
conta bancária em nome da SANDFIELD e aos respectivos repasses de vantagens
indevidas o investigado  DAVID MUINO tinha ciência da qualidade de funcionário
público de PEDRO AUGUSTO e também da origem dos valores movimentados nessas
contas, oriundos da PETROBRAS.

Conforme relatado pelo denunciado em interrogatório policial (anexo 14), na
ocasião da abertura da conta SANDFIELD foi-lhe entregue um cartão de visitas que
indicava a profissão e o cargo de PEDRO AUGUSTO XAVIER na PETROBRAS,
empresa mundialmente conhecida como sendo de capital misto. 

A  ilicitude  das  operações  bancárias  avalizadas  e  operacionalizadas  pelo
denunciado DAVID MUINO SUAREZ era evidente até mesmo pelo fluxo financeiro
da PETROBRAS   >   LUSITANIA   >   CBH   >   ACONA   >   SANDFIELD  , essa última de
PEDRO AUGUSTO, fato apto a indicar o caráter criminal das movimentações, pois o
dinheiro sai da companhia e volta, em parte, para um funcionário público da própria
companhia. Assim, o argumento da ignorância não é crível pois a ilicitude era evidente
e saltava aos olhos de qualquer gerente bancário diligente. 

Além disso, na qualidade de gerente bancário o denunciado tinha o dever de
garantir que o resultado do crime de lavagem não fosse alcançado, conforme preconiza
o art. 13, § 2°, do Código Penal. Não obstante, mesmo tendo ciência e controle quanto
aos riscos concretos de lavagem de dinheiro,  DAVID MUINO deixou de adotar as
cautelas necessárias para impedir sua ocorrência.

Mais do que isso, além das condutas omissivas ao dever de garante imposto ao
requerente,  há  farta  prova  de  que DAVID  MUINO praticou  atos  comissivos de
lavagem de dinheiro. 

Com efeito, como visto mais acima, o requerente participou de reuniões entre
os envolvidos no esquema, constituiu offshores e abriu contas bancárias, inclusive no
Brasil, operacionalizou ordens de pagamento, justificou alertas de transações suspeitas
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e praticou outras condutas com o fim de dissimular e ocultar a origem criminosa dos
valores movimentados. 

Por essas razões, o denunciado DAVID MUINO SUAREZ deve ser condenado
pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1° da Lei n° 9.613/98,
por ter, de forma consciente e voluntária, dissimulado e ocultado a origem criminosa
dos  valores  movimentados  na  conta  SANDFIELD,  em concurso  material  com os
outros atos de lavagem praticados a partir das demais contas denunciadas. 

2.3.  Lavagem  de  ativos  na  conta  n°  71055026  titularizada  pela
STINGDALE HOLDINGS INC. 

Entre 29/09/2011 e 18 de outubro de 2013, no Brasil e na Suíça, o denunciado
DAVID MUINO SUAREZ, de modo consciente e voluntário, ocultou e dissimulou a
natureza,  origem,  localização,  disposição  e  movimentação  de  USD 2.812.000,0017

dólares americanos provenientes de crimes de corrupção ativa e passiva no contrato de
aquisição dos direitos de exploração do campo de petróleo de Benin, África, valores
recebidas  na  conta  bancária  n°  71055026  titularizada  pela  offshore STINGDALE
HOLDINGS no Banco BSI, agência de Zurique. 

Conforme  elementos  probatórios  colhidos  na  fase  preliminar,  o  denunciado
DAVID MUINO SUAREZ foi o responsável pela constituição e pelo relacionamento
bancário da conta n° 71055026 titularizada pela offshore STINGDALE HOLDINGS
INC. na agência de Zurique do banco BSI. 

São  beneficiários  econômicos  dessa  conta  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE
HENRIQUES  e  JOSÉ  AUGUSTO  FERREIRA  DOS  SANTOS18,  bem  como
procuradores  com  assinatura  autorizada  para  movimentação  da  conta  ANANIAS
VIEIRA DE ANDRADE19 e LUIZ ANTÔNIO RICARDO20. 

Assim como ocorreu com a ACONA e com a SANDFIELD, nos documentos
apreendidos (anexo 12)  na filial  brasileira do escritório MOSSACK & FONSECA
constou que a  STINGDALE HOLDINGS foi  constituída no Panamá a pedido do
denunciado  DAVID  MUINO  SUAREZ.  Igualmente,  os  supostos  diretores  dessa
empresa são laranjas que nada sabem sobre os desdobramentos da empresa. 

17 Esse valor está englobado no total de USD 21.750.000,00 movimentado pelo esquema a partir da
conta ACONA INT'L, já que têm proveniência dessa conta. 

18 Proprietário  do  Banco  BVA,  preso  temporariamente  na  denominada  Operação  Poço  Seco  1,
desdobramento da Operação Lava Jato com relação à corrupção no campo de petróleo de Benin, e
que  atualmente  encontra-se  cumprimento  medidas  cautelares  diversas  da  prisão  nos  autos  n°
5017394-39.2017.404.7000. 

19 Empresário e administrador das empresas SERVENG e DELTA ENGENHARIA. 
20 Ex-funcionário da PETROBRAS. 
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Nos documentos  de abertura  da  conta  (anexo 28)  consta  que a  offshore foi
constituída em 29/09/2011.  No dia seguinte, em 30/09/2011, foi solicitada a  DAVID
MUINO a abertura da conta no Banco BSI, conforme abaixo reproduzido:

Antes  mesmo  da  abertura  da  conta  e  da  constituição  das  offshores,  foram
colhidas as assinaturas de JOÃO HENRIQUES, ANANIAS DE ANDRADE e JOSÉ
AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, conforme indicado no anexo 28,  página 7,
onde consta a data de 23/09/2011 e o Rio de Janeiro/RJ como data e local da colheita
das assinaturas. 

Conforme  apurado  no  rastreamento  financeiro  das  operações  bancárias
realizadas a partir da conta bancária titularizada pela ACONA INT'L INVESTMENTS
(anexo 8), a  STINGDALE HOLDINGS recebeu, entre 25/05/2012 e 18/10/2013, a
numerosa quantia de USD 2,812 milhões, todos provenientes da corrupção no campo
de petróleo de Benin, nas seguintes datas e valores:

i) USD 1.000.000,00 em 25/05/2012;
ii) USD 100.000,00     em 25/05/2012  ;
iii) USD 1.600.000,00 em 20/08/2013;
iv) USD 12.000,00 em 26/09/2013;
v) USD 40.000,00 em 26/09/2013;
vi) USD 20.000,00 em 15/10/2013;
vii) USD 40.000,00 em 18/10/2013;

Tais  transferências  são  materializadas,  também,  pelos  extratos  da
STINGDALE HOLDINGS (anexo 29), os quais demonstram que esta conta recebeu
aportes  de  contas  como  a  PENBUR  HOLDINGS  LTD,  de  JOSÉ  AUGUSTO
FERREIRA DOS SANTOS (anexos 30/31). 
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Segundo  o  colaborador  RICARDO  PERNAMBUCO  BACKHEUSER,
representante  da  CARIOCA  ENGENHARIA,  a  PENBUR  HOLDINGS  recebeu
aportes de vantagens indevidas pagas pela construtora que seriam destinadas ao ex-
deputado federal EDUARDO CUNHA relacionadas ao financiamento do FT-FGTS no
projeto Porto Maravilha, no Rio de Janeiro/RJ21. 

Por  outro  lado,  a  partir  da  quebra  do  sigilo  telemático  do  e-mail
anluri33@hotmail.com22,  mantido por  ANTÔNIO RICARDO LUIZ,  procurador  da
conta  STINGDALE HOLDINGS, foram identificados e-mails que comprovam que
DAVID MUINO participou ativamente da gestão dos ativos ilícitos movimentados
pelo grupo, assim como dos investimentos realizados na conta. 

Em e-mail datado de 14/12/2011 (anexo 32), o denunciado DAVID MUINO,
a  partir  do  e-mail  profissional david.muino@bsibank.com,  responde  ANTONIO
RICARDO  LUIZ,  vulgo  “TONINHO”,  com  cópia  para  ANANIAS  VIEIRA DE
ANDRADE, a respeito do “total do investimento disponível” na conta STINGDALE,
conforme abaixo reproduzido:

21 Conforme consta em fontes abertas –  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/12/exclusivo-eduardo-
cunha-cobrou-r-52-mi-em-propina-para-liberar-dinheiro-do-fi-fgts-diz-pgr.html –  o  colaborador
RICARDO PERNAMBUCO declarou:  “QUE questionado sobre e-mail datado de 26.04.2012, em
que o depoente informa a pessoa cujo nome de usuário é RICO, sobre o envio 'ao nosso amigo' de
um 'livro de 181 páginas sobre túneis suissos', e que seria conveniente 'confirmar se recebeu o
livro e seu gostou das fotos', cuja cópia se encontra em anexo ao presente termo, o depoente tem a
esclarecer que RICO é RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, seu filho, e que, conforme tabela de
pagamentos e extrato bancário que está apresentando, trata-se de mensagem cifrada, em que o
depoente em verdade informa a seu filho que transferira 181 francos suíços para a conta indicada
por  EDUARDO  CUNHA e  pede  que  seu  filho  confirme  o  recebimento;  QUE,  com  efeito,  o
depoente efetuou transferência no valor de 181 mil francos suíços em 24.04.2012, dois dias antes
do referido e-mail, da conta 206-266409.011, no banco UBS, para conta da offshore PENBUR
HOLDINGS, que o depoente acredita ser mantida no Banco BSI; QUE na tabela anexa o valor de
181 mil francos suíços é o equivalente a US$ 198.901,10 dólares americanos (...)”.

22 Decretada, a pedido do MPF, nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados n° 5032183-
43.2017.404.7000. 
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Em outro e-mail obtido pela investigação, datado de 29/12/2011 (anexo 33),
DAVID  MUINO pergunta  a  “TONINHO”:  “Esta  tudo  em  ordem  a  respeito  das
operações? Esta faltando alguma coisa, posso te ajudar?”. Cumpre ressaltar que a
maioria das operações que tiveram como crime antecedente a corrupção na aquisição
do campo de petróleo de Benin foram realizadas entre os anos de 2011 e 2012. 

Em  19/12/2012,  DAVID  MUINO encaminhou  e-mail  (anexo  34)  para
ANTONIO RICARDO LUIZ com o assunto “calculo Stingdale”:

Bom dia
Conforme prometido, segue em anexo o calculo do rendimento por pessoa
da Stingdale. 
Para  o  calculo  utilizei  o  extrato  detalhado  na  conta,  para  obter  um
resultado exato. 
Caso tiverem duvidas, entrem em contato.
Abs David

Em  anexo  ao  e-mail  acima  transcrito  foi  encaminhado  um  documento
denominado “calculation stingdale” (anexo 35), contendo planilhas que demonstram
aportes  de  valores  por  DAVID  MUINO,  JOÃO  HENRIQUES  (ACONA),  JOSÉ
AUGUSTO  FERREIRA  DOS  SANTOS  (PENBUR)  e  ANANIAS  VIEIRA  DE
ANDRADE,  o  que  indica  que  a  STINGDALE era  utilizada  para  investimentos
conjuntos realizados por todos esses investigados, conforme abaixo reproduzido:
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(…)

Como visto, mais do que apenas gerenciar a conta, há prova de que  DAVID
MUINO também realizou aportes na  STINGDALE HOLDINGS,  especificamente
USD 100.000,00 em 26/04/2012, tendo lucros com essa operação. 

Com efeito, nos extratos da conta STINGDALE (anexo 29, p. 16), consta um
aporte de USD 99.970,00 realizado em 23/04/2012 a partir  da conta de VIVIANE
CARVALHO  RAZZE,  atual  esposa  do  denunciado,  conforme  abaixo  reproduzido,
estando planamento materializado o citado investimento:
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Nos e-mails obtidos na investigação, há, também, referência à ocultação de
provas por DAVID MUINO e ANTONIO RICARDO LUIZ, como o e-mail datado de
15/02/2012 (anexo 36), no qual o denunciado afirma que avisou o  trading desk  do
Banco BSI para não enviar e-mail para o endereço da PETROBRAS:

Ainda, foi apurado que as operações realizadas por DAVID MUINO junto a
ANTONIO RICARDO LUIZ e à conta STINGDALE perduraram até o final de 2016,
depois de mais de dois anos de deflagração da Operação Lava Jato, conforme consta
no e-mail constante no anexo 37. 

A atualidade  da  atuação  ilícita  do  denunciado  é,  ainda,  evidenciada  pelos
documentos  apreendidos  em  seu  poder  por  ocasião  da  efetivação  de  sua  prisão
preventiva no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos/SP, no dia 27 de novembro de
2017, conforme consta no Inquérito Policial n° 5053473-17.2017.4.04.7000.

Em  tais  documentos  (anexo  38),  consta  a  apreensão  de  uma  “pasta
transparente contendo 7 folhas impressas referente a planilhas e valores e uma folha
manuscrita com nomes”. 

Nessa documentação (anexo 38, pp. 24/30), há referências expressas às contas
bancárias  de  ANTONIO  RICARDO  LUIZ,  ACONA  INT'L  INVESTMENTS,
SANDFIELD  CONSULTING,  LUSITANIA  PETROLEUM  e  STINGDALE
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HOLDINGS. Junto a essas referências, constam valores de investimentos, cálculos de
retorno sobre ativos (ROA) e valores que indicam a plena operação dessas contas.

Há no material apreendido, também, manuscrito datado de 04/04/2017 (anexo
38,  p.  74) no qual é feita  referência a “ZE AUG” e à  offshore ADRIA VENERE,
constituída por DAVID MUINO junto ao escritório MOSSACK & FONSECA. Nesse
documento  consta  literamente  “öffnen  Adria  Venere  BVI  oder  Bahamas  →
Swissquote”, isto é:  “Abrir Adria Venere BVI ou Bahamas no Swissquote”, que é
uma instituição bancária sediada na Suíça:

Por outro lado, foi apreendido na sede da MOSSACK FONSECA (anexo 39)
documentação societária da ADRIA VENERE LTD, na qual consta expressamente que
a mesma pertence a JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS:
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Cumpre ressaltar, por oportuno, que o denunciado DAVID MUINO SUAREZ
era um dos maiores clientes do escritório MOSSACK FONSECA no Brasil, conforme
e-mail obtido no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados n° 5044444-11.2015.404.7000,
encaminhado  por  RENATA  PEREIRA  para  MARIA  MERCEDES  QUIJANO,
reproduzido  na  Informação  n°  161/2015-GT/LAVAJATO (anexo  40),  constante  no
evento 38 daqueles autos e reproduzido a seguir:

Por essas razões, o denunciado DAVID MUINO SUAREZ deve ser condenado
pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1° da Lei n° 9.613/98,
por ter, de forma consciente e voluntária, dissimulado e ocultado a origem criminosa
dos valores movimentados na conta STINGALE HOLDINGS, em concurso material
com os outros atos de lavagem praticados a partir das demais contas denunciadas. 

O concurso material entre os atos de lavagem denunciados nos autos justifica-se
pois as contas foram abertas mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos
entre cada um dos beneficiários das contas, de modo que as penas para esses crimes
devem ser aplicadas cumulativamente, na forma do artigo 69 do Código Penal. 

3. Capitulação 

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia a Vossa
Excelência DAVID  MUINO  SUAREZ como  incurso  no  crime  de  lavagem  de
dinheiro, capitulado no artigo 1º, caput, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98, por 3 (três) vezes,
em concurso material (art. 69), na forma do art. 29 do Código Penal. 

4. Requerimentos Finais  

 Em razão da promoção da presente ação penal, requer-se a Vossa Excelência:
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a) a distribuição por dependência aos autos n° 5053473-17.2017.4.04.7000 e n°
5042480-12.2017.404.7000, com a juntada dos documentos anexos, mencionados ao
longo desta denúncia;

b) o recebimento e processamento da denúncia, com a citação do denunciado
para o devido processo penal e oitiva das testemunhas abaixo arroladas; 

c) confirmada a imputação, a condenação do denunciado;

d) ao final, o arbitramento de valor mínimo de reparação dos danos causados
pela  infração,  com  base  no  art.  387,  caput e  IV,  CPP,  no  montante  de  R$
21.750.000,00, correspondentes ao valor das vantagens indevidas pagas; 

e) o confisco dos valores identificados como produtos dos crimes denunciados
até o limite de montante de R$ 21.750.000,00;

ROL DE TESTEMUNHAS:

- RICARDO PERNAMBUCO BACKHEUSER, colaborador da Justiça, residente e
domiciliado na Rua do Parque, n° 31, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ;

-  RICARDO  PERNAMBUCO  JUNIOR,  colaborador  da  Justiça,  residente  e
domiciliado na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, n° 50, 1° andar, São PauloSP; 

-  ANANIAS  VIEIRA DE  ANDRADE,  brasileiro,  CPF  n°  060.190.808-20,  com
endereço cadastrado no Ministério da Fazenda na Av. Gal Guedes da Fontoura, n° 1251,
apartamento 302, Rio de Janeiro/RJ;

-  GUILHERME  RODOLFO  LAAGER,  brasileiro,  CPF  n°  606.451.997-53,  em
endereço  cadastrado  no  Ministério  da  Fazenda  na  Av.  Sernambetiba,  n°  2930,
apartamento 1101, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ;

- RENATA PEREIRA BRITTO,  brasileira, CPF n° 312.628.478-77, com endereço
cadastrado no Ministério da Fazenda na Rua Edmundo de Amicis, n° 94, Jardim Monte
Kemel, São Paulo/SP; 

- RICARDO HONÓRIO NETO, brasileiro, CPF n° 110.865.498-30, com endereço
cadastrado  no  Ministério  da  Fazenda  na  Rua  Haydee,  n°  236,  Jordanópolis,  São
Bernardo do Campo/SP;

Curitiba, 19 de dezembro de 2017.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Januário Paludo

Procurador Regional da República
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Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República 

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Laura Gonçavel Tessler

Procuradora da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República

Jerusa Burmann Viecili

Procurador da República

(HMZ/LPH)
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EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por  intermédio  dos  Procuradores
signatários, oferece denúncia em face de  DAVID MUINO SUAREZ, em 25 laudas,
em separado. 

1. O MPF informa que a investigação nos autos do Procedimento Investigatório
Criminal n° 1.25.000.003399/2017-11 prossegue com relação aos demais investigados
naquele procedimento.

Com relação ao denunciado,  a investigação realizada nos autos do Inquérito
Policial  n°  5053473-17.2017.4.04.7000  foi  concluída  pela  Polícia  Federal,  que
apresentou seu relatório final no evento 12, estando pendente somente a juntada da
perícia em telefone celular apreendido com o denunciado por ocasião de sua prisão. 

2. Em relação a essa perícia, o MPF informa que, em contato com o Setor Técnico
da Polícia Federal no Paraná, foi informado que, em razão da sobrecarga de trabalhos
daquele  setor,  não  foi  possível  realização  da  perícia  e  da  extração  dos  dados  do
aparelho em tempo hábil. 

Assim,  o  MPF protesta  pela  juntada  posterior dessa  perícia  e  dos  dados
extraídos do aparelho celular de DAVID MUINO no decorrer da instrução probatória. 

3. O denunciado  DAVID MUINO SUAREZ encontra-se  preso preventivamente
pela prática dos fatos denunciados, conforme consta no Pedido de Prisão Preventiva n°
5042480-12.2017.404.7000.

Naqueles autos, a  defesa requereu a revogação da prisão preventiva decretada
nos presentes autos (evento 42). O MPF opinou pelo indeferimento (evento 58).

Na decisão do evento 61, este Juízo estipulou o pagamento de fiança no valor
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além de impor cumulativamente as seguintes
medidas cautelares substitutivas: (i) compromisso de fixar residência no Brasil, como
no endereço indicado no evento 42, anexo4;  (ii) proibição de deixar o Brasil,  com
manutenção da retenção dos passaportes e comunicação à Polícia Federal da proibição;
(iii) utilização de tornozeleira eletrônica com recolhimento noturno domiciliar, entre as
20:00 às 06:00, até nova deliberação;
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Na  petição  do  evento  74  daqueles  autos,  a  defesa  de  DAVID  MUINO
SUAREZ requereu reconsideração da r. decisão supra para dispensar o recolhimento
da fiança, diante da alegada impossibilidade econômica de arcar com o pagamento. 

No parecer no evento 79, o MPF opinou pelo indeferimento do pedido. 

Este Juízo, por sua vez, reduziu a fiança para R$ 600.000,00 (evento 81). Não
houve até o momento manifestação da defesa. 

Conforme exposto no parecer do  MPF constante no evento 79 do Pedido de
Prisão Preventiva n° 5042480-12.2017.404.7000, na ocasião da prisão do denunciado
foram  apreendidos  documentos  em  impressos  e  manuscritos  que  agregam  a
necessidade da prisão cautelar do requerente, pois há indicação expressa, com indícios
robustos e contundentes, que DAVID MUINO SUAREZ vinha ao Brasil reiterar sua
atividade delituosa.

No evento 2, AP-INQPOL1, dos autos n° 5053473-17.2017.404.7000, consta a
apreensão  de  uma  “pasta  transparente  contendo  7  folhas  impressas  referente  a
planilhas e valores e uma folha manuscrita com nomes”. 

Nesta documentação, há referências expressas às contas bancárias denunciadas
nos  autos,  ACONA  INT'L  INVESTMENTS,  SANDFIELD  CONSULTING e
STINGDALE HOLDINGS,  junto  a  valores  de  investimentos,  cálculos  de  retorno
sobre ativos (ROA) e valores totais que indicam a plena operação no mercado atual. 

Na  lista  de  clientes  do  requerido  existem  referências  PAULO  AUGUSTO
FREITAS DE SOUZA, denunciado no âmbito da Operação Miqueias por fraudes em
fundos de pensão23, e a ROBERTO GIANNETTI NELSON DE SENNA, citado no
âmbito da Operação Acrônimo24. 

Além  disso,  foram  apreendidas  anotações  manuscritas  que  indicam  que  o
denunciado  DAVID MUINO visitou clientes em São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ,
com  referência  a  visita  a  WALTER TORRE,  investigado  no  âmbito  da  Operação
Abismo (31ª fase da Operação Lava Jato). 

Também,  conforme  exposto  na  fl.  22  da  denúncia  supra,  há  no  material
apreendido, também, manuscrito datado de 04/04/2017 (anexo 38, p. 74) no qual é
feita referência a “ZE AUG” e à offshore ADRIA VENERE, constituída por DAVID
MUINO junto ao escritório MOSSACK & FONSECA. 

Naquele  documento  consta  literalmente  a  frase  em  alemão:  “öffnen  Adria
Venere  BVI  oder  Bahamas  → Swissquote”,  isto  é:  “Abrir  Adria  Venere  BVI  ou
Bahamas no Swissquote”, instituição bancária sediada na Suíça. 

23 Conforme consta no link:  http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/operacao-miqueias-mpf-
df-denuncia-43-pessoas-por-participacao-no-esquema-que-lesou-fundos-de-previdencia-municipais 

24 Conforme consta no link: https://istoe.com.br/58789_OS+NOVOS+PROCESSOS+DE+PIMENTEL/. 
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Tudo  isso  indica  que  o  requerente,  se  posto  em liberdade,  poderá  voltar  a
delinquir,  o que indica a necessidade de manutenção da sua custódia cautelar para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 

Por essas razões, o MPF requer a manutenção da prisão preventiva de DAVID
MUINO SUAREZ para que responda ao presente processo preso. 

Curitiba, 19 de dezembro de 2017.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República 

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Laura Gonçavel Tessler

Procuradora da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República

Jerusa Burmann Viecili

Procurador da República

(HMZ/LPH)
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