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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

AÇÃO PENAL Nº 5009558-44.2019.4.04.7000/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: MAURO DE MORAIS

RÉU: JOSE SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

RÉU: ELIO CHERUBINI BERGEMANN

RÉU: WILSON QUINTELLA FILHO

RÉU: ANTONIO KANJI HOSHIKAWA

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de denúncia por crimes de corrupção e lavagam
de dinheiro, arts. 317 e 333, do Código Penal, e Art. 1º da Lei.
9.613/1998, formulada pelo MPF contra (evento 1):

a) Antonio Kanji Hoshikawa;

b) Elio Cherubini Bergemann;

c) José Sérgio de Oliveira Machado;

d) Mauro de Morais; e

e) Wilson Quintella Filho.

A denúncia tem por base os inquéritos 5007767-
74.2018.4.04.7000 e 5004244-20.2019.4.04.7000, bem como os
processos 5059655-82.2018.4.04.7000, 5059502-49.2018.4.04.7000,
5057306-09.2018.4.04.7000 e especialmente o 5054024-
60.2018.4.04.7000.

 2. Como já referido em outras ações, 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.

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).

As investigações sobre os crimes havidos na Transpetro
foram centralizadas no inquérito 5000140-24.2015.404.7000.

A presente ação penal tem por objeto uma fração desses
crimes do esquema criminoso da Petrobras, como descrito a seguir.
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A primeira parte da denúncia (fls. 1- 22) relata os acertos
de corrupção nos contratos da Transpetro com as empresas Estre
Ambiental, Pollydutos e Estaleiro Rio Tietê.

Segundo a denúncia, José Sergio de Oliveira Machado,
então Presidente da Transpetro, teria solicitado e recebido vantagens
indevidas de Wilson Quintella filho, nos montantes de 1% a 4%,  no
âmbito de contratos formalizados pelas empresas Estre Ambiental,
Pollydutos e Estaleiro Rio Tietê com a Transpetro - Petrobras
Transportes.

José Sergio de Oliveira Machado celebrou acordo de
colaboração premiada com a Procuradoria da República, homologado
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, tendo revelado e confessado os
fatos.

Wilson Quintella Filho possui vínculos com todas as
referidas empresas, seja como sócio, representante, controlador, diretor
presidente ou administrador.

Entre 07/07/2008 e 03/11/2014, foram formalizados cinco
contratos, entre a Transpetro e a Estre Ambiental S/A, no valor de R$
282.924.361,91, que teriam gerado propinas nos valores entre R$
8.847.730,85 e R$ 11.316.974,47. 

Entre 21/05/2008 e 03/11/2014, foram formalizados
dezesseis contratos entre a Transpetro e a Pollydutos Montagem e
Construção Ltda. (atual Infraner Montagem e Construção Ltda.), no
valor de RS 279.784.240,79, que teriam gerado propinas nos valores
entre R$ 8.393.527,22 e R$ 11.191.369,63.

Entre 23/11/2010 e 03/11/2014, foram formalizados vinte
contratos entre a Transpetro e a Estaleiro Rio Tiete Ltda., no valor de R$
428.268.822,10. Aplicando-se o percentual de propina indicado por José
Sérgio de Oliveira Machado, de 1% do montante total, para esses
contratos, tem-se o pagamento de propinas de R$ 4.282.688,22. 

Os contratos estão juntados nos anexos constantes do
evento 2, como referido na denúncia (fls. 6, 7, 10 a 13, 16 a 18).

Conforme relatado quando da colaboração, Sérgio
Machado repassava parte dos valores que recebia aos agentes políticos,
responsáveis pela sua manutenção no cargo de Presidente da Transpetro.

Como indícios do referido na denúncia, Wilson Quintella
(representante do grupo Estre), era o responsável pelas tratativas dos
pagamentos com Sergio Machado (Presidente da subsidiária da
PETROBRÁS),  o que ocorreu em inúmeras reuniões mencionadas pelo
Colaborador, registradas na sua agenda e também em relatório de
registro de entrade de visitantes (catraca da TRANSPETRO (evento 2 -
anexo 52 e agenda (anexo 53). 
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Relata também a denúncia que "após as respectivas
solicitação/aceitação por SÉRGIO MACHADO e promessa/oferta por
WILSON QUINTELLA de vantagens indevidas, em decorrência dos
contratos celebrados entre a ESTRE AMBIENTAL S.A., a
POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. e o
ESTALEIRO RIO TIETE LTDA. com a TRANSPETRO, a partir do ano
de 2008, o Grupo ESTRE, por meio de WILSON QUINTELLA, ELIO
BERGEMANN e ANTONIO KANJI, operacionalizou o efetivo
pagamento dos valores espúrios ao ex-Presidente da subsidiária da
PETROBRAS", juntamente com Mauro de Morais.

Nessa segunda parte da denúncia (fls. 22 em diante) é
relatada a denunciada operação de lavagem de dinheiro, no contexto das
atividades de organização criminosa,  mediante a ocultação,
dissimulação da origem, movimentação e disposição de valores, 
proveniente de delitos de organização criminiosa, fraude à licitação,
cartel e corrupção, praticados pelo grupo Estre, em detrimento da
Transpetro, mediante a realização de transferências bancárias, lastreadas
em contratos, notas fiscais e recibos de prestação de serviço
ideologicamente falsos, para conta bancária de Mauro de Morais -
Sociedade de Advogados, controlada por Mauro de Morais, conforme
detalhado em relatório constante do evento 2, anexo 175.

Os contratos foram assinados por  Elio Bergemann, como
representante da Estre, Antonio Kanji, como testemunha, e Mauro de
Morais, como representante do Escritório, enquanto que a entrega e
recebimento de dinheiro em espécie, em São Paulo, realizada
no escritório de advocacia Mauro de Morais.

O responsável pela entrega de dinheiro, segundo o
colaborador, seria um homem de confiança de Wilson Quintella,
chamado Antonio Kanji Hoshikawa, ex-empregado da Estre, que
constituiu empresa Morais e Kanji Gestão Empresarial Ltda., com sede
no mesmo endereço da empresa de Mauro de Morais - Sociedade de
Advogados.

No período de 20/07/2009 a 28/05/2012, a Estre
Ambiental S/A transferiu R$ 16.445.668,88, fracionado em cinquenta
depósitos, para a Mauro de Morais - Sociedade de Advogados.

No período de 16/03/2010 a 20/04/2011, a Pollydutos
Montagem e Construção Ltda. transferiu R$ 1.970.846,28, fracionado
em nove depósitos, para a Mauro de Morais - Sociedade de Advogados.

No período de 21/09/2011 a 22/11/2011, a Estaleiro Rio
Tiete Ltda. transferiu R$ 2.649.020,00, fracionado em quatro depósitos,
para a Mauro de Morais - Sociedade de Advogados.

Foram ainda emitidos recibos de prestação de serviços e
assinado termo de quitação entre as empresas Estre e o Escritório Mauro
de Morais, que o MPF alega serem ideologicamente falsos.
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Além de assinar os contratos da Estre, relata o MPF que
Elio Bergemann, na condição de Presidente da Estre, teria autorizado os
pagamentos por serviços não prestados. O MPF aponta, ainda, que foi
encaminhado a ele, no e-mail "ankaho@uol.com.br" uma planilha
intitulada "Orçamento 2010 - Matriz", na qual haveria controle de
pagamentos a empresas de consultoria, dentre as quais a mauro de
Morais - Sociedade de Advogados.

No âmbito de investigação fiscal, instaurada perante a
Receita Federal (anexos 183, item 7; anexos 196, 199, 200) não teriam
sido comprovadas a efetiva prestação de serviços pelo escritório Mauro
de Morais, sendo anotados  mais de 300 saques periódicos em espécie,
em valores inferiores a R$ 100.000,00.

O dinheiro transferido ao escritório de advocacia era
sacado por Mauro de Morais, na condição de operador financeiro do
Grupo Estre,  e entregue a Antonio Kanji Hoshikawa, preposto de
Wilson Quintella, para posterior repasse a Sérgio Machado. A retirada
de valores, na sede da Mauro de Morais - Sociedade de Advogados, a
pedido de Sérgio Machado, foi confirmada nos depoimentos de
Expedito Machado e Alexandre Lui. 

Os saques totalizaram R$ 16.228.018,81.

Tabela com os saques nas fls. 43-45 da denúncia.

Mauro de Morais não teria apresentado justificativa
plausível para os saques, tendo alegando que corresponderiam à
distribuição de lucros e custeio de despesas. 

Ressalta o MPF que os saques estruturados de valores
inferiores a R$ 100.000,00, teriam por finalidade alijar-se dos
parâmetros de fiscalização da Circular nº 3.461, de 24/07/2009, do
Banco Central, então vigente, que obrigava a comunicação ao COAF
das operações envolvendo valores em espécie superiores a R$
100.000,00.

A denúncia conclui apresentando as imputações seguintes:

1) SÉRGIO MACHADO, pela prática, no período
compreendido entre meados de 07/07/2008 e 03/11/2014, por 5 (cinco)
vezes, em continuidade delitiva (artigo 71/CP), do delito de corrupção
passiva qualificada, em sua forma majorada, previsto no artigo 317,
caput e §1º, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal; pela prática, no
período compreendido entre meados de 21/05/2008 e 03/11/2014, por 16
(dezesseis) vezes, em continuidade delitiva (artigo 71/CP), do delito de
corrupção passiva qualificada, em sua forma majorada, previsto no
artigo 317, caput e §1º, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal; pela
prática, no período compreendido entre meados de 23/11/2010 e
03/11/2014, por 20 (vinte) vezes, em continuidade delitiva (artigo
71/CP), do delito de corrupção passiva qualificada, em sua forma
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majorada, previsto no artigo 317, caput e §1º, c/c artigo 327, §2º, ambos
do Código Penal; sendo que entre cada corrupção; por 03 (três) vezes,
na forma do artigo 69 do Código Penal. 

2) WILSON QUINTELLA, pela prática, no período
compreendido entre meados de 07/07/2008 e 03/11/2014, por 5 (cinco)
vezes, em continuidade delitiva (artigo 71/CP), do delito de corrupção
ativa, em sua forma majorada, previsto no artigo 333, caput e parágrafo
único, do Código Penal; pela prática, no período compreendido entre
meados de 21/05/2008 e 03/11/2014, por 16 (dezesseis) vezes, em
continuidade delitiva (artigo 71/CP), do delito de corrupção ativa, em
sua forma majorada, previsto no artigo 333, caput e parágrafo único, do
Código Penal; pela prática, no período compreendido entre meados de
23/11/2010 e 03/11/2014, por 20 (vinte) vezes, em continuidade delitiva
(artigo 71/CP), do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada,
previsto no artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal; sendo
que entre cada corrupção; por 03 (três) vezes, na forma do artigo 69 do
Código Penal. 

3) WILSON QUINTELLA, ELIO BERGEMANN,
ANTONIO KANJI HOSHIKAWA, MAURO DE MORAIS e SÉRGIO
MACHADO pela prática, no período compreendido entre 20/07/2009 e
28/05/2012, por 50 (cinquenta) vezes, em continuidade delitiva (artigo
71/CP), do delito de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º, caput, V
e § 4º, da Lei nº 9.613/98265 ; WILSON QUINTELLA, ELIO
BERGEMANN, ANTONIO KANJI HOSHIKAWA, MAURO DE
MORAIS e SÉRGIO MACHADO pela prática, no período
compreendido entre 16/03/2010 e 20/04/2011, por 09 (nove) vezes, em
continuidade delitiva (artigo 71/CP), do delito de lavagem de capitais,
previsto no artigo 1º, caput, V e § 4º, da Lei nº 9.613/98266 ; WILSON
QUINTELLA, ELIO BERGEMANN, ANTONIO KANJI
HOSHIKAWA, MAURO DE MORAIS e SÉRGIO MACHADO pela
prática, no período compreendido entre 21/09/2011 e 22/11/2011, por 04
(quatro) vezes, em continuidade delitiva (artigo 71/CP), do delito de
lavagem de capitais, previsto no artigo 1º, caput, V e § 4º, da Lei nº
9.613/98267 ; por 03 (três) vezes, na forma do artigo 69 do Código
Penal. 

4) WILSON QUINTELLA, ELIO BERGEMANN,
ANTONIO KANJI HOSHIKAWA e MAURO DE MORAIS pela
prática, no período compreendido entre 13/01/2011 e 31/07/2012, por
315 (trezentas e quinze) vezes, em continuidade delitiva (artigo 71/CP),
do delito de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º, caput e § 4º, da
Lei nº 9.613/98.

Os fatos descritos, em exame preliminar, apontam para a
prática de crimes.

3. Não cabe nessa fase processual exame aprofundado da
denúncia, o que deve ser reservado ao julgamento, após contraditório e
instrução.
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Basta apenas, em cognição sumária, verificar adequação
formal e se há justa causa para a denúncia.

No que refere à justa causa para a denúncia, entendo que
os fundamentos já exarados na decisão de 04/12/2018, do processo
5054024-60.2018.4.04.7000, lastreado em depoimentos de
colaboradores e no depoimento de Alexandre Lui Geh e em elementos
documentais de corroboração, além das considerações anteriores, são
suficientes, nessa fase, para o recebimento da denúncia.

Em relação a Elio Cherubini Bergemann, entendo que há
melhores questões a serem examinadas especialmente em relação ao
dolo de lavagem. Nada obstante, a condição de Presidente da Estre
durante o período dos fatos, a assinatura de contratos da Estre com o
escritório de Mauro de Morais, bem como a comunicação eletrônica
recebida com a planilha "Orçamento 2010 - Matriz" e o relato de que ele
teria autorizado os pagamentos ao escritório são elementos que
autorizam, pelo menos nessa fase preliminar de recebimento da
denúncia, o reconhecimento de possível agir doloso, sem prejuízo de
avaliação aprofundada no julgamento.

Diante do exposto e considerando que não se exige prova
categórica neste momento processual,  é de ser reconhecida a presença
de justa causa para imputação, sem prejuízo de avaliação aprofundada
no momento próprio.

4. Portanto, presentes indícios suficientes de autoria e
materialidade, evidenciada a justa causa,  recebo a denúncia contra os
acusados acima nominados.

Citem-se e intimem-se os acusados  para apresentação de
resposta no prazo de 10 dias.

Anotações e comunicações necessárias.

Certifiquem-se e solicitem-se os antecedentes dos
acusados.

Juntou o MPF cópia do Procedimento Fiscal
10845.720898/2017-12 e cópia de gravação audiovisual do termo de
colaboração complementar de José Sérgio de Oliveira Machado, datado
de 28/02/2019 (evento 4).

Intime-se o MPF para que promova a juntada de cópia do
acordo de colaboração premiada da testemunha Expedito machado da
Ponte Neto e do registro audiovisual do depoimento relativo ao
documento do evento 2, anexo 202, ou esclareça a impossibilidade de
fazê-lo. Prazo de 5 dias.

No mesmo prazo, deverá o MPF, ainda, apresentar breve
sumário da documentação juntada com a denúncia, a fim de facilitar
posteriores análises.
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5009558-44.2019.4.04.7000 700006416345 .V26

Reduza-se para nível 1 o sigilo dos processos 5007767-
74.2018.4.04.7000, 5059655-82.2018.4.04.700 e 5057306-
09.2018.4.04.7000.

Após, promova-se a vinculação dos aludidos feitos e dos
processos 5054024-60.2018.4.04.7000, 5059655-82.2018.4.04.7000 e
da presente ação penal ao inquérito 5004244-20.2019.4.04.7000, a fim
de viabilizar o acesso, a partir deste, aos demais, por meio da ferramenta
"processos relacionados", do e-proc.

Levante-se o sigilo dos documentos de evento 21 a 28, 30
a 32 e 35 do inquérito policial 5004244-20.2019.4.04.7000.

Reduza-se para nível 1 o sigilo dos termos de colaboração
n.º 1 e 2 de José Sergio de Oliveira Machado, juntados no anexo5 e
anexo6 do evento 2, a fim franquear o acesso às Defesas cadastradas e
de prevenir acessos externos.

Ciência ao MPF.
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