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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores signatários, no
exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparecem, respeitosamente,
perante  Vossa  Excelência,  para  requerer  MEDIDAS  CAUTELARES de  BUSCA  E
APREENSÃO CRIMINAL,  PRISÃO  PREVENTIVA,  PRISÃO  TEMPORÁRIA  e
BLOQUEIO DE ATIVOS, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I. Contextualização: esquema de corrupção no âmbito da Transpetro

No curso da “Operação Lava Jato” restou comprovado o funcionamento
de uma ampla organização criminosa, pelo menos entre 2004 e 2014, dedicada à
prática reiterada de ilícitos em certames e contratos da PETROBRAS. Dentre os crimes
praticados  merecem  destaque  a  formação  de  cartel,  a  frustração  do  caráter
competitivo de licitações e o pagamento sistemático de propina, a mando de altos
executivos de empresas nacionais e internacionais, por intermédio de profissionais da
lavagem  de  dinheiro  (operadores  financeiros),  aos  diretores  e  gerentes  da
PETROBRAS, bem como aos agentes políticos que possuíam influência na Estatal.

A corrupção no esquema criminoso erigido no seio e em desfavor da
PETROBRAS  era  bilateral  e  envolvia  não  só  a  corrupção  ativa,  por  parte  dos
executivos das empreiteiras cartelizadas, como também, e de forma concomitante, a
corrupção  passiva  de  empregados  da  PETROBRAS,  como  Renato  Duque,  Pedro
Barusco, Paulo Roberto Costa e Jorge Luiz Zelada, cooptados pelo cartel composto
por  diversas  das  maiores  empreiteiras  do  país,  a  fim de  que  zelassem interna  e
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ilegalmente por seus interesses.  Os valores indevidos destinados aos Diretores da
PETROBRAS eram por eles repartidos com agentes políticos responsáveis por sua
nomeação e manutenção nos altos cargos da Estatal.

O complexo esquema de corrupção não se restringiu à PETROBRAS e
também alcançou as subsidiárias integrais da companhia, entre elas a PETROBRAS
TRANSPORTES S/A – TRANSPETRO, estatal responsável pelo transporte e logística do
combustível no país, bem como operações de importação e exportação de petróleo e
derivados.

Nesse período em que existente o esquema criminoso, no contexto da
divisão dos altos cargos da PETROBRAS e subsidiárias, o PMDB foi o responsável pela
indicação e manutenção de José Sérgio de Oliveira Machado (SÉRGIO MACHADO) no
cargo de Presidente da TRANSPETRO (período de 2003-2014).  Em contrapartida à
manutenção de SÉRGIO MACHADO, agentes ligados ao PMDB foram destinatários de
propinas oriundas de grandes contratos públicos celebrados com essa subsidiária.

O ex-presidente da Transpetro SÉRGIO MACHADO firmou acordo de
colaboração premiada com o Ministério Público Federal1, homologado pelo Supremo
Tribunal Federal2.  O Ministro Teori Zavascki, na Petição 6.138/DF, decisão proferida
em 22/09/20163, a fim de subsidiar investigações em curso perante esse d. Juízo a
respeito de crimes praticados no seio e em desfavor da TRANSPETRO, encaminhou
termos de depoimento de SÉRGIO MACHADO e respectivos filhos: Daniel Firmeza
Machado, Sergio Firmeza Machado e Expedito Machado da Ponte Neto.

No âmbito do seu acordo de colaboração, SÉRGIO MACHADO afirmou4

que  escolheu  algumas  empresas  para  pedir  “apoio  político”,  consubstanciado  em
pagamento  de  vantagens  ilícitas  (em  forma  de  doações  oficiais  ou  dinheiro  em
espécie)  oriundas  de  contratos  firmados  com  a  TRANSPETRO.  Para  os  fins  de
arrecadação de propina, narra o colaborador, os contatos eram feitos sempre com
sócios ou presidentes das empresas. 

O percentual de propina solicitado e efetivamente pago, detalha SÉRGIO
MACHADO, era de cerca de 3,0% na área de serviços e de 1,0% a 1,5% na parte dos
navios. As propinas eram repassadas a políticos, e o colaborador ficava com as “sobras”
desses repasses.

O colaborador afirma que fez repasse de vantagens indevidas, sempre no
Brasil, de pouco mais de R$ 100 milhões de reais a políticos, e estima ter recebido, para

1 ANEXO 3. Termo de Acordo de Colaboração Premiada – SÉRGIO MACHADO
2 ANEXO 5. STF. Petição 6.318/DF. Decisão de 24/05/2016. Ministro Teori Zavascki. Homologação dos Termos de

Acordo de Colaboração Premiada firmado por SÉRGIO MACHADO e  filhos.
3 ANEXO 2.  STF.  Petição 6.318/DF.   Decisão de  22/09/2016.  Ministro  Teori  Zavascki.  Remessa de acordos de

colaboração premiada ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba
4 ANEXO 6. Termo de Colaboração Nº 02 - SÉRGIO MACHADO
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ele próprio, cerca de R$ 2 milhões, por ano, decorrentes das “sobras” dos repasses a
políticos, além de R$ 70 milhões de reais recebidos em contas no exterior.

Nessa  atividade de  recebimento  de  propinas,  SÉRGIO MACHADO era
auxiliado por seu filho Expedito Machado da Ponte Neto (EXPEDITO MACHADO), o
qual  também assinou  acordo  de  colaboração  premiada5 (incluso  no  objeto  da  já
mencionada Petição 6.318/DF). 

O colaborador EXPEDITO MACHADO afirmou6 que, no período de 2007 a
2013,  recebeu  recursos  no  exterior  relacionados  às  atividades  do  seu  pai  SERGIO
MACHADO, e que, a partir  de 2008, também ajudou o seu pai com a logística da
arrecadação de propinas no Brasil (recebimento de dinheiro em espécie). 

EXPEDITO  MACHADO  relata  que  as  operações  de  arrecadação  de
dinheiro em espécie ocorriam da seguinte forma: seu pai lhe entregava um endereço,
quase  sempre  em  São  Paulo,  a  data,  a  hora  e  os  codinomes  das  pessoas  que
entregariam e buscariam a propina. EXPEDITO declarou que “terceirizava” a tarefa de
arrecadação de propina ao seu amigo Alexandre Lui.

Conforme depoimento de SÉRGIO MACHADO, as empresas que pagaram
vantagens ilícitas de forma continuada, tanto em doações oficiais quanto em dinheiro,
ao longo de sua gestão (2003-2014), foram: Queiroz Galvão; Camargo Corrêa; Galvão
Engenharia;  NM  Engenharia;  Lumina;  Essencis;  Estre/Pollydutos/Estaleiro  Rio  Tietê;
Irodotos  Navigacion;  Devaran  International  Ltd;  além  de  algumas  empresas
esporádicas entre as quais: UTC Engenharia; GDK Engenharia; MPE Engenharia; Skanska
Engenharia e Bauruense Tecnologia de Serviços Ltda.

Nesse contexto, a presente peça destina-se, especificamente, à análise da
prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo contratos entre
TRANSPETRO e as empresas ESTRE, POLLYDUTOS e ESTALEIRO RIO TIETÊ, pertencentes
a grupo econômico ESTRE, então controlado por WILSON QUINTELLA FILHO.

Há fortes evidências de que SÉRGIO MACHADO solicitou e recebeu de
WILSON QUINTELLA FILHO pagamento de vantagens indevidas na forma de dinheiro
em espécie,  para  si  próprio  e  para  os  políticos  que  o  mantinham no  cargo,  em
decorrência de contratos firmados no período de 2008 a 2014 entre a TRANSPETRO e
as empresas ESTRE AMBIENTAL, POLLYDUTOS e ESTALEIRO RIO TIETÊ. 

Para a geração e entrega das propinas em espécie WILSON QUINTELLA
FILHO utilizou-se dos serviços de MAURO DE MORAIS, sócio do escritório MAURO
DE MORAIS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, situado na Praça Antonio Prado, n° 33,
cj.  905/906,  São Paulo/SP.  MAURO DE MORAIS  utilizou-se de seu escritório  para
celebrar contrato ideologicamente falso com o Grupo ESTRE e, subsequentemente,
emitir notas fiscais "frias", recebendo valores por meio de transferências bancárias para,
logo em seguida, efetuar saques em espécie periódicos e fracionados. O dinheiro em
espécie  gerado  era  então  repassado  para  ANTONIO  KANJI  HOSHIKAWA,  então

5 ANEXO 4. Termo de Acordo de Colaboração Premiada – EXPEDITO MACHADO
6 ANEXO 7. Termo de Colaboração Nº 1 - EXPEDITO MACHADO.
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funcionário  da ESTRE encarregado por  WILSON QUINTELLA FILHO de realizar  as
operações de entrega de propinas.

A fim de que os fatos sob investigação sejam melhor compreendidos, a
presente manifestação encontra-se dividida nos seguintes itens: 

II.  Ajustes  ílícitos  entre  WILSON  QUINTELLA  FILHO  (grupo  Estre)  e
SÉRGIO MACHADO (ex-presidente da Transpetro);

III.  Geração de dinheiro em espécie por meio da empresa MAURO DE
MORAIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS;

IV. Atuação de ANTONIO KANJI  HOSHIKAWA como intermediário de
WILSON QUINTELLA FILHO nas operações de pagamento de propinas; 

V. PEDIDOS: V.1. Medida Cautelar de Busca e Apreensão V.2. Medida
cautelar de prisão preventiva; V.3 Medida cautelar de prisão temporária;
V.4 Medida cautelar de bloqueio de ativos; V.5. Outros pedidos.

Insta salientar, ademais, que os atos ilícitos que serão pormenorizados
nesta  peça  foram  revelados  a  partir  de  uma  série  de  provas  documentais  e
depoimentos. Tais evidências, que consistem nos anexos ao presente pedido e que
doravante,  para facilitar  a leitura,  serão referenciadas apenas em notas de rodapé,
seguem elencadas na tabela a seguir:

Anexo Descrição
Anexo 02 Cópia da decisão proferida pelo Superior Tribunal Federal [STF] no âmbito da Petição nº 6.138/DF.

Anexo 03
Cópia do Termo de Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o Ministério Público Federal
[MPF] e JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO.

Anexo 04
Cópia do Termo de Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o Ministério Público Federal
[MPF] e EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO.

Anexo 05

Cópia da decisão proferida pelo STF no âmbito da Petição nº 6138/DF, por meio da qual restaram
homologados  os  Termos  de  Acordo  de  Colaboração  Premiada  firmados  por  JOSÉ  SÉRGIO  DE
OLIVEIRA MACHADO, EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO e DANIEL FIRMEZA MACHADO.

Anexo 06 Cópia do Termo de Colaboração nº 2 de JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO.
Anexo 07 Cópia do Termo de Colaboração nº 1 de EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO.

Anexo 08

Ofício nº 10725/2018-PRPR/FT, por meio do qual foi encaminhado um questionário a ser respondido
pelos  colaboradores  JOSÉ  SÉRGIO  DE  OLIVEIRA  MACHADO e  EXPEDITO MACHADO DA PONTE
NETO.

Anexo 09 Cópia da petição apresentada pela defesa de JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO e EXPEDITO
MACHADO DA PONTE NETO em resposta ao Ofício nº 10725/2018-PRPR/FT.

Anexo 10 Documento 01, anexo a resposta do Ofício nº 10725/2018-PRPR/FT, encaminhado pela defesa de
JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO e EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO.

Anexo 11 Documento 02, anexo a resposta do Ofício nº 10725/2018-PRPR/FT, encaminhado pela defesa de
JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO e EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO.

Anexo 12

Tabela contendo lista de contratos firmados entre a PETROBRAS S.A. - Transpetro e as empresas
Pollydutos  Montagem  e  Construção  Ltda.,  Estre  Ambiental  S/A  e  Estaleiro  Rio  Tiete  Ltda.,  com
execução durante o período de 2009 a 2013.

Anexo 13
Termo de Verificação Fiscal da empresa ESTRE AMBIENTAL S.A. (CNPJ 03.147.393/0001-59), relativo
ao Processo Administrativo nº 15983.720239/2016-26.

Anexo 14
Relatório Fiscal acerca da empresa CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S/A (CNPJ 01.030.942/0001-85),
relativo ao Processo Administrativo nº 15983.720239/2016-26.
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Anexo 15

Representação Fiscal para Fins Penais visando a apuração da prática de crimes através da empresa
MAURO DE MORAIS –  SOCIEDADE DE ADVOGADOS,  por  seu sócio  titular  MAURO DE MORAIS
(Processo Administrativo nº 10845.720898/2017-12).

Anexo 16
Cópia do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a empresa ESTRE AMBIENTAL S.A.  e
MAURO DE MORAIS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Anexo 17
Cópia dos recibos de prestação de serviços advocatícios emitidos pela empresa MAURO DE MORAIS
– SOCIEDADE DE ADVOGADOS em favor da empresa CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Anexo 18
Cópia dos recibos de prestação de serviços advocatícios emitidos pela empresa MAURO DE MORAIS
– SOCIEDADE DE ADVOGADOS em favor da ESTRE AMBIENTAL S/A.

Anexo 19
Cópia do pagamento escritural a fornecedores realizado pela empresa ESTRE AMBIENTAL S/A em
favor da MAURO DE MORAIS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Anexo 20
Comprovantes de pagamentos realizadas pela empresa CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A em
favor da MAURO DE MORAIS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Anexo 21

Autorização  realizada  pela  empresa  MAURO  DE  MORAIS  –  SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS  para
fornecimento de informações sobre operações financeiras, no período compreendido entre 2011 a
2013, à fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos – DRF/Santos.

Anexo 22
Cópia de extratos e recibos de saques do banco Santander, em nome do Contribuinte: MAURO DE
MORAIS.

Anexo 23
Cópia de cheques do Banco Itaú, emitidos em nome da empresa MAURO MORAIS ADVOGADOS
entre 2011 e 2012.

Anexo 24

Circular  nº  3.461  do  Banco  Central  do  Brasil,  na  qual  são  consolidadas  as  regras  sobre  os
procedimentos a  serem adotados na prevenção e combate às  atividades de  que trata  a  Lei  nº
9.613/98.

Anexo 25 CNIS – Cadastro Nacional  de Informações Sociais – de Antônio Kanji  Hoshikawa, empregado da
empresa ESTRE AMBIENTAL S/A, no período compreendido entre 07/01/2008 e 08/01/2010.

Anexo 26 CNIS – Cadastro Nacional  de Informações Sociais – de Antônio Kanji  Hoshikawa, empregado da
empresa ESTRE AMBIENTAL S/A.,  no período compreendido entre 01/03/2010 e 06/04/2015.

Anexo 27 Ficha  cadastral  completa  da  empresa  ESTRE  –  EMPRESA  DE  SANEAMENTO E  TRATAMENTO DE
RESÍDUOS S.A, fornecida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Anexo 28

Ficha cadastral completa da empresa INFRANER MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. (anteriormente
denominada POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO), fornecida pela Junta Comercial do Estado
de São Paulo.

Anexo 29 Ficha cadastral completa da empresa ESTALEIRO RIO TIETE LTDA., fornecida pela Junta Comercial do
Estado de São Paulo.

Anexo 30 Ficha cadastral completa da empresa MORAIS E KANJI GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., fornecida pela
Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

Anexo 31 Ficha cadastral  completa da empresa M MORAIS GESTÃO E PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI,
fornecida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

Anexo 32
Relatório  de  Pesquisa  Automática  nº  7492/2018,  elaborado  nesta  Procuradoria  da República  do
Estado do Paraná, contendo informações de WILSON QUINTELLA FILHO.

Anexo 33
Relatório  de  Pesquisa  Automática  nº  7491/2018,  elaborado  nesta  Procuradoria  da República  do
Estado do Paraná, contendo informações de MAURO DE MORAIS. 

Anexo 34
Relatório  de  Pesquisa  Automática  nº  7493/2018,  elaborado  nesta  Procuradoria  da República  do
Estado do Paraná, contendo informações de ANTONIO KANJI HOSHIKAWA.

Anexo 35

Ficha cadastral completa da empresa INFRANER MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. (anteriormente
denominada POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.), fornecida pela Junta Comercial do
Estado de São Paulo.

Anexo 36 Cópia do Termo de Colaboração nº 40 de PAULO ROBERTO COSTA. 

Anexo 37
Termo de Verificação Fiscal da empresa ESTRE AMBIENTAL S.A. (CNPJ 03.147.393/0001-59), relativo
ao Processo Administrativo nº 15983.720307/2017-38.

Anexo 38 Cópia do Termo de declarações nº 05 de ADIR ASSAD. 

Anexo 39

Ofício  nº  18932/2017  encaminhado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  por  meio  do  qual  são
encaminhadas cópias  dos termos de depoimento de  NELSON CORTONESI MARAMALDO e  LUIZ
FERNANDO NAVE MARAMALDO.

Anexo 40 Cópia do Termo de Colaboração nº 2 de LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO.
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II. Ajustes ilícitos entre WILSON QUINTELLA FILHO (grupo Estre) e SÉRGIO MACHADO
(ex-presidente da Transpetro)

A respeito das empresas ESTRE / POLLYDUTOS / ESTALEIRO RIO TIETÊ,
integrantes  do  grupo  de  empresas  que  pagaram  vantagens  ilícitas  de  forma
continuada,  o  colaborador  SÉRGIO  MACHADO  afirmou7 que  as  conversas  sobre
pagamento  de  propinas  se  deram  com  WILSON  QUINTELLA  FILHO,  a  quem  o
colaborador se refere como “dono” das empresas.

Foram  firmados  entre  a  TRANSPETRO  e  as  empresas  ESTRE,
POLLYDUTOS e ESTALEIRO RIO TIETÊ, entre os anos de 2008 e 2014, segundo dados
disponíveis no Portal da Transparência da Transpetro8,  pelo menos 36 (trinta e seis)
contratos, no valor total de R$ 682.215.236,69, abaixo sintetizados:

Ord Nº Contrato Modalidade de 
Licitação

Nome da contratada Início do
Contrato

Fim do
Contrato

Valor do Contrato

1 4600004879 CONVITE ESTRE AMBIENTAL S/A 28/05/2008 26/07/2008 R$ 60.000,00

2 4600004891 CONVITE POLLYDUTOS MONTAGEM E 
CONSTRUCAO LTDA

04/06/2008 25/11/2010 R$ 14.103.914,25

3 4600004923 CONVITE POLLYDUTOS MONTAGEM E 
CONSTRUCAO LTDA

18/08/2008 16/08/2014 R$ 5.401.000,00

4 4600005022 INEXIGIBILID
ADE(CAPUT)

ESTRE AMBIENTAL S/A 04/09/2008 20/06/2009 R$ 4.184.721,58

5 4600005523 CONVITE POLLYDUTOS MONTAGEM E 
CONSTRUCAO LTDA

13/07/2009 01/07/2013 R$ 103.709.384,72

6 4600005945 CONVITE POLLYDUTOS MONTAGEM E 
CONSTRUCAO LTDA

26/02/2010 24/02/2013 R$ 35.631.868,52

7 4600007293 CONVITE ESTRE AMBIENTAL S/A 24/02/2011 22/02/2015 R$ 27.102.713,09

8 4600007395 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 28/07/2012 R$ 18.191.886,25

9 4600007396 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 26/09/2012 R$ 22.159.109,30

10 4600007397 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 06/09/2014 R$ 22.081.797,21

11 4600007398 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 31/10/2014 R$ 22.004.296,07

12 4600007399 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 25/03/2013 R$ 21.929.360,32

13 4600007400 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 24/05/2013 R$ 21.855.180,67

14 4600007401 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 23/07/2013 R$ 21.782.405,55

15 4600007402 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 21/09/2013 R$ 21.710.601,92

16 4600007403 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 20/11/2013 R$ 21.640.229,82

17 4600007404 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 19/01/2014 R$ 21.570.964,87

18 4600007405 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 20/11/2015 R$ 21.501.672,94

19 4600007406 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 19/05/2014 R$ 21.449.609,47

20 4600007407 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 18/07/2014 R$ 21.403.810,88

21 4600007408 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 03/05/2016 R$ 21.363.251,07

22 4600007409 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 27/06/2016 R$ 21.328.902,15

7 ANEXO 6, página 3. Termo de Colaboração Nº 02 - SÉRGIO MACHADO
8 ANEXO 12.  Petrobras Transporte S.A. – Transpetro. Transparência Pública. Contratos de Serviços. Contratados:

POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUCAO LTDA; ESTRE AMBIENTAL S/A; ESTALEIRO RIO TIETE LTDA. Contratos
com início dentro do período 2008-2014.  Disponível em:

 <http://www.transpetro.com.br/pt_br/servicos/transparencia-publica-servicos.html>. Acesso em 09/11/2018
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23 4600007410 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 14/01/2015 R$ 21.305.408,76

24 4600007411 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 15/10/2016 R$ 21.282.455,48

25 4600007412 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 14/05/2015 R$ 21.259.610,20

26 4600007413 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 02/02/2017 R$ 21.236.008,81

27 4600007414 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 29/03/2017 R$ 21.213.136,52

28 4600011108 CONVITE ESTALEIRO RIO TIETE LTDA 05/07/2011 28/07/2012 R$ 4.065.187,79

29 4600007518 CONVITE ESTRE AMBIENTAL S/A 01/01/2012 23/07/2015 R$ 9.808.048,00

30 4600010338 DISPENSA(ALÍ
NEA 2.1-B)

POLLYDUTOS MONTAGEM E 
CONSTRUCAO LTDA

05/04/2013 09/04/2013 R$ 319.899,74

31 4600009903 CONVITE POLLYDUTOS MONTAGEM E 
CONSTRUCAO LTDA

26/05/2013 24/05/2016 R$ 34.040.356,08

32 4600010186 DISPENSA(ALÍ
NEA 2.1-B)

ESTRE AMBIENTAL S/A 10/07/2013 08/09/2013 R$ 882.012,36

33 4600010185 CONVITE ESTRE AMBIENTAL S/A 05/08/2013 12/02/2015 R$ 3.840.713,27

34 4600010044 DISPENSA(ALÍ
NEA 2.1-B)

POLLYDUTOS MONTAGEM E 
CONSTRUCAO LTDA

26/08/2013 23/12/2013 R$ 1.099.917,35

35 4600010207 CONVITE POLLYDUTOS MONTAGEM E 
CONSTRUCAO LTDA

16/09/2013 14/03/2014 R$ 2.250.000,00

36 4600010910 CONVITE POLLYDUTOS MONTAGEM E 
CONSTRUCAO LTDA

12/08/2014 10/08/2017 R$ 7.445.801,68

Total R$  682.215.236,69

Como já  mencionado,  o colaborador  SÉRGIO MACHADO cobrava das
empresas, sobre os contratos, o percentual de cerca de 3,0% na área de serviços e de
1,0% a 1,5% na área dos navios. Aplicando-se esses percentuais sobre o valor total dos
contratos acima listados (R$ 682.215.236,69),  é  possível  estimar  que valor  total  de
propinas arrecadados em função dos contratos celebrados entre a TRANSPETRO e as
empresas ESTRE, POLLYDUTOS e ESTALEIRO RIO TIETÊ atingiu montante entre R$ 6,8
milhões e R$ 20,5 milhões,  pelo menos. Mais provável que o total de propinas se
aproxime de R$ 20,5 milhões, haja vista estimativa do colaborador de que, somente em
um dos locais de entrega e recebimento de propinas (Praça Antônio Prado, São Paulo)
foram entregues cerca de R$ 7 milhões, sendo que houve outros locais de entrega de
propina, notadamente Rio de Janeiro.

Conforme  relatou  SÉRGIO  MACHADO9,  as  reuniões  com  WILSON
QUINTELLA em  que  foram  ajustados  os  detalhes  dos  pagamentos  de  propina
ocorreram sempre na sede da TRANSPETRO, uma vez por mês em média, ocasiões em
que eram definidos data, hora e codinome de quem ia entregar e de quem ia receber
os valores em espécie. Segundo o ex-presidente da TRANSPETRO os pagamentos eram
realizados, em regra, em até duas ou três semanas após as reuniões.

Como  elementos  de  corroboração,  SÉRGIO  MACHADO  apresentou:
Relatório de Visitantes da TRANSPETRO referente aos anos de 2008 a 201010; planilha

9 ANEXO 9, item 2.2.  Resposta ao Ofício nº 10725/2018 – PRPR/FT. colaboradores Sérgio Machado e Expedito
Machado

10 ANEXO 11,  páginas  2  a  41.  Colaborador  Sérgio  Machado.  Resposta  ao  Ofício  nº  10725/2018  –  PRPR/FT.
Entradas Catraca Transpetro Wilson Quintella Filho 2008-2010. Observação: o relatório dos anos de 2008 a 2010
traz uma relação completa de visitantes; para facilitar a análise, o Ministério Público Federal destacou em amarelo
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de registros de entradas de WILSON QUINTELLA na sede da TRANSPETRO nos anos
de 2011-201411; e agendas de Reuniões no ano de 201412. 

A partir  desses dados fornecidos  pelo colaborador,  e  excluindo-se os
registros duplicados,  identificam-se,  em uma primeira análise,  99 (noventa e nove)
registros de entrada de WILSON QUINTELLA na sede da TRANSPETRO no período de
2008 a 2014.

Evidências apontam que WILSON QUINTELLA de fato exercia controle
direto  ou  indireto  nas  empresas  ESTRE,  POLLYDUTOS  e  ESTALEIRO  RIO  TIETÊ,
pertencentes ao grupo econômico ESTRE.

Conforme dados obtidos pela Receita Federal no âmbito de ação fiscal
em  face  de  ESTRE  Ambiental  S.A.13,  WILSON QUINTELLA detinha  41,54%  de
participação societária  na  empresa.  Dados  da  JUCESP referentes  à  empresa  ESTRE
AMBIENTAL S.A.14 revelam que WILSON QUINTELLA FILHO foi  eleito Presidente do
Conselho Administrativo da empresa em 25/08/2009; foi eleito Diretor-Presidente em
06/01/2012;  exerceu  o  cargo  de  Diretor-Presidente  até  02/10/2013.  No  Conselho
Administrativo, permaneceu até 20/03/2018.

Na empresa POLLYDUTOS (atual INFRANER Montagem e Construção)15,
WILSON QUINTELLA figura como Sócio, Diretor e Administrador, representante da
controladora  INFRANER Participações  S.A.  (antiga  ESTRE  Óleo  e  Gás  Holding).  Na
INFRANER Participações, empresa controladora da INFRANER Montagem e Construção
(antiga  POLLYDUTOS),  WILSON QUINTELLA exerce  o  cargo de  Diretor-Presidente,
com término de mandato em 30/12/2020 16.

No Estaleiro RIO TIETÊ17,  por sua vez,  WILSON QUINTELLA figura na
condição de Diretor e Administrador, e detém participação como sócio por meio da
empresa WGD Participações Ltda 18.

Assim, WILSON QUINTELLA, na qualidade de controlador/presidente do
grupo ESTRE, efetuou pagamentos de propinas ao então presidente da TRANSPETRO
SÉRGIO  MACHADO em decorrência  de  36  (trinta  e  seis)  contratos  celebrados  no

os registros relacionados a WILSON QUINTELLA. 
11 ANEXO 11, páginas 42 a 45. Colaborador Sérgio Machado. Resposta ao Ofício nº 10725/2018 – PRPR/FT. Doc. .

Entradas Catraca Transpetro Wilson Quintella Filho 2011-2014
12 ANEXO 10. Resposta ao Ofício nº 10725/2018 – PRPR/FT. Doc. 1. Agenda de Reuniões – 2014.
13 ANEXO 13. Item 2.3. Estrutura Societária. Relatório Fiscal do Processo Administrativo nº 15983.720239/2016-

26. Sujeito passivo: ESTRE AMBIENTAL S/A. 
14 ANEXO  27. JUCESP  -  Junta  Comercial  do  Estado  de  São  Paulo.  Ficha  Cadastral.  ESTRE  -  EMPRESA  DE

SANEAMENTO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S.A (atual ESTRE AMBIENTAL S.A.)
15 ANEXO 28. JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo.  Ficha Cadastral.  POLLYDUTOS MONTAGEM E

CONSTRUCAO LTDA (atual INFRANER MONTAGEM E CONSTRUCAO LTDA)
16 ANEXO 35. JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Ficha Cadastral. INFRANER PARTICIPACOES S.A 
17 ANEXO 29. JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Ficha Cadastral. ESTALEIRO RIO TIETE LTDA.
18 ANEXO 32. Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise.  Relatório  de  Pesquisa  Automático 7492/2018.  Pesquisa  sobre

WILSON QUINTELLA FILHO
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período de  2008 a  2014 entre  a  TRANSPETRO e  as  empresas  ESTRE AMBIENTAL,
POLLYDUTOS e ESTALEIRO RIO TIETÊ, cujos valores totalizaram R$ 682.215.236,69. 

As evidências de que os pagamentos de vantagens ilícitas se efetivaram e
de que foram realizados na forma de dinheiro em espécie, mediante estratégias de
ocultação e dissimulação, serão mostradas nos capítulos a seguir.

III.  Geração  de  dinheiro  em  espécie  por  meio  do  escritório  MAURO  DE  MORAIS  -
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

No depoimento prestado em 4 de maio de 2016, o colaborador SÉRGIO
MACHADO mencionou que um dos locais de entrega e recebimento de dinheiro em
espécie em São Paulo/SP, situava-se em um escritório na Praça Antônio Prado, não
tendo certeza, naquele momento, se era um escritório de advocacia ou de psicologia;
comprometeu-se, então, a tentar recuperar informações sobre o escritório.

O  Ministério  Público  Federal,  posteriormente,  solicitou19 aos
colaboradores SÉRGIO MACHADO e EXPEDITO MACHADO maiores detalhes sobre os
fatos relacionados às operações de entrega e recebimento de dinheiro em espécie no
escritório da Praça Antônio Prado em São Paulo/SP.

Em resposta20, o colaborador SERGIO MACHADO identificou que o local
de  entrega  de  valores  na  Cidade  de  São  Paulo  era  um escritório  de  advocacia  -
MAURO DE MORAIS – ADVOGADOS ASSOCIADOS,  localizado na  Praça Antonio
Prado, n° 33, 9° Andar, cj. 905/906, Centro, São Paulo/SP. Ressaltou que o escritório
era o principal endereço na Cidade de São Paulo utilizado por WILSON QUINTELLA
FILHO para entrega de valores em espécie, que, na realidade, eram propinas devidas
em  razão  dos  contratos  que  a  TRANSPETRO  celebrava  com  as  empresas  ESTRE,
POLLYDUTOS e ESTALEIRO RIO TIETÊ.

O  colaborador  EXPEDITO  MACHADO,  que  auxiliava  seu  pai  SÉRGIO
MACHADO com a  logística  de  arrecadação  de  propinas,  confirmou  que  executou
retirada de valores em espécie no escritório da Praça Antônio Prado por intermédio de
seu amigo Alexandre Lui.

Os valores em espécie entregues no referido escritório, relata SÉRGIO
MACHADO, eram destinados a ele próprio e a agentes políticos que mantinham o
colaborador na Presidência da TRANSPETRO.

Nas operações de entrega de propina no escritório da Praça Antônio
Prado, WILSON QUINTELLA se utilizava de um intermediário. O colaborador SÉRGIO
MACHADO  afirma  que  WILSON  QUINTELLA  teria  mencionado,  em  algumas
oportunidades,  que  o  intermediário  responsável  pela  entrega  de  dinheiro  era  um

19 ANEXO 8.  Ofício  nº  10725/2018 –  PRPR/FT.  Solicitação  de informações  complementares  aos  colaboradores
Sérgio Machado e Expedito Machado

20 ANEXO 9. Resposta ao Ofício nº 10725/2018 – PRPR/FT. colaboradores Sérgio Machado e Expedito Machado
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“japonês  de  sua  confiança”,  chamado  Kanji.  Trata-se  de  ANTONIO  KANJI
HOSHIKAWA, cuja atuação será tratada no próximo capítulo.

O escritório MAURO DE MORAIS, além de ter sido utilizado como local
de entrega e recebimento de propinas, funcionou também como pessoa jurídica de
"fachada" por meio da qual o grupo ESTRE gerou dinheiro em espécie para pagamento
de vantagens ilícitas.

No âmbito do Procedimento Fiscal  10845.720898/2017-1221,  a  Receita
Federal apurou que a empresa MAURO DE MORAIS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
por seu sócio titular  MAURO DE MORAIS, recebeu, por serviços não comprovados,
cerca de R$ 22,3 milhões proveniente de empresas do grupo ESTRE. O Fisco identificou
ainda que, ato contínuo aos pagamentos recebidos do grupo ESTRE, o sócio titular
MAURO DE MORAIS efetuava saques periódicos e fracionados de valores na ordem
de  R$  80.000,00  a  R$  90.000,00,  os  quais,  relativamente  ao  período  objeto  de
fiscalização (2011 a 2013), somam ao menos R$ 9,5 milhões em espécie.

A  ação  fiscal  foi  decorrente  da  falta  de  comprovação  dos  serviços
prestados pelo  escritório  MAURO DE MORAIS aos  contratantes ESTRE AMBIENTAL
S.A.22 e CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.23 Os anos analisados nas contratantes
englobaram o período de  2011 a  2013.  O Fisco identificou que a empresa  CAVO
também pertence ao grupo econômico ESTRE.

A  Receita  Federal  apurou24,  com base  na  Declaração  de  Informações
Econômico-Fiscais  da  Pessoa  Jurídica  (DIPJ),  que  o  escritório  MAURO DE  MORAIS
obteve faturamento no valor total de  R$ 25.834.797,47  nos anos de 2011 a 2013.
Desse total, a Receita constatou que cerca de R$ 22,3 milhões são oriundos de quatro
empresas do mesmo grupo econômico (grupo ESTRE), duas delas sob ação fiscal: a
ESTRE AMBIENTAL S.A. (R$ 13,62 milhões) e a CAVO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A.
(R$ 7,92 milhões). As outras duas empresas do grupo são a POLLYDUTOS MONTAGEM
E CONTRUÇÃO LTDA (faturamento de pouco mais de R$ 789 mil, restrito ao ano de
2011) e o ESTALEIRO RIO TIETÊ LTDA. (cerca de R$ 2,82 milhões, restrito ao ano de
2011).

As contratantes ESTRE AMBIENTAL25 e  CAVO SERVIÇOS AMBIENTAIS26,
embora  regularmente  intimadas,  não  apresentaram  ao  Fisco  elementos  hábeis  a
comprovar efetiva prestação de serviços por parte do escritório MAURO DE MORAIS.

21 ANEXO  15.  Representação  Fiscal  Para  Fins  Penais.  Processo  Administrativo  n°  10845.720898/2017-12.
Contribuinte: MAURO DE MORAIS

22 ANEXO  13.  Relatório  Fiscal  do  Processo  Administrativo  nº  15983.720239/2016-26.  Sujeito  passivo:  ESTRE
AMBIENTAL S/A.

23 ANEXO  14.  Relatório  Fiscal  do  Processo  Administrativo  no  15983.720221/2016-24.  Sujeito  passivo:  CAVO
SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

24 ANEXO 15, item 4.1.. Representação Fiscal Para Fins Penais. Processo Administrativo n° 10845.720898/2017-12.
Contribuinte: MAURO DE MORAIS

25 ANEXO 13, item 8.9.1. Relatório Fiscal do Processo nº 15983.720239/2016-26. ESTRE AMBIENTAL S/A.
26 ANEXO 14, item 6.8.  Relatório Fiscal do Processo Administrativo no 15983.720221/2016-24. Sujeito passivo:

CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A.
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Em resposta às solicitações da Receita Federal, as empresas apresentaram somente
contrato de prestação de serviços27, recibos e comprovantes de pagamentos 28 29 30 31;
não trouxeram nenhum documento que atestasse de fato os serviços prestados, como,
a título de exemplos, relatórios gerados pela contratada, comprovantes de viagens e
despesas alimentícias. Em relação à empresa CAVO, sequer foi apresentado contrato.

Em consulta aos dados constantes da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, referente aos anos de 2011 a 2013, a Receita
Federal  constatou32 que  o  escritório  MAURO  DE  MORAIS  teve  apenas  1  (uma)
empregada, com vínculo no período de 09/2011 a 03/2012, exercendo a função de
secretária.

Cumpre  consignar  que  a  MAURO  DE  MORAIS  -  SOCIEDADE  DE
ADVOGADOS, segundo observado pela Receita Federal, não entrega o DIPJ desde o
ano de 2014, ou seja, está com suas atividades paralisadas33. Por outro lado, no mesmo
endereço (Praça Antônio Prado, 33, Andar 9, Conj 906, Centro, São Paulo-SP), MAURO
DE  MORAIS constituiu,  em  08/01/2015,  a  empresa  M  MORAIS  GESTAO  E
PARTICIPAÇÃO  EMPRESARIAL  EIRELI34.  Além  disso,  consta  também  como  ativa  no
mesmo  endereço  da  Praça  Antônio  Prado,  desde  03/11/2005,  a  empresa  VT4
ASSESSORIA EDUCACIONAL E EM COMUNICACAO LTDA, em que MAURO DE MORAIS
figura como Sócio Administrador com participação de 70% 35.

O  Fisco  procedeu  à  análise  da  movimentação  bancária  do  escritório
MAURO DE MORAIS -  SOCIEDADE DE ADVOGADOS, cujo acesso se deu mediante
expressa autorização do sócio titular MAURO DE MORAIS36.

Apurou-se que, na conta mantida no Banco Itau, o escritório MAURO DE
MORAIS recebeu, entre 2011 e 2012, pelo menos,  R$ 18 milhões de empresas do

27 ANEXO 16. Contrato de Prestação de Serviços entre ESTRE AMBIENTAL S.A. e MAURO DE MORAIS - SOCIEDADE
ADVOGADOS, datado de 01 de julho de 2009.

28 ANEXO 17.  Recibos de Prestação Servicos Advocaticios - MAURO DE MORAIS - CAVO SERVIÇOS AMBIENTAIS.
Documento do Processo Administrativo n° 10845.720898/2017-12. Contribuinte: MAURO DE MORAIS

29 ANEXO  18.  Recibos  de  Prestação  Servicos  Advocaticios  -  MAURO  DE  MORAIS  -  ESTRE  AMBIENTAL  S.A..
Documento do Processo Administrativo n° 10845.720898/2017-12. Contribuinte: MAURO DE MORAIS

30 ANEXO  19.  Pag-For  Bradesco  -  Pagamento  Escritural  a  Fornecedores.  Remetente  ESTRE  -  EMPRESA  DE
SANEAMENTO E TRATAMENTO. Documento do Processo Administrativo n° 10845.720898/2017-12. Contribuinte:
MAURO DE MORAIS.

31 ANEXO 20. Pagamento a Fornecedor. Remetente em Dinheiro CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S/A. Documento
do Processo Administrativo n° 10845.720898/2017-12. Contribuinte: MAURO DE MORAIS.

32 ANEXO 15, item 4.2.1. Representação Fiscal Para Fins Penais. Processo Administrativo n° 10845.720898/2017-12.
Contribuinte: MAURO DE MORAIS

33 ANEXO 13, item 8.9.19. Relatório Fiscal do Processo Administrativo nº 15983.720239/2016-26. Sujeito passivo:
ESTRE AMBIENTAL S/A.

34 ANEXO  31. JUCESP  -  Junta  Comercial  do  Estado  de  São  Paulo.  Ficha  Cadastral.  M  MORAIS  GESTAO  E
PARTICIPACAO EMPRESARIAL EIRELI

35 ANEXO 32. Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise.  Relatório  de  Pesquisa  Automático 7491/2018.  Pesquisa  sobre
MAURO DE MORAIS

36 ANEXO 21. MAURO DE MORAIS. Autorização para Fornecimento de Informações sobre Operações Financeiras.
Documento do Processo Administrativo n° 10845.720898/2017-12. Contribuinte: MAURO DE MORAIS.
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grupo  ESTRE  (empresas  ESTRE  AMBIENTAL,  POLLYDUTOS,  CAVO  SERVIÇOS  e
ESTALEIRO  RIO  TIETÊ).  A  Receita  Federal  demonstra  em seu  relatório37 que  esses
valores permaneciam pouco tempo nessa conta do Banco do Itau.

Os  valores  ingressavam na conta  do Banco Itau  e  logo depois  eram
efetuados pagamentos de cheques (periódicos, com valor em torno de R$ 80.000,00 a
R$ 90.000,00) ou para a conta mantida no Banco Santander da pessoa jurídica MAURO
DE MORAIS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ou para conta de titularidade da pessoa
física MAURO DE MORAIS.

Na  conta  mantida  no  Banco  Santander,  apurou-se  que  o  escritório
MAURO DE MORAIS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS recebeu um pagamento da ESTRE,
no valor  de R$ 302.000,00,  e o restante dos créditos mais  relevantes foram todos
oriundos de transferências da conta mantida no Banco Itau da própria empresa (total
de R$ 4,287 milhões transferidos da conta no Itau para conta no Santander). Os valores
recebidos, constatou a Receita, eram rapidamente sacados, em espécie. Reunindo-se
os débitos acima de R$ 50 mil, os saques na conta do Banco Santander somaram R$
4,7 milhões, conforme apurado pela Receita.

Na conta mantida no Banco HSBC, o escritório MAURO DE MORAIS -
SOCIEDADE DE ADVOGADOS recebeu R$ 915.900,00 oriundos da própria empresa, a
partir  de sua conta mantida no banco Santander.  A Receita Federal  observou que,
assim como ocorreu nas contas mantidas nos bancos Itaú e Santander, o próprio sócio
titular MAURO DE MORAIS passou a fazer saques periódicos em espécie da conta
mantida no Banco HSBC, totalizando R$ 862.200,00.

Em  análise  dessas  transações38,  a  Receita  Federal  verificou  que,  no
período objeto da ação fiscal  (2011 e 2012),  foram efetuados  mais de 100 (cem)
saques em espécie (por meio de cheques ou não), em valores de no mínimo R$ 50
mil, periódicos, totalizando pelo menos R$ 9,5 milhões. Tais saques foram feitos pelo
próprio sócio titular MAURO DE MORAIS, conforme recibos de saques39.  Os saques
realizados  por  meio  de  cheques  também  eram  feitos  pelo  próprio  MAURO  DE
MORAIS, conforme cópias de cheques40.

Conforme relatado pela Receita41, MAURO DE MORAIS não apresentou
justificativa plausível para os saques. MAURO DE MORAIS teria alegado ao Fisco que
tais valores se referiam à distribuição de lucros e pagamento de despesas da sociedade
de advogados;  no entanto,  relata  o  Fisco,  a  empresa  não  apresentou  seus  dados

37 ANEXO 15, Item 7.  Representação Fiscal Para Fins Penais. Processo Administrativo n° 10845.720898/2017-12.
Contribuinte: MAURO DE MORAIS

38 ANEXO 15, Item 7.4. Representação Fiscal Para Fins Penais. Processo Administrativo n° 10845.720898/2017-12.
Contribuinte: MAURO DE MORAIS

39 ANEXO 22. BANCO SANTANDER.  Extratos e  Recibos de Saques.  Documento do Processo Administrativo  n°
10845.720898/2017-12. Contribuinte: MAURO DE MORAIS.

40 ANEXO 23. BANCO ITAU. Cópia de Cheques. Documento do Processo Administrativo n° 10845.720898/2017-12.
Contribuinte: MAURO DE MORAIS.

41 ANEXO  15,  itens  7.4.4  e  7.4.5.  Representação  Fiscal  Para  Fins  Penais.  Processo  Administrativo  n°
10845.720898/2017-12. Contribuinte: MAURO DE MORAIS
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contábeis,  o  que  impossibilitou  definir  se  tais  valores  realmente  se  referiam  a
distribuição  de  lucros;  além  disso,  a  empresa  não  apresentou  recibos  que
comprovassem o pagamento de despesas com tais valores sacados.

A estrutura dessas transações apontam para tentativa de burla ao sistema
de controle de atividades financeiras para fins de prevenção e combate à lavagem de
dinheiro. 

A Circular 3.461 de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil42, que
consolida  as  regras  sobre  os  procedimentos  a  serem  adotados  na  prevenção  e
combate à lavagem de dinheiro, na redação vigente à época dos saques efetuados por
MAURO  DE  MORAIS  (2011  a  2012),  estabelecia  às  instituições  financeiras
obrigatoriedade de comunicação ao COAF em relação às ocorrências de saque em
espécie no valor igual ou superior a R$100.000,00 (art. 12., inciso II, c.c. art. 9º, § 1º,
incisos I  e III,  redação vigente à época).  O Banco Central posteriormente alterou o
referido parâmetro para R$ 50.000,00, mas isso se deu somente em 2017 (Circular nº
3.839, de 28/6/2017).

No presente caso, MAURO DE MORAIS efetuou transferências entre uma
conta e outra e depois executou saques periódicos de dinheiro em espécie, por mais
de 100 (cem) vezes no período de dois anos (2011 a 2012), em valores fracionados,
inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Essa estrutura de transações, depreende-
se, tinha como objetivo evitar que as instituições financeiras efetuassem comunicação
ao  Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  –  COAF  e,  sucessivamente,  às
autoridades policiais ou ao Ministério Público.

IV - Atuação de ANTONIO KANJI HOSHIKAWA como intermediário de WILSON
QUINTELLA FILHO nas operações de pagamento de propinas

O colaborador SÉRGIO MACHADO, indagado se tinha conhecimento de
quem era o  intermediário  de  WILSON QUINTELLA com relação às  operações  no
escritório  da  Praça  Antônio  Prado,  respondeu43 que  WILSON  QUINTELLA teria
mencionado,  em  algumas  oportunidades,  que  o  intermediário  responsável  pela
entrega de dinheiro no referido escritório era um “japonês de sua confiança”, chamado
“Kanji” (ANTONIO KANJI HOSHIKAWA).

Há, de fato, indícios de estreito vínculo entre ANTONIO KANJI e WILSON
QUINTELLA.

42 ANEXO  24. BANCO  CENTRAL  DO  BRASIL.  CIRCULAR  Nº  3.461,  de   24  de  julho  de  2009.  Disponível
em:<https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?
arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/47555/Circ_3461_v8_P.pdf>. Acesso em: 09/11/2018

43 ANEXO 9. Resposta ao Ofício nº 10725/2018 – PRPR/FT. colaboradores Sérgio Machado e Expedito Machado
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De acordo com dados  do  CNIS  -  Cadastro  Nacional  de  Informações
Sociais 44 45, ANTONIO KANJI HOSHIKAWA foi funcionário da ESTRE AMBIENTAL  no
período de 2008 a 2015, tendo exercido as seguintes ocupações: Auxiliar de Escritório
em  Geral  (2008-2010);  Diretor  Administrativo  (2010-2012);  Advogado  (2012);  e
Vendedor em Domicilio (2012-2015).

Como  já  mencionado  em  capítulo  anterior, WILSON  QUINTELLA
detinha 41,54% de participação societária na ESTRE AMBIENTAL, tendo exercido cargos
de Presidente do Conselho Administrativo e de Diretor-Presidente no período de 2009
a 2013.

Em 29 de abril de 2016, um ano após seu desligamento formal da ESTRE,
ANTONIO KANJI constituiu a empresa MORAIS E KANJI GESTAO EMPRESARIAL LTDA46,
no  mesmo  endereço  do  local  onde  eram  realizadas  entregas  de  propinas:  Praça
Antonio, Prado, 33, Cj 905, São Paulo/SP.  Alguns meses depois, em 1º de dezembro de
2016,  ANTONIO  KANJI  alterou  o  nome  da  empresa  para  KANJI  GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA e alterou a sede para Rua Jesuino Arruda, 797, Conjunto 32,
Itaim Bibi, Sao Paulo/SP.

O  endereço  Rua  Jesuíno  Arruda,  797,  Conjunto  32,  sede  da  KANJI
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, é o mesmo endereço de 4 (quatro) empresas em que
WILSON QUINTELLA FILHO figura como sócio e/ou presidente47:

1. INFRAINVEST ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Situação: ATIVA em 03/11/2005
Endereço: Rua Jesuino Arruda, Número 797, CJ 32, Itaim, Sao Paulo-SP,
CEP: 04532082
DESCONHECIDO com 100.00% de participação na pessoa jurídica

2. TSQ CONSULTORIA DE MARKETING LTDA.
Endereco: Rua Jesuino Arruda, Número 797, 3 Andar - Cj 32 - Sala 11
Itaim Bibi, SAO PAULO-SP, CEP: 04532082
Situação: ATIVA em 19/08/2005 
SOCIO ADMINISTRADOR com 50.00% de participação na pessoa jurídica

3. WGD PARTICIPACOES LTDA
Endereco:  Rua Jesuino Arruda, Número 797, Andar 3 Itaim Bibi, Sao

44 ANEXO  25. CNIS  -  Cadastro  Nacional  de  Informações  Sociais.  Identificação  do  Filiado:  ANTONIO  KANJI
HOSHIKAWA.  Empregador:  ESTRE  AMBIENTAL  S/A..  Data  de  Admissão:  07/01/2008.  Data  de  Rescisão:
08/01/2010.

45 ANEXO  26. CNIS  -  Cadastro  Nacional  de  Informações  Sociais.  Identificação  do  Filiado:  ANTONIO  KANJI
HOSHIKAWA. Empregador: ESTRE AMBIENTAL S/A.. Data de Admissão: 01/03/2010. Data de Rescisão: 06/04/2015

46 ANEXO 30. JUCESP  -  Junta  Comercial  do  Estado  de  São  Paulo.  Ficha  Cadastral.  MORAIS  E  KANJI  GESTAO
EMPRESARIAL LTDA (atual KANJI GESTAO EMPRESARIAL LTDA)

47 ANEXO 32. Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise.  Relatório  de  Pesquisa  Automático 7492/2018.  Pesquisa  sobre
WILSON QUINTELLA FILHO
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Paulo-SP, CEP: 04532082
Situação: ATIVA em 20/04/2012
SOCIO ADMINISTRADOR com 80.00% de participação na pessoa jurídica

4. HULSHOF PARTICIPACOES S.A.
Endereco:  Rua Jesuino Arruda, Número 797, Andar 3 Conj 32 Itaim
Bibi, Sao Paulo-SP, CEP: 04532082
Situação: ATIVA em 08/10/2009
PRESIDENTE com 0.00% de participação na pessoa jurídica

Há  também evidências  de  estreito  vínculo  entre  ANTONIO KANJI e
MAURO DE MORAIS.

MAURO DE MORAIS, tratado no capítulo anterior, foi responsável por
gerar  dinheiro  em  espécie  para  a  ESTRE  e  fornecer  a  sede  de  seu  escritório  de
advocacia (Praça Antônio Prado, 33) como local de entrega e recebimento de propinas.

ANTONIO KANJI  HOSHIKAWA assina, na qualidade de testemunha,  o
contrato de Prestação de Serviços, datado de 01 de julho de 2009, firmado entre a
ESTRE  AMBIENTAL  S.A.  e  o  escritório  MAURO  DE  MORAIS  -  SOCIEDADE  DE
ADVOGADOS 48, instrumento ideologicamente falso.

A Receita Federal identificou49 que MAURO DE MORAIS efetuou 3 (três)
transferências bancárias no ano de 2011 em favor de conta titularizada por ANTONIO
KANJI, no valor total de R$ 1.060.000,00.

Conforme levantamento  da Receita,  ANTONIO KANJI trabalhou  com
MAURO  DE  MORAIS  na  CPTM  -  Companhia  Paulista  de  Trens  Metropolitanos.
ANTONIO KANJI, segundo apurado, foi diretor administrativo e financeiro da CPTM
no período de 2003-2006.

MAURO DE MORAIS justificou para o Fisco que tais transferências foram
realizadas devido à compra de um imóvel no valor total de R$ 1.580.000,00. A Receita
Federal relata que a transação está sob análise, a fim de apurar se a venda realmente
ocorreu, ou se foi mero artifício para justificar a transferência dos valores, haja vista
que, segundo apurado pelo Fisco, a venda teria sido cancelada em 2016.

Conforme já mencionado, ANTONIO KANJI constituiu, em 29 de abril de
2016, a empresa MORAIS E KANJI GESTAO EMPRESARIAL LTDA, no mesmo endereço
do local onde eram realizadas entregas de propinas:  Praça Antonio, Prado, 33, Cj
905,  Sao Paulo/SP.  Na época da constituição da empresa,  ANTONIO KANJI tinha
como sócio LUIS FELIPE MAGALHAES DE MORAIS, filho de MAURO DE MORAIS.

48 ANEXO 16. Contrato de Prestação de Serviços entre ESTRE AMBIENTAL S.A. e MAURO DE MORAIS - SOCIEDADE
ADVOGADOS, datado de 01 de julho de 2009.

49 ANEXO 15, Item 7.1.4.1.. Representação Fiscal Para Fins Penais. Processo Administrativo n° 10845.720898/2017-
12. Contribuinte: MAURO DE MORAIS
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O  escritório  MAURO  DE  MORAIS  –  SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS,
constatado pela Receita, não exerce atividades desde 2014. Em 11/01/2016, porém,
MAURO DE MORAIS constituiu a M MORAIS GESTAO E PARTICIPACAO EMPRESARIAL
EIRELI  50,  no  mesmo endereço  do  antigo  escritório  de  advocacia:  Praça  Antonio,
Prado, 33, Cj 906, Sao Paulo/SP.

Observa-se portanto que, em 2016, MAURO MORAIS e ANTONIO KANJI
constituíram diferentes empresas no idêntico endereço apontado pelo colaborador
SÉRGIO MACHADO como local onde foram realizadas cerca de 30 (trinta) operações de
entrega e recebimento de propinas nos anos de 2009 a 2013.

V - PEDIDOS

V.1. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO

As provas anteriormente expostas  constituem base jurídica suficiente
para a realização de buscas nos endereços residenciais e profissionais dos envolvidos,
a fim de que sejam apreendidos: documentos e objetos necessários à comprovação
dos delitos por eles praticados; numerários obtidos por meios criminosos e outros
elementos  de  convicção  para  a  completa  identificação  de  todos  os  coautores  e
partícipes dos delitos. 

Com efeito, sobretudo diante da natureza dos crimes praticados pelos
indivíduos ora representados, trata-se de medida de fundamental importância para
corroborar os elementos de prova já angariados no curso das investigações. 

Nessa toada, requer o Ministério Público Federal, nos termos do artigo
240, §1º, alíneas “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, a expedição de
mandados de busca e apreensão criminal com a finalidade de apreender quaisquer
documentos,  mídias  e  outras  provas  encontradas  relacionadas  aos  crimes  de
corrupção passiva e ativa, fraude em licitações, contra o Sistema Financeiro Nacional,
lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou documental e organização criminosa,
notadamente, mas não limitado, a:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas,
ordens de pagamento e quaisquer outros documentos relacionados aos
ilícitos narrados nesta manifestação, notadamente aqueles que digam
respeito à manutenção e movimentação de contas bancárias no Brasil e
no exterior, em nome próprio ou de terceiros;

b)  HD´s,  laptops,  smartphones,  pen  drives,  mídias  eletrônicas  de

50 ANEXO  31. JUCESP  -  Junta  Comercial  do  Estado  de  São  Paulo.  Ficha  Cadastral.  M  MORAIS  GESTAO  E
PARTICIPACAO EMPRESARIAL EIRELI
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qualquer  espécie,  arquivos  eletrônicos  de  qualquer  espécie,  agendas
manuscritas  ou  eletrônicas  dos  investigados  ou  de  suas  empresas,
quando houver suspeita que contenham material probatório relevante,
como o acima especificado;

c)  arquivos  eletrônicos  pertencentes  aos  sistemas  e  endereços
eletrônicos utilizados pelos representados WILSON QUINTELLA FILHO,
MAURO  DE  MORAIS e  ANTONIO  KANJI  HOSHIKAWA,  além  dos
registros das câmeras de segurança dos locais em que se cumpram as
medidas;

d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual
ou superior  a  R$ 50.000,00 ou US$ 25.000,00 e desde que não seja
apresentada prova documental cabal de sua origem lícita; e

e)  bens de luxo e/ou de alto valor,  tais como joias,  pedras e metais
preciosos, obras de arte (quadros, esculturas, etc.), e desde que não seja
apresentada prova documental cabal de sua origem lícita.

Especificamente, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a expedição
de mandados de buscas  e  apreensão individuais  para  cada um dos  locais  a
seguir relacionados – a fim de que o conhecimento do conteúdo do mandado no
momento da busca em um local não frustre o sucesso do cumprimento em outros
endereços  que  porventura  venham  a  ser  cumpridos  posteriormente  –,  a  ser
cumprido com respeito às normas constitucionais e legais vigentes,  no momento
mais  oportuno  a  ser  considerado  do  ponto  de  vista  da  captura  de  eventuais
procurados e da colheita de provas:

I – Nos endereços residenciais e profissionais de:

Nome Endereço

1 WILSON QUINTELLA FILHO (CPF
006.561.978-11)51

RUA DOMINGOS LEME, 513, APTO 15, VILA NOVA
CONCEICAO, SAO PAULO, SP

2 MAURO  DE  MORAIS (CPF
392.352.038-72)52

AVENIDA  SABIA,  667,  APTO  62,  MOEMA,  SAO
PAULO, SP

3 ANTONIO  KANJI  HOSHIKAWA
(CPF 790.705.748-53)53

RUA GOMES DE  CARVALHO,  1732,  APTO 92,  V
OLIMPIA, SAO PAULO, SP

51 ANEXO 32. Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise.  Relatório  de  Pesquisa  Automático 7492/2018.  Pesquisa  sobre
WILSON QUINTELLA FILHO

52 ANEXO 33. Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise.  Relatório  de  Pesquisa  Automático 7491/2018.  Pesquisa  sobre
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II –   N  as sedes das empresas:  

Nome Endereço

1

ESTRE AMBIENTAL S/A (antiga ESTRE -
EMPRESA  DE  SANEAMENTO  E
TRATAMENTO DE RESIDUOS S.A) - CNPJ
03.147.393/0001-59 AVENIDA - PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK

- 1830 - ITAIM BIBI -
SAO PAULO - SP 

2

INSTITUTO  ESTRE  DE
RESPONSABILIDADE  SOCIO-
AMBIENTAL  (CNPJ:  08.483.074/0001-
38)54

3

POLLYDUTOS  MONTAGEM  E
CONSTRUÇÃO  LTDA  (Denominação
Atual:  INFRANER  MONTAGEM  E
CONSTRUCAO  LTDA)  -  CNPJ
04.814.660/0001-67)

AVENIDA - TABOAO - 455 - RUDGE RAMOS - SAO
BERNARDO DO CAMPO – SP

4 ESTALEIRO  RIO  TIETE  LTDA  (CNPJ
12.858.465/0001-67)

VIA  -  DE  ACESSO  AO  PQ  PORTUARIO  DE
ARACATUBA -  KM2,97  -  PARQUE PORTUARIO -
ARACATUBA – SP

5
MAURO  DE  MORAIS  –  SOCIEDADE  DE
ADVOGADOS  (CNPJ  10.945.639/0001-
01)

PRACA - ANTONIO PRADO - 33 - CONJ: 906 A -
CENTRO - SAO PAULO - SP 

6
M  MORAIS  GESTAO  E  PARTICIPACAO
EMPRESARIAL  EIRELI  (CNPJ
21.642.555/0001-07)

7
VT 4 ASSESSORIA EDUCACIONAL E EM
COMUNICACAO  LTDA
(05.334.443/0001-32)

8

MORAIS E KANJI GESTAO EMPRESARIAL
LTDA  (Denominação  Atual:  KANJI
GESTAO  EMPRESARIAL  LTDA)  -  CNPJ
24.693.896/0001-08

RUA - JESUINO ARRUDA - 797 - 3 ANDAR - CJ 32
- SALA 11 - ITAIM BIBI - SAO PAULO – SP

9 TSQ  CONSULTORIA  DE  MARKETING
LTDA. (CNPJ CNPJ: 07.744.567/0001-11)

10
WGD  PARTICIPACOES  LTDA  (CNPJ
15.539.140/0001-00);

11 HULSHOF  PARTICIPAÇÕES  S.A  (CNPJ

MAURO DE MORAIS
53 ANEXO 34. Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise.  Relatório  de  Pesquisa  Automático 7493/2018.  Pesquisa  sobre

ANTONIO KANJI HOSHIKAWA
54 ANEXO 32, página 5. Relatório de Pesquisa Automático 7492/2018. Pesquisa sobre WILSON QUINTELLA FILHO.

Consta presidente do INSTITUTO ESTRE DE RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL
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11.232.984/0001-52);

A busca domiciliar em residências mostra-se fundamental, uma vez que
consistem em locais que guardam vínculo muito próximo com os investigados, nos
quais  será  possível  arrecadar  provas  úteis  à  conclusão  das  investigações  e  que
reforçarão o juízo positivo de probabilidade acerca da ocorrência dos crimes acima
expostos. 

Considerando-se  ser  comum  que  empresas  utilizadas  para  a
dissimulação de operações de lavagem de dinheiro mantenham salas e espaços à
parte de seus endereços oficiais, justamente para esconder numerário (salas-cofre) ou
documentos relacionados à prática de crimes,  o Ministério Público Federal requer
autorização  para  que  a  autoridade  policial  realize  as  buscas  e  apreensões  em
quaisquer unidades do mesmo edifício que sejam identificadas como de utilização
das empresas/pessoas acima listadas e que possam ser de interesse da investigação
e, no caso de imóveis de rua, em salas e imóveis adjacentes quando utilizados pela
mesma pessoa ou empresa.

O Parquet federal requer, ainda, autorização expressa para:

a)  no  caso  de  apreensão  de  dispositivos  eletrônicos,  tais  como
smartphones, a  extração de cópia dos dados armazenados em nuvem obtidos a
partir  do  eventual  conhecimento  de  credenciais  de  acesso  colhidas  no  próprio
aparelho, com o investigado ou obtidas por ocasião do cumprimento dos mandados
de busca e apreensão;

b) que as diligências sejam efetuadas simultaneamente, permitindo-se
o auxílio de  autoridades policiais  de outros  Estados,  peritos  ou ainda de  outros
agentes  públicos,  incluindo  agentes  da  Receita  Federal,  membros  e  servidores
Ministério Público Federal; 

c) o compartilhamento das provas colhidas quando do cumprimento
destes mandados com a Receita Federal  do Brasil  e com outros Órgãos Públicos,
ficando  o  compartilhamento  a  cargo  do  MPF,  de  acordo  com  o  grau  de  sigilo
necessário.

V.2. MEDIDAS CAUTELARES DE PRISÃO PREVENTIVA

Diante da vasta gama de gravíssimos delitos que foram praticados por
WILSON  QUINTELLA  FILHO,  MAURO  DE  MORAIS e  ANTONIO  KANJI
HOSHIKAWA, em prejuízo da Administração Pública Federal, considerando o risco à
ordem pública e econômica, assim como à instrução criminal e à aplicação da lei
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penal,  que  eles  representam,  fazem-se  imprescindíveis  seus  acautelamentos
preventivos.

Os elementos de prova colhidos comprovam que WILSON QUINTELLA,
então controlador  do grupo econômico ESTRE,  efetuou pagamentos de vantagens
indevidas, na forma de dinheiro em espécie, ao então presidente da Transpetro e agora
colaborador  SÉRGIO  MACHADO,  em  decorrência  de  36  (trinta  e  seis)  contratos
firmados entre 2008 e 2014 entre a TRANSPETRO e as empresas ESTRE AMBIENTAL,
POLLYDUTOS e ESTALEIRO RIO TIETÊ, no valor total de R$ 682.215.236,69.

Conforme adiante  narrado,  o  valor  das  propinas  pagas  por  WILSON
QUINTELLA a SÉRGIO MACHADO totalizou montante entre R$ 6,8 milhões e R$ 20,5
milhões, ao menos.

Insta  destacar  que  a  gravidade  concreta  dos  fatos  praticados  por
WILSON QUINTELLA fica ainda mais evidente diante do fato de que ele, à época dos
fatos, era o principal controlador do Grupo ESTRE55 e, inclusive, membro efetivo de seu
Conselho de Administração desde 10/08/200956.

Insta destacar, ademais, que a atuação ilícita de WILSON QUINTELLA não foi

55 Anexo 37 - Relatório Fiscal da Receita Federal emitido no Processo Administrativo nº 15983.720307/2017-
38, fls. 5.

56 Anexo 37 - Relatório Fiscal da Receita Federal emitido no Processo Administrativo nº 15983.720307/2017-
38, fls. 10.
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reconhecida apenas pelos colaboradores SÉRGIO MACHADO e EXPEDITO MACHADO,
cujas declarações e respectivos elementos de corroboração já foram detalhados acima,
mas  também  pelos  colaboradores  PAULO  ROBERTO  COSTA,  ex-diretor  de
abastecimento  da  Petrobras,  e  LUIZ  FERNANDO  NAVE  MARAMALDO,  sócio  da
empresa NM ENGENHARIA, e o operador financeiro ADIR ASSAD.

Segundo revelado por esse colaborador, em seu termo de colaboração nº 40,
WILSON QUINTELLA  lhe propinas na ordem de R$ 1,4 milhão, por intermédio do
operador financeiro FERNANDO BAIANO, em decorrência de contrato celebrado com
construção  de  um  estaleiro,  visando  a  produção  de  barcaças  e  empurradores,
destinados ao transporte de etanol, in verbis57:

[…] QUE, em relação a empresa ESTRE AMBIENTAL tem a declarar que a mesma realiza a coleta
de lixo e tratamento de resíduos, atuando em algumas cidades do pais,  inclusive Curritiba,
sendo dona da empresa CAVO desde 2011 e também sócia do Estaleiro RIO MAGUARI para a
construção de barcaças e empurradores para o transporte de etanol; QUE, o proprietário da
empresa se chama WILSON QUINTELA FILHO, sendo que atualmente, segundo sabe, parte
da empresa ESTRE pertence ao banco BTG; QUE, que WILSON QUINTELA lhe foi apresentado
por FERNANDO SOARES, vulgo FERNANDO BAIANO, asseverando que a empresa ESTRE já
seria cadastrada junto a PETROBRAS e que gostaria de participar de outras licitações; QUE,,
WILSON QUINTELA FILHO era bastante próximo de FERNANDO SOARES; QUE, foi realizada
uma licitação para tratamento de resíduos a qual foi subdividida em três processos distintos
cobrindo cada um uma região geográfica do pais, asseverando que caso uma empresa, essa
licitação; QUE, a princípio a ESTRE não necessitava pagar nenhuma comissão, considerando
que por estar cadastrada iria ser convidada a participar do certame, todavia acabou pagando
um determinado valor ao declarante e a FERNANDO BAIANO, não sabendo qual foi o total,
sendo que  FERNANDO recebeu a comissão de WILSON QUINTELA e  repassou R$ 1,4
milhão ao declarante; QUE, esclarece que WILSON teria pago a comissão em face de seu
interesse  na  construção  de  um  estaleiro  privado  visando  a  produção  de  barcaças  e
empurradores destinados ao transporte de etanol entre o Mato Grosso e o Estado de Sao
Paulo (hidrovia Parana-Tiete) para a TRANSPETRO; QUE, diz que a ESTRE PETROLEO (empresa
do mesmo grupo da ESTRE AMBIENTAL) teria montado um consorcio com a RIO MAGUARI e a
SS  ADMINISTRAÇÃO  e  acabou  ganhando  a  licitação  para  a  construção  do  estaleiro  e  a
produção  das  embarcações;  QUE,  WILSON  QUINTELA  disse  ao  declarante  em  reuniões
pessoais que daria uma parte do estaleiro ao declarante caso o mesmo ganhasse a licitação;
QUE, esclarece que a construção do estaleiro estava vinculada a aquisição pela PETROBRAS de
vinte  empurradores  e  oitenta  barcaças;  QUE,  afirma que antes  do início  da produção  das
embarcações o declarante foi afastado da PETROBRAS e WILSON acabou não honrando essa
promessa de participação no estaleiro, presumindo o declarante que ele possa ter concedido
essa participação a alguma outra pessoa; QUE, destaca que  a comissão de 1,4 milhão não
tem relação com a licitação do estaleiro, tendo sido dada como uma espécie de “agrado”
acredita; QUE, essa comissão foi paga em espécie por FERNANDO BAIANO entre 2011 e 2012
tanto no escritório como na residência do declarante, sendo que mesmo depois de abril de
2012,  momento  em  que  deixou  a  Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS  continuou
recebendo o restante desses recurso [...]” 

LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO58,  ao seu turno,  revelou os crimes de
corrupção  que  praticou  em  conjunto  com  WILSON  QUINTELLA,  no  âmbito  de

57 Anexo 36 – Termo de Colaboração nº 40 – Paulo Roberto Costa.
58 Anexo 39 e 40 – Termo de Colaboração nº 02 – LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO.
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contrato  firmado,  no  âmbito  da  Transpetro,  pelo  consórcio  formado  pelas  NM
ENGENHARIA e ESTRE AMBIENTAL:

[…] QUE até 2008, a empresa NM ENGENHARIA tinha contratos menores na TRANSPETRO;
QUE o primeiro grande contrato obtido pela NM Engenharia ocorreu em 2008, quando o ex-
Presidente  SÉRGIO  MACHADO  convidou  a  empresa,  por  intermédio  de  seu  pai  NELSON
MARAMALDO,  para  dizer  que  tinha  interesse  que  a  empresa  NM  ENGENHARIA  fosse
contratada para o serviço de manutenção na obra OSBRA, que dizia respeito à manutenção e
reabilitação  de dutos  da  TRANSPETRO,  trajeto  SUL-SUDESTE;  QUE o depoente  não estava
presente nas primeiras reuniões,  mas posteriormente ficou sabendo com detalhes sobre o
acerto que seu pai fez com SÉRGIO MACHADO; QUE SÉRGIO MACHADO disse que a empresa
NM tinha um bom cadastro e uma boa capacidade técnica, e que havia um cartel na obra e o
valor dado era de R$ 600 milhões, porém o orçamento da TRANSPETRO para essa obra era de
pouco menos de R$ 300 milhões; QUE não sabe dizer se o problema de SÉRGIO MACHADO
com o alegado cartel era apenas nessa obra ou se ele realmente pretendia “quebrar” o cartel;
QUE SÉRGIO MACHADO disse que poderia fazer uma contratação emergencial para dar a obra
à  empresa  NM  ENGENHARIA;  QUE  foi  feito  um  orçamento  interno  na  empresa  NM  e
verificaram que era possível cobrir o valor dado por SÉRGIO MACHADO, de R$ 300 milhões, de
forma que seu pai NELSON MARAMALDO aceitou a proposta de SÉRGIO MACHADO; QUE a
obra foi realmente obtida por contratação emergencial;  QUE ao aceitarem a obra,  SÉRGIO
MACHADO  impôs  duas  condições  para  a  contratação;  QUE  ele exigiu  propina  no
montante  de  5.5%  de  todos  os  contratos  da  empresa,  conforme  esclarecido  em
depoimento em separado; QUE  a segunda condição imposta por SÉRGIO MACHADO foi
que  a  empresa  NM  ENGENHARIA  se  consorciasse  com  a  empresa  POLLYDUTOS,  de
WILSON QUINTELA; QUE o depoente e seu pai não conheciam WILSON QUINTELA, então
SÉRGIO MACHADO os apresentou e deixou que se resolvessem sobre o consórcio; QUE houve
uma reunião entre o pai do depoente e WILSON QUINTELA, da qual o depoente não
participou; QUE ficou acertado que a empresa NM teria 65% do consórcio NM DUTOS,
ao passo que a POLLYDUTOS teria 35%; QUE a empresa POLLYDUTOS era uma empresa real,
que  prestou  os  serviços,  porém  houve  uma  série  de  problemas  operacionais  porque  a
POLLYDUTOS  não  tinha  experiência  nessa  área  específica;  QUE  a  NM  precisou  assumir
operacionalmente  a  obra,  dentro do consórcio  NM DUTOS,  sem alteração de participação
social;  QUE nessa  obra  foi  necessário  fazer  um aditivo  de 25%;  QUE esse  aditivo foi
realmente necessário, porém também foi pago o percentual de 5,5% de propina sobre os
valores do aditivo;  QUE esse contrato vigorou por cerca de 3 anos, e posteriormente, por
volta de 2012, foi feita uma concorrência para novo contrato, que era uma continuidade dos
serviços prestados nesse primeiro contrato de manutenção e reabilitação de dutos OSBRA […]

O operador financeiro ADIR ASSAD59,  do mesmo modo, também revelou ter
lavado dinheiro em favor do Grupo ESTRE, por meio do Consórcio SOMA. Segundo
ADIR  ASSAD,  no  ano  de  2012  sua  organização  criminosa  gerou  para  o  grupo
empresarial, supostamente a pedido de WILSON QUINTELLA, cerca de R$ 6 milhões
em espécie:

[...] QUE, conheceu CLÁUDIO ABREU nessa ocasião, pois nunca havia falado com ele até então;
QUE,  por  solicitação e  intermediação  do mesmo ROCHA,  o  COLABORADOR e  sua equipe
também fizeram dinheiro para a ESTRE AMBIENTAL, uma empresa de contratos de lixo, pois a
DELTA tinha negócios com a empresa; QUE, geraram cerca de R$ 6 milhões a partir de um

59 Anexo 38 – Termo de Colaboração nº 05 – ADIR ASSAD.
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depósito  único,  de  R$  6.041.600,00,  efetuado  em  13/04/2012  na  conta  corrente  n°
130020896, agência 4371, Banco Santander, da JSM ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM
LTDA.  pela  empresa  CONSÓRCIO SOMA,  inscrita  no CNPJ  sob o n°  14.758.018/0001-61,
sociedade da ESTRE; QUE, como o valor era muito alto, o COLABORADOR optou por dividir as
entregas dos valores em espécie em várias parcelas semanais de algo entre RS 800 mil e R$
900 mil, ao longo de um mês ou pouco mais, parcelas por sua vez fracionadas em 3 a 4 levas,
pois nunca levavam mais de R$ 300 mil de uma só vez, nas semanas subsequentes ao depósito
de  abril  de  2012;  QUE,  fez  pessoalmente  as  entregas  a  ROCHA  junto  de  um  senhor
japonês,  que  apelidou  de  "Sr.  Myiagi",  em  um  posto  de  gasolina  da  Av.  Juscelino
Kubitschek,  próximo  ao  escritório  da  DELTA  em  São  Paulo;  QUE,  ROCHA  dizia  ao
COLABORADOR que  o  negócio  era  feito  a  pedido  de  WILSON QUINTELLA,  dono da
ESTRE, o qual tinha compromissos políticos a pagar, e dizia para que o COLABORADOR
"cuidasse  bem desses  caras,  pois  com eles  teria  negócios  para  o  resto  da  vida";  QUE,  o
negócio,  porém, foi  fechado com o ROCHA na sede da DELTA, e o COLABORADOR nunca
esteve pessoalmente com WILSON QUINTELLA [...]

Os valores repassados por  WILSON QUINTELLA a SÉRGIO MACHADO, foram
gerados  em  espécie  mediante  os  serviços  de  lavagem  de  capitais  prestados  por
MAURO  DE  MORAIS,  sócio  do  escritório  MAURO  DE  MORAIS  -  SOCIEDADE  DE
ADVOGADOS,  localizado em São Paulo  e  utilizado não apenas para a  geração de
dinheiro  vivo  (mediante  a  celebração  de  contratos  ideologicamente  falsos),  como
também como local de entrega dos numerários.

O  modo  habitual  e  profissional  pelo  qual  MAURO  DE  MORAIS  realizou
centenas  de  operações  de  lavagem  de  dinheiro  em  favor  do  Grupo  ESTRE  ficou
bastante claro na Representação Fiscal para Fins Penais remetida pela Receita Federal
para essa Força Tarefa (anexo 15).  Depreende-se do documento que: i) a empresa
MAURO  DE  MORAIS  -  SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS  recebeu  pelo  menos  R$  18
milhões de empresas do grupo ESTRE, entre 2011 e 2012, lastreados em contratos
ideologicamente falsos de prestação de serviços; ii) esses valores milionários ficavam
depositados  por  pouco  tempo  na  conta  do  escritório,  sendo  retirados  mediante
saques na boca do caixa ou mediante a utilização de cheques (periódicos, com valor
em torno de R$ 80 a 90 mil).

Bastante  ilustrativos,  nesse  sentido,  os  seguintes  quadros  elaborados  pela
Receita Federal (anexo 15):
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Dentro  desse  estratagema  criminoso  os  valores,  tão  logo  lavados  e
transformados em dinheiro vivo pelo operador financeiro MAURO DE MORAIS, eram
repassados ao operador  de confiança  de  WILSON QUINTELLA,  ANTONIO KANJI
HOSHIKAWA,  o qual se incumbia de realizar as entregas de propinas aos agentes
públicos  e  políticos  corrompidos pelo  Grupo ESTRE,  merecendo destaque,  no que
interessa ao presente caso, SÉRGIO MACHADO e seus emissários.

Importante mencionar, por fim, que a forte atuação do Grupo ESTRE no setor
público, conforme relação de contratantes abaixo relacionada60, denota que a intensa
atuação ilícita dos investigados pode ter ocasionado prejuízo em outros contratos
públicos, o que fortalece a necessidade de suas prisões para a garantia da Ordem
Pública.

60 Anexo 37 Relatório Fiscal da Receita Federal emitido no Processo Administrativo nº 15983.720307/2017-
38, fls. 8 e 9.
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Todo  o  contexto  evidencia  que  os  investigados  se  valeram  de
mecanismos  de  dissimulação  da  origem e  de  ocultação  de  valores,  com uso  de
estratagemas para burlar  sistema de controle de atividades financeiras para fins de
prevenção  e  combate  à  lavagem  de  dinheiro.  Tais  circunstâncias  tornam  o  caso
peculiar e reforçam o dolo de que tais operações jamais restassem desveladas. 

Com  essas  evidências  de  que  os  investigados  se  valeram  de
estratagemas de dissimulação e ocultação dos recursos ilícitos indevidos, a liberdade
deles  traz  riscos  à  aplicação  da  lei  penal  e  à  instrução  processual,  já  que  esses
estratagemas,  inclusive  de  criar  falsas  justificativas  para  os  recursos
recebidos/transferidos,  denotam a  possibilidade  de  falsearem e  ocultarem outros
elementos de provas  das  transações  ilícitas.  É,  portanto,  necessária  para  que tais
condutas sejam interrompidas a prisão dos investigados.

Além  disso,  a  decretação  da  prisão  preventiva  dos  investigados
WILSON  QUINTELLA  FILHO,  MAURO  DE  MORAIS  e  ANTONIO  KANJI
HOSHIKAWA se mostra medida imprescindível para inviabilizar o prosseguimento de
suas  inúmeras  práticas  delitivas,  garantindo  a  manutenção  da  ordem  pública  e
econômica.

Veja-se, nesse sentido, que os fatos aqui descritos inserem-se no amplo
contexto  criminoso  desvelado  pela  Operação  Lava  Jato,  com  atuação  de  ampla
organização  criminosa  dedicada  à  corrupção  sistêmica  de  agentes  públicos  e
políticos para a obtenção de favorecimentos em contratos públicos obtidos mediante
cartelização e fraudes licitatórias.

Tal  como  assinalado  por  este  Juízo  em  decisões  anteriores61,  “se  a
corrupção é sistêmica e profunda, impõe-se a prisão preventiva para debelá-la, sob
pena de agravamento progressivo do quadro criminoso. Se os custos do enfrentamento
hoje são grandes, certamente serão maiores no futuro. Impor a prisão preventiva em
um  quadro  de  fraudes  a  licitações,  corrupção  e  lavagem  sistêmica  é  aplicação
ortodoxa da lei processual penal (art. 312 do CPP).”

A gravidade in concreto dos fatos investigados, com suficientes indícios
da prática reiterada de graves crimes que ocasionaram prejuízo de elevada monta à
Administração  Pública  também  denota  a  necessidade  da  prisão  preventiva  dos
investigados  para  o  resguardo  da  ordem  pública,  consoante  reconhecido  pelo
Egrégio STJ em caso análogo:

61  Ex vi, Autos nº 5022192-77.2016.4.04.7000, Evento 3, DESPADEC1.

  26/30



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA PELO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E
OUTROS  DELITOS  GRAVES  DIRECIONADOS  AO  DESVIO  DE  VERBAS  PÚBLICAS.
DECRETO  SUFICIENTEMENTE  FUNDAMENTADO.  GRAVIDADE  CONCRETA.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  NECESSIDADE  DA  PRISÃO  CAUTELAR
EVIDENCIADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Presentes fortes indícios
de  que  o  paciente  faria  parte  de  sólido  esquema  criminoso  que  tinha  como
principal atividade a prática de ilícitos direcionados ao desvio de verbas públicas,
inclusive  federais,  em  proveito  dos  agentes  envolvidos  e  em  detrimento  do
município  lesado,  desbaratado  através  da  denominada  "Operação  Telhado  de
Vidro", e constando ainda que, para que esse fim tivesse êxito, vários crimes eram
cometidos pelo grupo, tais como corrupção, extorsões,  advocacia administrativa,
falsidades e outras inúmeras fraudes, especialmente em licitações, que acarretaram
enormes prejuízos aos cofres públicos, não se mostra desfundamentado o decreto
de prisão preventiva e o acórdão que o manteve, sustentados na necessidade do
resguardo  da  ordem pública,  pois  há  sérios  riscos  das  atividades  ilícitas  serem
retomadas com a soltura. 2. Condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis,
não  teriam,  a  princípio,  o  condão  de,  por  si  sós,  ensejarem  a  revogação  da
preventiva,  quando há nos autos elementos suficientes para a sua ordenação e
manutenção.  3.  Ordem denegada.(STJ -  HC:  111151 RJ 2008/0157121-1,  Relator:
Ministro  JORGE MUSSI,  Data de Julgamento:  21/05/2009,  T5 -  QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 03/08/2009)

Frise-se,  aliás,  que  se  tem  reconhecido  a  legitimidade  da  prisão
preventiva em razão da gravidade em concreto do delito nos seguintes precedentes:
STF, HC 122.370, 1ª T., j. 19/8/2014; HC 119.457, 2ª T., j. 13/5/2014; STJ, HC 279.334,
5ª T., j. 19/8/2014.

Não só a gravidade concreta do crime, mas a sua reiteração de modo
profissional,  ao  longo  dos  últimos  anos,  engendra  a  necessidade,  conforme
reconhecido pela jurisprudência, de que a continuidade do crime seja estancada, para
garantia da ordem pública.

Ainda, a decretação da prisão cautelar de WILSON QUINTELLA FILHO,
MAURO DE MORAIS e ANTONIO KANJI HOSHIKAWA se mostra necessária a fim
de que possam os valores por eles desviados do patrimônio público e branqueados
mediante sucessivas  operações de lavagem de capitais,  possam ser integralmente
rastreados e bloqueados, garantindo-se a aplicação da lei penal.

Nestes termos, o Ministério Público Federal, com fulcro no artigo 312
c/c  artigo  313  do  Código  de  Processo  Penal,  requer  seja  decretada  a  custódia
preventiva  de WILSON  QUINTELLA  FILHO  (CPF  006.561.978-11), MAURO  DE
MORAIS  (CPF  392.352.038-72)  e ANTONIO  KANJI  HOSHIKAWA  (CPF
790.705.748-53),  diante da  alta probabilidade de que persistam com as atividades
criminosas em circunstâncias similares, é imprescindível para a garantia: i) da ordem
pública,  a  fim de interromper a  prática  delitiva  habitual,  mormente em relação à
movimentação  de  valores  auferidos  no  âmbito  de  contratos  fraudulentos  com a
Administração  Pública  Federal;  ii) da  ordem  econômica,  para  que  não  reste
prejudicada  a  estabilidade  econômica  do  setor,  sobretudo  em  termos
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microeconômicos, mediante a perturbação na circulação livre de bens no mercado;
iii) da instrução criminal, para que seja evitada a destruição e a ocultação de provas
que porventura possam resultar em seu desfavor; e iv) da aplicação da lei penal, de
modo a garantir a recuperação dos valores por eles desviados e branqueados pelos
investigados, bem como assegurar que não fujam para o exterior.

Subsidiariamente,  não  vislumbrando  esse  d.  Juízo  a  existência  dos
requisitos  necessários  à  decretação da prisão preventiva  dos  investigados,  requer
este órgão ministerial seja decretada a prisão temporária de WILSON QUINTELLA
FILHO,  MAURO  DE  MORAIS  e ANTONIO  KANJI  HOSHIKAWA,  conforme  será
exposto a seguir.

V.3 MEDIDAS CAUTELARES DE PRISÃO TEMPORÁRIA

Caso o d. Juízo não vislumbre a existência dos requisitos necessários à
decretação  da  prisão  preventiva  dos  investigados  mencionados  no  item anterior,
requer-se,  de  forma subsidiária ao pedido de prisão preventiva ora aventado,  a
decretação  da  prisão  temporária de  WILSON  QUINTELLA  FILHO,  MAURO  DE
MORAIS e ANTONIO KANJI HOSHIKAWA.

As  prisões  temporárias  afiguram-se  imprescindíveis  às  investigações,
existindo, ainda, fundadas razões – autoria e materialidade – da prática do delito de
organização criminosa, nos termos do artigo 1º, incisos I e III, alínea “l”,  da Lei nº
7.960/89.

Veja-se, nesse sentido, que os fatos aqui descritos inserem-se no amplo
contexto  criminoso  desvelado  pela  Operação  Lava  Jato,  com  atuação  de  ampla
organização  criminosa  dedicada  à  corrupção  sistêmica  de  agentes  públicos  e
políticos para a obtenção de favorecimentos em contratos públicos obtidos mediante
cartelização e fraudes licitatórias.

Destarte, embora o crime de organização criminosa não esteja previsto
no rol do artigo 1º, inciso III, da Lei da Prisão Temporária, deve-se lembrar que este
crime somente passou a ser previsto a partir da edição da Lei nº 12.850/2013. De
toda  forma,  estando  previsto  naquela  lei  o  crime  de  quadrilha  ou  bando  (atual
associação criminosa), não há razão para não se considerar aí incluído o delito de
organização criminosa, que nada mais é senão uma espécie ou tipo daquele. Não
haveria razoabilidade, ademais, na interpretação de excluir a organização criminosa
(delito mais grave) das hipóteses autorizativas da prisão temporária, restringindo-a
somente à associação criminosa (crime menos grave).

In  casu,  faz-se  cabível  a  realização  de  diligências  investigatórias
complementares para a obtenção de mais provas acerca da materialidade dos delitos
em  tela,  mormente  tendo  em  vista  a  complexidade  das  operações  de  lavagem
perpetradas pelos investigados, que envolvem a utilização de pessoas interpostas e a
realização de pagamentos fracionados e em espécie.
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A  medida  constritiva  revela-se  importante  para  que  se  proceda  à
execução dos mandados de busca e apreensão sem turbação, e por possibilitar a
oitiva  imediata  dos  investigados,  respeitando-se,  evidentemente,  o  direito  de
permanecerem  em  silêncio.  Ademais,  a  imprescindibilidade  da  medida  para  a
investigação  é  evidente  para  assegurar,  dentre  outros  efeitos,  que  todos  os
investigados sejam ouvidos pelas autoridades sem possibilidade de prévio acerto de
versões com outros envolvidos ou mediante pressão por  parte  das pessoas mais
influentes do grupo.

A  prisão  temporária,  subsidiariamente,  caso  não  sejam  deferidas  as
prisões  preventivas,  de  WILSON  QUINTELLA  FILHO,  MAURO  DE  MORAIS  e
ANTONIO KANJI HOSHIKAWA, mostra-se imprescindível para assegurar que sejam
ouvidos sem a possibilidade de combinação de versões, bem como para impedir que
interfiram na colheita das provas por meio de busca e apreensão.

Assim, havendo suficientes indícios de materialidade e autoria delitiva,
presentes os requisitos legais, requer esse órgão ministerial a decretação da prisão
temporária,  de    forma subsidiária ao pedido de prisão preventiva ora aventado  ,  de
WILSON QUINTELLA FILHO  (CPF  006.561.978-11),  MAURO DE  MORAIS  (CPF
392.352.038-72) e ANTONIO KANJI HOSHIKAWA (CPF 790.705.748-53).

V.4 Medida cautelar de bloqueio de ativos

Postula  o Ministério Público Federal,  ainda,  nos termos do artigo 4º,
caput, da Lei nº 9.613/98, com a redação dada pela Lei nº 12.683/2012, e artigo 125 e
seguintes do Código de Processo Penal, seja determinado o bloqueio cautelar dos
ativos mantidos em instituições financeiras por  WILSON QUINTELLA FILHO (CPF
006.561.978-11), MAURO DE MORAIS (CPF 392.352.038-72) e ANTONIO KANJI
HOSHIKAWA (CPF 790.705.748-53).

Considerando que o investigado  WILSON QUINTELLA FILHO é  alto
executivo  de  empresas  privadas  e  que  os  investigados  MAURO  DE  MORAIS e
ANTONIO KANJI HOSHIKAWA são operadores financeiros, os quais, ao que tudo
indica,  movimentaram e  lavaram dezenas  de  milhões  de  reais  em detrimento da
PETROBRAS TRANSPORTES S.A. - TRANSPETRO e da Administração Pública Federal,
bem como que são responsáveis pelos danos causados à subsidiária, requer-se que o
bloqueio de ativos não tenha limite, sem prejuízo de posterior análise de situações
individuais. 

Pede-se,  por  fim,  que  a  medida  cautelar  em  tela  seja  executada
concomitantemente às medidas de busca e apreensão, caso deferidas.
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V.5. Outros pedidos

 Requer o Ministério Público Federal, ainda, que, após a apreciação dos
pedidos ora formulados, abra-se vista dos autos à Polícia Federal, de forma sigilosa, a
fim de  que,  antes  do cumprimento  dos  mandados  de busca  e  apreensão,  sejam
efetuadas as diligências policiais cabíveis – inclusive levantamentos de campo – para
a  especificação dos endereços das  pessoas físicas,  tanto endereços  domiciliares,
quanto endereços profissionais, e jurídicas supramencionadas.

Curitiba, 22 de novembro de 2018.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Januário Paludo
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Felipe D’Élia Camargo
Procurador da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República
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Procurador da República
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