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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 5054024-
60.2018.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO: WILSON QUINTELLA FILHO

ACUSADO: TSQ CONSULTORIA DE MARKETING LTDA.

ACUSADO: ESTRE AMBIENTAL S/A

ACUSADO: WGD PARTICIPACOES LTDA

ACUSADO: INFRANER MONTAGEM E CONSTRUCAO LTDA

ACUSADO: KANJI GESTAO EMPRESARIAL EIRELI

ACUSADO: MAURO DE MORAIS

ACUSADO: MAURO DE MORAIS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ACUSADO: ESTALEIRO RIO TIETE LTDA

ACUSADO: VT 4 ASSESSORIA EDUCACIONAL E EM COMUNICACAO LTDA

ACUSADO: HULSHOF PARTICIPACOES S.A.

ACUSADO: INSTITUTO ESTRE DE RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

ACUSADO: ANTONIO KANJI HOSHIKAWA

ACUSADO: M MORAIS GESTAO E PARTICIPACAO EMPRESARIAL EIRELI

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público
Federal de buscas e apreensões, prisões cautelares e de sequestro de
ativos relacionado a Wilson Quintella Filho, e tendo por base crimes
supostamente cometidos contra a Petrobras Transportes S/A -
Transpetro, no âmbito da assim denominada Operação Lavajato (evento
1).

Decido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O presente caso insere-se neste contexto.



31/01/2019 DESPADEC

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701543932851227790043644721354&evento=719&k… 3/19

No curso das investigações, apurado, segundo o MPF, que
o mesmo esquema criminoso teria atingido subsidiárias integrais da
Petrobrás, como a Petrobras Transportes S/A - Transpetro.

A Petrobras Transportes S/A- Transpetro é uma subsidiária
integral da Petrobras dedicada ao transporte e a logística de combustível
no Brasil, além de atuar na importação e exportação de petróleo e
derivados, gás e etanol (http://www.transpetro.com.br/pt_br/quem-
somos.html).

No âmbito deste Juízo, foi instaurado o inquérito 5000140-
24.2015.404.7000 para apurar eventuais crimes praticados no âmbito de
suas atividades.

José Sergio de Oliveira Machado, ex-Presidente da
Transpetro, formalizou acordo de colaboração premiada com a
Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo
Tribunal Federal.

O Exmo. Ministro Teori Zavascki, na Petição 6.138, e por
meio de decisão proferida na data de 22/09/2016, remeteu a este Juízo
os termos de depoimento de 1 a 9 de José Sergio de Oliveira Machado, e
todos os termos de depoimento de Daniel Firmeza Machado, Sergio
Firmeza Machado e Expedito Machado da Ponte Neto, a fim de
subsidiar investigação em curso no referido inquérito 5000140-
24.2015.404.7000.

Posteriormente, foi encaminhado a este Juízo, pelo Exmo.
Ministro Edson Fachin, o termo de depoimento n.º 12, de José Sergio de
Oliveira Machado, a partir de decisão proferida na Petição 6325, a fim
de que fossem investigadas as pessoas destituídas de foro por
prerrogativa de função.

Segundo declarado pelo colaborador José Sergio de
Oliveira Machado, diversas empresas pagaram vantagens indevidas de
forma sistemática a ele, durante a sua gestão, que se estendeu de 2003 a
2014, dentre as quais se destacam a 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, dentre as
quais, UTC Engenharia, GDK Engenharia, MPE Engenharia, Skanska
Engenharia e Bauruense Tecnologia de Serviços Ltda.

O percentual de propina convencionado era de cerca de
3,0% na área de serviços, e de 1,0% a 1,5%, na parte dos navios.

José Sergio de Oliveira Machado calcula haver repassado,
no período em que esteve à frente da Transpetro, mais de cem milhões
de reais a agentes políticos, e haver recebido cerca de dois milhões de
reais, por ano, a título de vantagem indevida, além de setenta milhões de
reais no exterior.
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Em relação às empresas Estre e Pollydutos, pertencentes
ao mesmo grupo, e cujo proprietário era Wilson Quintella Filho,
declarou José Sergio de Oliveira Machado ter havido o pagamento de
1,0% sobre os contratos formalizados entre referidas empresas e a
Transpetro.

Os valores seriam pagos no Rio de Janeiro ou em São
Paulo. No Rio de Janeiro o dinheiro era entregue em escritório da Rua
México, oferecido por Márcio, filho do Ministro Edison Lobão. Em São
Paulo, o dinheiro era entregue em locais variados, dentre os quais um
escritório localizado na Praça Antônio Prado.

José Sergio de Oliveira Machado declarou que sempre se
reunia com Wilson Quintella Filho, sempre na sede da Transpetro, e
definia data, hora e codinome de quem iria receber as propinas.

Tais declarações constam do termo nº 2 prestado por José
Sergio de Oliveira Machado, e acostado pelo MPF no evento 1, anexo 6.

Expedito Machado da Ponte Neto, filho de José Sergio e
igualmente colaborador, declarou que no período de 2007 a 2013
recebeu recursos no exterior relacionados às atividades de seu pai, e que,
a partir de 2008, também o ajudou com a logística da arrecadação de
propinas em espécie no Brasil.

Nesse esquema, afirmou que José Sergio Machado lhe
repassava um endereço, quase sempre em São Paulo, a data, hora e
codinomes a pessoa que buscaria e entregaria a propina.

A tarefa era repassada a um amigo e sócio informal do
colaborador, de nome Alexandre Lui.

Tais declarações constam do termo nº 1 prestado por
Expedito Machado da Ponte Neto, e acostado pelo MPF no evento 1,
anexo 7.

Segundo o MPF, com base nas declarações dos
colaboradores José Sergio de Oliveira Machado e Expedito Machado da
Ponte Neto, e igualmente nas provas de corroboração a seguir
analisadas, há provas, em cognição sumária, de que José Sergio de
Oliveira Machado teria solicitado e recebido vantagens indevidas de
Wilson Quintella filho, proprietário das empresas Estre Ambiental,
Pollydutos e Estaleiro Rio Tietê, no âmbito de contratos formalizados
entre referidas empresas e a Transpetro - Petrobras Transportes.

Entre os anos de 2008 a 2014 foram formalizados trinta e
seis contratos entre a Transpetro e as empresas Estre, Pollydutos e
Estaleiro Rio Tietê, no valor total de R$ 682.215.236,69, conforme
consta dos dados disponíveis no Portal de Transparência da Transpetro
(evento 1, anexo12).



31/01/2019 DESPADEC

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701543932851227790043644721354&evento=719&k… 5/19

Aplicando-se o percentual de propina indicado por José
Sergio de Oliveira Machado, entre 1,0%, 1,5% a 3,0% ao montante
total, tem-se o pagamento de propinas nos valores entre R$ 6,8 milhões
e R$ 20,5 milhões, sendo a última quantia a mais próvavel, eis que,
segundo José Sergio Machado somente uma entrega em espécie teria
totalizado R$ 7 milhões (fl. 2, anexo9, evento 1).

A corroborar a alegação de José Sergio de Oliveira
Machado de que os ajustes sobre o pagamento de vantagens indevidas
entre ele e Wilson Quintella Filho ocorriam sempre em reuniões na sede
da empresa Transpetro, o primeiro apresentou relatório de visitantes da
Transpetro entre os anos de 2008 a 2010 (fls. 2/41, anexo11, evento 1),
planilha de registro de entradas de Wilson Quintella na sede da
Transpetro entre os anos de 2011 a 2014 (fls. 42/45, anexo11, evento 1),
e agendas de reuniões no ano de 2014 (anexo10, evento 1).

Da análise de tal documentação, extrai-se a existência de
99 registros de entrada de Wilson Quintella Filho na sede da Transpetro
no período de 2008 a 2014.

Há provas, ainda, da vinculação entre Wilson Quintella
Filho e as empresas Estre Ambiental, Pollydutos e Estaleiro Rio Tietê,
pertencentes ao grupo econômico Estre.

Wilson Quintella Filho compõe o quadro societário da
Estre Ambiental com 41,54% das cotas, segundo relatório fiscal
elaborado pela Receita Federal (evento 1, anexo13). Consta ainda do
documento que Wilson Quintella Filho foi eleito Diretor Presidente da
referida empresa, em 10/01/2012, passando a compor a Diretoria, de
forma exclusiva, até 02/10/2013. Integrou igualmente o Conselho de
Administração da Estre Ambiental entre 25/08/2009 a 20/03/2018
(evento 1, anexo27).

Figura ainda como sócio, Diretor e Administrador da
empresa Infraner Montagem e Construção Ltda (antiga Pollydutos
Montagem e Construção Ltda), e representante da Infraner Participações
S.A. (antiga Estre Óleo e Gás Holding), que igualmente é sócia da
Infraner Montagem e Construção. Wilson Quintella Filho exerce o cargo
de Diretor-Presidente, com término de mandato em 30/12/2020 (evento
1, anexo35).

No Estaleiro Rio Tietê, figura Wilson Quintella Filho
como Diretor e Administrador, detendo participação como sócio por
meio da empresa WGD Participações Ltda (evento 1, anexos 29 e 32).

Segundo os colaboradores José Sergio de Oliveira
Machado e Expedito Machado da Ponte Neto, um dos locais utilizados
para a entrega e recebimento de dinheiro em espécie, em São Paulo,
seria o escritório de advocacia Mauro de Morais - Advogados
Associados, localizado na Praça Antonio Prado, nº 33, 9º andar,
conjunto 905/906, Centro (evento 1, anexo9).
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Os colaboradores estimaram que o escritório tenha sido
utilizado para essa finalidade, entre os anos de 2009 a 2013, cerca de
trinta vezes. Os valores entregues nesse endereço variavam, em média,
de R$ 150.000,00 a R$ 300.000,00.

O responsável pela entrega de dinheiro seria um japonês,
homem de confiança de Wilson Quintella, chamado Antonio Kanji
Hoshikawa.

O escritório Mauro de Morais - Advogados Associados foi
ainda aparentemente utilizado para a movimentação de valores ilícitos e
geração de dinheiro em espécie em favor das empresas do grupo Estre.

A Receita Federal apurou, no âmbito do procedimento
fiscal 10845.720898/2017-12, que referido escritório, por meio de seu
sócio titular Mauro de Morais, recebeu, por serviços não comprovados,
cerca de R$ 22,3 milhões oriundos de empresas do grupo Estre. Foi
identificado, ainda, que após o recebimento dos valores, Mauro de
Morais realizava saques períodicos e fracionados, entre R$ 80.000,00 e
R$ 90.000,00, os quais totalizaram, no período compreendido entre
2011 a 2013, cerca de R$ 9,5 milhões, em espécie (evento 1, anexo15).

O objetivo do procedimento fiscal instaurado foi apurar a
falta de comprovação dos serviços prestados pelo escritório de
advocacia, entre os anos de 2011 a 2013, para dois contratantes que
estão sob ação fiscal e pertencem ao mesmo grupo econômico, a já
citada Estre Ambiental e a Cavo Serviços e Saneamento S/A.

O faturamento total do escritório de advocacia, no período,
foi de R$ 25.834.797,47.

Desse total, conforme acima exposto, R$ 22,3 milhões
foram oriundos de quatro empresas do mesmo grupo econômico, a Estre
Ambiental, responsável pelo pagamento de R$ 13,62 milhões, a Cavo
Serviços de Saneamente, responsável pelo pagamento de R$ 7,92
milhões, a Pollydutos Montagem e Construção Ltda, com pagamento de
R$ 789 mil, no ano de 2011, e o Estaleiro Rio Tietê Ltda, com
pagamento de R$ 2,82 milhões, no ano de 2011.

Apesar dos vultosos valores faturados pelo escritório
Mauro de Morais, foi identificado que, no período, entre 2011 a 2013, a
sociedade possuiu apenas uma empregada, com a função de secretária
executiva, com vínculo entre 09/2011 a 03/2012 (fl. 4, anexo15, evento
1).

As empresas Estre Ambiental e Cavo Serviços Ambientais
não comprovaram à Receita Federal a efetiva prestação de serviços pelo
escritório Mauro de Morais. Limitaram-se a apresentar recibos, contrato
de prestação de serviços, no caso da Estre, e comprovantes de
pagamento, mas sem demonstrar, por meio, v.g., de relatórios, trabalhos
desempenhados, comprovantes de viagens e despesas alimentícias, a
efetiva prestação dos serviços.  
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A Mauro de Morais - Sociedade de Advogados está
atualmente com as atividades paralisadas e não entrega o DIPJ desde o
ano de 2014. No endereço em que funcionava, Praça Antônio Prado, nº
33, 9º andar, conjunto 906, Centro, constam como ativas a empresa M
Morais Gestão e Participação Empresarial, e VT4 Assessoria
Educacional em Comunicação Ltda, ambas vinculadas a Mauro de
Morais (evento 1, anexos 31 e 32).

Análise dos dados bancários e fiscais da Mauro de Morais
- Sociedade de Advogados resultou na identificação do recebimento
pelo escritório, em conta mantida no Banco Itaú, de cerca de R$ 18
milhões, entre os anos de 2011 e 2012, de empresas do grupo Estre, a
Estre Ambiental, Pollydutos, Cavo Serviços e Estaleiro Rio Tietê
(evento 1, anexo15).

Assim que depositados os valores, cheques eram emitidos,
nos valores entre R$ 80 a R$ 90 mil, e destinados à conta mantida no
Santander pelo escritório de advocacia ou para a conta de titularidade da
pessoa física de Mauro de Morais.

Diversos cheques foram ainda sacados em espécie,
totalizando, no período, R$ 3.920.000,00.

Na já mencionada conta mantida no Banco Santander do
escritório, foi identificado um pagamento da Estre, no valor de R$ 302
mil, sendo o restante dos valores, R$ 4,287 milhões oriundos da conta
mantida no Banco Itaú.

Os valores recebidos nessa conta eram sacados em espécie
(fls. 35/36, anexo15, evento 1).

A Mauro de Morais - Sociedade de Advogados recebeu
ainda R$ 915.900,00 em conta bancária mantida no Banco HSBC,
oriundos da conta mantida pelo escritório no Santander. Em seguida,
Mauro de Morais realizou saques periódicos na conta que totalizaram
R$ 862.200,00.

Assim, no período em questão, anos de 2011 a 2012, foram
realizados mais de cem saques em espécie, nas contas do escritório de
Mauro de Morais, em cheque ou não, totalizando pelo menos R$ 9,5
milhões.

A maioria dos saques foram de R$ 90.000,00, em dias
próximos, por exemplo, 03, 05 e 06 de maio de 2011 (fl. 35, anexo15,
evento 1), o que demonstra ter havido intencional fracionamento e a
possível tentativa de não alertar os mecanismos de controle do sistema
financeiro.

Nesse contexto, importa consignar que a Lei nº 9.613/1998
e a Circular nº 3.461, de 24/07/2009, do Banco Central estabelecem
parâmetros de prevenção à utilização de instituições financeiras para
lavagem de dinheiro e critérios de controle.
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A circular estabelece, por exemplo, que operações em
espécie de depósito, saque e provisão de saque de valores iguais ou
superiores a cem mil reais devem ser objeto de sistemas especiais de
registros e ser comunicadas pelas instituições financeiras ao Conselho
de Controle de Atividades Financeiras - COAF (via Bacen), conforme
art. 9º e 12, II, e §1.º. O COAF é a unidade de inteligência financeira
criada pela Lei nº 9.613/1998 para supervisionar ações de inteligência
na prevenção e repressão da lavagem de dinheiro.

Também estabelece obrigações de comunicação de
operações bancárias suspeitas de lavagem de dinheiro de valor igual ou
superior a R$ 10.000,00 (art. 13, I).

Não obstante, quanto às operações envolvendo valor em
espécie igual ou superior a R$ 100.000,00, a comunicação é obrigatória.

Posteriormente aos fatos objeto deste processo, em
28/06/2017, o Banco Central alterou o referido parâmetro para R$
50.000,00, por meio da Circular nº 3.839). 

À época, entretanto, caso fosse realizada, na rede bancária,
transação financeira em espécie de valor igual ou superior a cem mil
reais, além das obrigações de registro, a instituição financeira deveria
comunicar obrigatoriamente o fato ao COAF, independentemente se
houvesse ou não adicional suspeita de que ela envolve lavagem de
dinheiro.

Recebendo a informação, o COAF, após processá-la e
eventualmente agregar dados adicionais, deve encaminhá-la às
autoridades policiais ou do Ministério Público para instauração de
investigação e persecução.

Evidentemente, transações em espécie, de qualquer valor,
não são, por si só, ilícitas, mas, quando da formulação do sistema de
prevenção à lavagem, teve-se presente que a prática de crimes gera, no
mais das vezes, recursos em espécie e que a realização de elevadas
transações em espécie constitui um mecanismo utilizado com frequência
para realizar pagamentos ilícitos, já que dificulta o rastreamento
bancário.

Com a adoção desses parâmetros de prevenção e controle,
não é incomum que criminosos, buscando ocultar transações com
dinheiro de origem e natureza ilícita, utilizem expedientes para
estruturar suas operações em valores fracionados para que fiquem
abaixo do parâmetro de cem mil reais.

O objetivo seria evitar o sistema de prevenção e controle,
ou seja, escapar do "radar" instituído legalmente e evitar que a transação
seja identificada pela instituição financeira e por ela comunicada ao
COAF e, sucessivamente, às autoridades policiais ou do Ministério
Público.
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No caso presente, a análise dos dados bancários revelou
que entre 2011 e 2012, por mais de cem vezes, houve saques periódicos
de dinheiro em espécie, em valores fracionados, inferiores a R$
100.000,00 (parâmetro da época), operações, portanto, aparentemente
estruturadas para burlar o sistema de prevenção.

Conforme acima já mencionado, José Sergio de Oliveira
Machado declarou que Wilson Quintella mencionara, em algumas
oportunidades, que o responsável pela entrega de dinheiro no escritório
em São Paulo era um "japonês de sua confiança" chamado "Kanji",
identificado como Antonio Kanji Hoshikawa.

Antonio Kanji Hoshikawa foi funcionário da Estre
Ambiental, vinculado a Wilson Quintella, no período de 2008 a 2015,
ocupando distintos cargos (evento 1, anexos 25 e 26).

Em 29 de abril de 2016, Antonio Kanji constituiu a
empresa Morais e Kanji Gestão Empresarial Ltda, no mesmo endereço
onde eram realizadas as entregas de propinas, na Praça Antonio Prado,
nº 33, conjunto 905, São Paulo/SP. Meses depois, Antonio Kanji teria
alterado o nome e a sede da empresa para Kanji Gestão Empresarial
Ltda, na Rua Jesuino Arruda, nº 797, conjunto 32, Itaim Bibi, São
Paulo/SP.

Aqui, o vínculo entre Antonio Kanji Hoshiwaka e Wilson
Quintella Filho é reforçado, pois o novo endereço, situado na Rua
Jesuino Arruda, 797, é idêntico ao de quatro empresas vinculadas a
Wilson Quintella, a Infrainvest Assessoria de Planejamento Empresarial
Ltda, a TSQ Consultoria de Marketing Ltda, a WGD Participações
LTDA, e a Hulshof Participações S.A. (evento 1, anexo32).

Há igualmente indícios de vínculo próximo entre Antonio
Kanji Hoshikawa e Mauro de Morais.

O nome original da empresa constituída por Antonio Kanji
após sair da Estre Ambiental faz alusão ao sobrenome de Mauro de
Morais (Morais e Kanji Gestão Empresarial Ltda). Isso porque o sócio
de Antonio Kanji era o filho de Mauro de Morais, Luis Felipe
Magalhães de Morais (evento 1, anexo30).

Mauro de Morais efetuou três transferências bancárias no
ano de 2011 em favor de conta titularizada por Antonio Kanji, no valor
total de R$ 1.060.000,00. A justificativa apresentada pelo primeiro à
Receita Federal foi a de que teria havido a compra de um imóvel no
valor de R$ 1.580.000,00. A transação está sob análise, pois, segundo a
Receita Federal, a venda teria sido cancelada em 2016 (fls. 32/33,
anexo15, evento 1).

Antonio Kanji teria ainda trabalhado na Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos, durante o período em que Mauro de
Morais foi o seu Diretor Jurídico, entre 2004 e 2009.
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Essa a síntese dos fatos e das provas relacionadas pelo
MPF.

Há, em cognição sumária, provas de crimes de corrupção,
de lavagem de dinheiro e possivelmente de associação criminosa.

Os relatos dos colaboradores José Sergio de Oliveira
Machado e Expedito Machado da Ponte Neto indicam o acerto do
pagamento de vantagens indevidas ao primeiro por Wilson Quintella
Filho, proprietário das empresas Estre Ambiental, Pollydutos e Estaleiro
Rio Tietê, no âmbito de contratos formalizados entre referidas empresas
e a Transpetro - Petrobras Transportes. Para o repasse da vantagem
indevida pelas empresas do Grupo Estre teriam sido utilizadas contas
bancárias em nome do escritório de advocacia Mauro de Morais. O
dinheiro transferido era sacado e entregue, em espécie, no espaço físico
do referido escritório, por Antonio Kanji Hoshikawa, homem de
confiança de Wilson Quintella Filho. 

Os depoimentos encontraram corroboração na prova
documental carreada aos autos, consistente nos registros de reuniões
havidas entre José Sergio de Oliveira Machado e Wilson Quintella
Filho, na sede da Transpetro; no procedimento fiscal que visa apurar a
falta de comprovação dos serviços prestados pelo escritório de
advocacia de Mauro de Morais às empresas do Grupo Estre; na análise
dos dados bancários e fiscais da Mauro de Morais - Sociedade de
Advogados; nas provas da relação de proximidade entre Antonio Kanji
Hoshikawa e Mauro de Morais.

Assim, comprovado, em cognição sumária, que as
empresas do Grupo Estre, vinculadas a Wilson Quintella Filho,
repassaram a José Sergio de Oliveira Machado, então Presidente da
Transpetro, cerca de vinte milhões de reais, a título de vantagens
indevidas, no período compreendido, aproximadamente, entre 2008 e
2014, em virtude de contratos formalizados nessa época entre a
Transpetro e as empresas Estre, Pollydutos e Estaleiro Rio Tietê, no
valor total de R$ 682.215.236,69.

A propina teria sido destinada ao próprio José Sergio de
Oliveira Machado, em menor parte, e a agentes públicos e políticos, em
sua maior parte.

Os estratagemas subreptícios utilizados para a ocultação e
dissimulação da vantagem indevida, que incluem a utilização de
empresas e contas de passagem e a estruturação de transações
financeiras para evitar comunicação de operações suspeitas ao Conselho
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, podem configurar crime
de lavagem de dinheiro.

Também há indícios de que os investigados teriam se
associado para praticar juntos crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro, considerando a própria duração do aparente esquema
criminoso.
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Passa-se a examinar os requerimentos do MPF.

3.  Pleiteou  o MPF, autorização para busca e apreensão de
provas nos endereços residenciais e profissionais dos investigados
Wilson Quintella Filho, Mauro de Morais e Antonio Kanji Hoshikawa, e
de suas empresas:

i) WILSON QUINTELLA FILHO (CPF 006.561.978-11),
RUA DOMINGOS LEME, 513, APTO 15, VILA NOVA
CONCEICAO, SAO PAULO, SP;

ii) MAURO DE MORAIS (CPF 392.352.038-72),
AVENIDA SABIA, 667, APTO 62, MOEMA, SAO PAULO, SP;

iii) ANTONIO KANJI HOSHIKAWA (CPF 790.705.748-
53), RUA GOMES DE CARVALHO, 1732, APTO 92, V OLIMPIA,
SAO PAULO, SP;

iv) 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;

v) INSTITUTO ESTRE DE RESPONSABILIDADE
SOCIO-AMBIENTAL (CNPJ: 08.483.074/0001-38), AVENIDA -
PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - 1830 - ITAIM BIBI -
SAO PAULO - SP;

vi) 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;

vii) ESTALEIRO RIO TIETE LTDA (CNPJ
12.858.465/0001-67), VIA - DE ACESSO AO PQ PORTUARIO DE
ARACATUBA - KM2,97 - PARQUE PORTUARIO - ARACATUBA –
SP;

viii) MAURO DE MORAIS – SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (CNPJ 10.945.639/0001-01), PRACA - ANTONIO
PRADO - 33 - CONJ: 906 A - CENTRO - SAO PAULO - SP;

ix) M MORAIS GESTAO E PARTICIPACAO
EMPRESARIAL EIRELI (CNPJ 21.642.555/0001-07), PRACA -
ANTONIO PRADO - 33 - CONJ: 906 A - CENTRO - SAO PAULO -
SP;

x) VT 4 ASSESSORIA EDUCACIONAL E EM
COMUNICACAO LTDA (05.334.443/0001-32), PRACA - ANTONIO
PRADO - 33 - CONJ: 906 A - CENTRO - SAO PAULO - SP;
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xi) 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;

xii) TSQ CONSULTORIA DE MARKETING LTDA.
(CNPJ CNPJ: 07.744.567/0001-11), RUA - JESUINO ARRUDA - 797 -
3 ANDAR - CJ 32 - SALA 11 - ITAIM BIBI - SAO PAULO – SP;

xiii) WGD PARTICIPACOES LTDA (CNPJ
15.539.140/0001-00), RUA - JESUINO ARRUDA - 797 - 3 ANDAR -
CJ 32 - SALA 11 - ITAIM BIBI - SAO PAULO – SP;

xiv) HULSHOF PARTICIPAÇÕES S.A (CNPJ
11.232.984/0001-52), RUA - JESUINO ARRUDA - 797 - 3 ANDAR -
CJ 32 - SALA 11 - ITAIM BIBI - SAO PAULO – SP.

O quadro probatório acima apontado é mais do que
suficiente para caracterizar causa provável a justificar a realização de
busca e apreensão nos endereços dos investigados.

Assim, defiro, nos termos do artigo 243 do CPP, o
requerido, para autorizar a expedição de mandados de busca e
apreensão, a serem cumpridos durante o dia nos endereços dos
investigados e empresas acima especificados.

Os mandados terão por objeto a coleta de provas relativa à
prática pelos investigados dos crimes de corrupção, fraude em licitações,
contra o Sistema Financeiro Nacional, falsidade ideológica e/ou
documental, lavagem de dinheiro, associação criminosa, além dos
crimes antecedentes à lavagem de dinheiro, especificamente:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais,
recibos, agendas, ordens de pagamento e documentos relacionados à
abertura, manutenção e à movimentação de contas no Brasil e no
exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem como patrimônio em
nome próprio ou de terceiros;

b) registros e livros contábeis, formais ou informais,
recibos, agendas, anotações, ordens de pagamento, comprovantes de 
recebimento de valores, no exterior ou no Brasil, relacionados a possível
recebimento de vantagem indevida;

c) documentos, formais ou informais e de qualquer
natureza, relativos a intermediação ou recebimento  de propinas ou
valores a agentes públicos;

d) documentos, formais ou informais e de qualquer
natureza, relativos a contratos de prestação de serviços com empresas
fornecedoras da Petrobrás ou da Administração Pública direta ou
indiretas;
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e) correspondência, mensagens eletrônicas e arquivos
relacionados a esses mesmos fatos;

f) registros das câmeras de segurança dos locais em que se
cumprar as medidas;

g) HDs, laptops, pen drives, smartphones, 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;

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

i) obras de arte de elevado valor, quando não apresentada
prova documental cabal de sua origem lícita; e

j) passaportes no caso de Wilson Quintella Filho, Mauro
de Morais e Antonio Kanji Hoshikawa.

Em todos os mandados de busca e apreensão, consigne-se
autorização para exame e extração de cópias de mensagens eletrônicas
armazenados nos endereços eletrônicos utilizados pelos investigados.

Em relação ao mandado a ser cumprido no escritório de
advocacia (item viii acima), embora haja dúvidas se atualmente estaria
em funcionamento, consigne-se a exigência do artigo 7º, §6º, da Lei n.º
8.906/1994, ou seja, a presença de representante da OAB na
busca. Observo que o objeto do mandado já é suficientemente
delimitado. Fica, entretanto, vedada a apreensão de documentos, como
petições ou minutas de peças jurídicas ou de material eventualmente
protegido por sua condição de advogado. Não estão protegidos
documentos estranhos ao seu trabalho de advogado, como relativos ao
seu patrimônio e eventual envolvimento em crimes de corrupção.

Deverão ainda ser descritos veículos, caminhões ou
máquinas que forem encontrados nos endereços das empresas e dos
investigados e extraídas cópias dos documentos do proprietário.

Consigne-se nos mandados, em seu início, o nome dos
investigados ou da empresa ou entidade e os respectivos endereços, cf.
especificação da autoridade policial.

No desempenho desta atividade, poderão as autoridades
acessar dados, arquivos eletrônicos e mensagens eletrônicas
armazenadas em eventuais computadores ou em dispositivos eletrônico
de qualquer natureza, inclusive smartphones, que forem encontrados,
com a impressão do que for encontrado e, se for necessário, a apreensão,
nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados, disquetes, CDs,
DVDs ou discos rígidos. Autorizo desde logo o acesso pelas autoridades
policiais do conteúdo dos computadores e dispositivos no local das
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buscas e de arquivos eletrônicos apreendidos, mesmo relativo a
comunicações eventualmente registradas. Autorizo igualmente o
arrombamento de cofres caso não sejam voluntariamente abertos.
Consigne-se estas autorizações específica nos mandados.

Consigne-se, em relação aos mandados para as empresas,
autorização para a realização de buscas e apreensões em qualquer andar
ou sala nas quais a prova se localize.

As diligências deverão ser efetuadas simultaneamente e se
necessário com o auxílio de autoridades policiais de outros Estados,
peritos ou ainda de outros agentes públicos, incluindo agentes da
Receita Federal.

Considerando a dimensão das diligências, deve a
autoridade policial responsável adotar postura parcimoniosa na sua
execução, evitando a colheita de material desnecessário ou que as
autoridades públicas não tenham condições, posteriormente, de analisar
em tempo razoável.

Deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo mais breve
possível, relato e resultado das diligências.

Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover a
devolução de documentos e de equipamentos de informática se, após seu
exame, constatar que não interessam à investigação ou que não haja
mais necessidade de manutenção da apreensão, em decorrência do
término dos exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo
requerimento, cópias dos documentos ou dos arquivos eletrônicos e a
entregá-las aos investigados, as custas deles.

A competência se estabelece sobre crimes e não sobre
pessoas ou estabelecimentos. Assim, em princípio, reputo desnecessária
a obtenção de autorização para a busca e apreensão do Juízo do local da
diligência. Esta só se faz necessária quando igualmente necessário o
concurso de ação judicial (como quando se ouve uma testemunha ou se
requer intimação por oficial de justiça). A solicitação de autorização no
Juízo de cada localidade colocaria em risco a simultaneidade das
diligências e o seu sigilo, considerando a multiplicidade de endereços e
localidades que sofrerão buscas e apreensões.

A efetiva expedição dos mandados ocorrerá após
confirmação ou levantamento de novos endereços pela autoridade
policial.

4. Pleiteou o MPF a prisão preventiva de Wilson Quintella
Filho, Mauro de Morais e Antonio Kanji Hoshikawa ou
subsidiariamente a prisão temporária.

Pela análise probatória, forçoso reconhecer a presença dos
pressupostos da preventiva, boa prova de materialidade e de autoria, de
crimes de corrupção, lavagem e associação criminosa.
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Relativamente aos fundamentos da preventiva, há, em
princípio, um risco claro de reiteração delitiva e à aplicação da lei penal.

Em cognição sumária, o investigado Wilson Quintella
Filho, na qualidade de responsável pelas empresas Estre, Pollydutos e
Estaleiro Rio Tietê, teria pagado o equivalente a vinte milhões de reais,
em favor de José Sergio Machado de Oliveira e demais agentes públicos
e políticos, que teriam sido repassados a escritório de advocacia, de
forma dissimulada, a título de prestação de serviços, sacados de forma
estruturada e entregues em espécie com a intermediação de terceiros.

Não se tem presente a localização atual integral do produto
do crime.

Há então risco de que o produto do crime seja submetido a
novas condutas de ocultação e dissimulação e ainda do esvaziamento
dos direitos de sequestro e confisco do produto do crime.

Aparentemente, ainda, Wilson Quintella Filho estaria
relacionado a outros esquemas criminosos, conforme relatos dos
colaboradores Paulo Roberto Costa, Luiz Fernando Nave Maramaldo e
Adir Assad.

Paulo Roberto Costa declarou que Wilson Quintella era
próximo de Fernando Antônio Falcão Soares, e que, para manter bom
relacionamento com a Petrobras e suas subsidiárias, pagou vantagens
indevidas a Fernando Soares, que acabou por repassar R$ 1,4 milhão a
Paulo Roberto Costa. Segundo o colaborador, Wilson Quintella tinha
interesse futuro na construção de um estaleiro privado para a produção
de barcaças e empurradores destinados ao transporte de etanol entre o
Mato Grosso e o Estado de São Paulo (hidrovia Paraná-Tietê) para a
Transpetro (evento 1, anexo 36).

Luiz Fernando Nave Maramaldo, por sua vez, declarou
que José Sergio de Oliveira Machado condicionou a contratação da NM
Engenharia, para o serviço de manutenção e reabilitação de dutos da
Transpetro, trajeto sul-leste, ao pagamento de propinas, no percentual de
5,5% sobre o valor dos contratos, e que fosse realizado consórcio com a
empresa Pollydutos, de Wilson Quintella. Que ao final a NM
Engenharia precisou assumir operacionalmente a obra, já que a
Pollydutos não tinha experiência na área, e que foi realizado um aditivo
sobre o qual igualmente foram pagas propinas no percentual de 5,5%
(evento 1, anexo 40).

Adir Assad, por sua vez, reconheceu haver praticado atos
de lavagem de dinheiro, em favor do Grupo Estre, por meio do
Consórcio Soma, pois a Delta tinha negócios com a empresa. Segundo o
colaborador, ele teria gerado, no ano de 2012, R$ 6 milhões em espécie
para serem destinados a Wilson Quintella, pois esse teria "compromissos
políticos a pagar" (evento 1, anexo 38).
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Apesar da aparente presença dos pressupostos e
fundamentos da preventiva, é mais apropriado acolher no momento o
pedido subsidiário da prisão temporária.

A imposição da prisão temporária viabilizará o melhor
exame dos pressupostos e fundamentos da preventiva após a colheita do
material probatório na busca e apreensão e após a oitiva dos
investigados.

É certo que, no curto prazo da temporária, será difícil o
exame completo do material pela Polícia, mas é possível que
verificações sumárias, aliadas aos depoimentos dos investigados
joguem melhor luz sobre o mundo de sombras que encobre a sua
atividade.

A prisão temporária ampara-se ainda nos indícios de
prática de crimes de corrupção, lavagem, além de associação criminosa.

A medida, por evidente, não tem por objetivo forçar
confissões. Querendo, poderão os investigados permanecer em silêncio
durante o período da prisão, sem qualquer prejuízo a sua defesa.

Apesar de Mauro de Morais ser advogado, não está ele
sendo submetido a medidas cautelares e coercitivas por essa condição,
mas sim na qualidade de investigado. Se o advogado se envolve em
condutas criminais, no caso suposta lavagem de dinheiro, não há
imunidade à investigação a ser preservada, conforme jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.

Reputa-se, enfim, a prisão imprescindível no contexto de
sofisticação da atividade criminosa, ilustrada pela aparente utilização de
um escritório de advocacia para ocultar e dissimular produto do crime
de corrupção.

Assim, atendidos os requisitos do artigo 1.º, I e III, Lei n.º
7.960/1989, sendo a medida necessária pelas circunstâncias do
caso, defiro o requerido  pela autoridade policial e pelo MPF e decreto a
prisão temporária por cinco dias de Wilson Quintella Filho, Mauro de
Morais e Antonio Kanji Hoshikawa.

Expeça-se o mandado de prisão temporária, consignando
nele o prazo de cinco dias, e a referência ao artigo 1.º da Lei n.º
7.960/1989, ao crimes do art. 1.º da Lei nº 9.613/1998 e dos arts. 288,
317 e 333 do CP. Consigne-se no mandado de prisão o nome e CPF dos
investigados e os endereços respectivos.

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

Ao fim do prazo de cinco dias, decidirei sobre o pedido de
prisão preventiva caso haja novo requerimento da autoridade policial
ou do MPF nesse sentido, com esclarecimento, ainda que sumário, do
verificado após o cumprimento das temporárias.

Fica desde logo autorizada a transferência dos presos para
a carceragem da Polícia Federal em Curitiba.

5. Pleiteou o MPF o sequestro de ativos mantidos pelos
investigados  em suas contas correntes.

Autorizam o artigo 125 do CPP e o artigo 4.º da Lei n.º
9.613/1998 o sequestro do produto do crime.

Viável o decreto do bloqueio dos ativos financeiros  dos
investigados em relação aos quais há prova, em cognição sumária, de 
intermediação de propina e de lavagem de dinheiro.

Não importa se tais valores, nas contas bancárias, foram
misturados com valores de procedência lícita. O sequestro e confisco
podem atingir tais ativos até o montante dos ganhos ilícitos.

Considerando os indícios do envolvimento dos
investigados em vários episódios de intermediação de propina e de
lavagem de dinheiro,  resolvo decretar o bloqueio das contas dos
investigados até o montante de vinte milhões de reais.

Defiro, portanto, o requerido e decreto, com base no art. 4º
da Lei nº 9.613/1998, o bloqueio dos ativos mantidos em contas e
investimentos bancários dos seguintes investigados:

i) WILSON QUINTELLA FILHO (CPF 006.561.978-11);

ii) MAURO DE MORAIS (CPF 392.352.038-72); e

iii) ANTONIO KANJI HOSHIKAWA (CPF 790.705.748-
53).

Os bloqueios serão implementados, pelo BacenJud quando
da execução dos mandados de busca e de prisão. Junte-se
oportunamente o comprovante aos autos.

Observo que a medida ora determinada apenas gera o
bloqueio do saldo do dia constante nas contas ou nos investimentos, não
impedindo, portanto, continuidade das atividades dos investigados. Caso
haja ainda bloqueio de valores atinentes à salários, promoverei,
mediante requerimento, a liberação.

6. A competência é, em princípio, deste Juízo.



31/01/2019 DESPADEC

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701543932851227790043644721354&evento=719&… 18/19

A competência é da Justiça Federal, considerando o
âmbito geral dos crimes abrangidos na investigação da Operação
Lavajato, há crimes federais, como pagamento de propina a agentes
políticos federais, especialmente parlamentares federais, ou corrupção e
lavagem de dinheiro transnacionais, o que define a competência da
Justiça Federal, conforme Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção de 2003, que foi promulgada no Brasil pelo Decreto
5.687/2006, combinado com o art. 109, V, da Constituição Federal.

Por outro lado, como exposto inicialmente, há conexão
com os casos da aludida Operação Lavajato, com o mesmo modus
operandi de pagamento sistemático de vantagem indevida por empresas
fornecedoras da Petrobrás aos  agentes desta e com aparente divisão
entre executivos e agentes ou partidos políticos.

Acrescente-se que, como adiantado, foi o próprio Egrégio
Supremo Tribunal Federal quem enviou a este Juízo cópias dos termos
de colaboração de José Sergio de Oliveira Machado e de Expedito
Machado da Ponte Neto, relatando corrupção na Transpetro para
prosseguimento das investigações contra pessoas destituídas de foro por
prerrogativa de função.

Evidentemente, se for o caso, a competência do Juízo
poderá ser questionada por meio de exceção, quando essas questões,
após oitiva do MPF, serão revistas e examinadas com maior
profundidade.

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

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

Deverá a autoridade policial levantar confirmar os
endereços dos investigados e de suas empresas apontados pelo MPF ou
levantar outros pertinentes à investigação, a fim de propiciar a
expedição dos mandados de busca e prisão. 
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Presentes os endereços, expeça a Secretaria os mandados.

Ciência à autoridade policial e ao MPF desta decisão,
devendo observar os provimentos específicos.
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