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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: prctb13@jfpr.jus.br

PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº
5039848-42.2019.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

ACUSADO: A APURAR
ACUSADO: NILTON SERSON

ACUSADO: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA
GRADIN

ACUSADO: CANDELARIA PARTICIPACOES
LTDA
ACUSADO: NEWTON SERGIO DE SOUZA

ACUSADO: MAURICIO ROBERTO DE
CARVALHO FERRO

ACUSADO: GUIDO MANTEGA
ACUSADO: GENS PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA

ACUSADO: BAIXO AUGUSTA HOTEL LTDA.

DESPACHO/DECISÃO
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1. Trata-se de processo no
qual, a pedido do MPF, decretei buscas e
prisões contra investigados no âmbito da
assim denominada Operação Lavajato
(decisão de 09/08/2019, evento 3).

Na mesma ocasião,
decretada a prisão temporária de
Maurício Roberto de Carvalho Ferro,
Diretor Jurídico da Braskem, e do
advogado Nilton Serson.

A fase ostensiva da
operação foi deflagrada em 21/08/2019.

Naquela data foi cumprido o
mandado de prisão temporária de
Maurício Roberto de Carvalho Ferro. Não
foi cumprida a prisão Nilton Serson, pois
ele encontrava-se nos Estados Unidos,
onde estaria residindo.

Apesar disso, ao conhecer
da sua prisão, retornou voluntariamente
ao território nacional, tendo o mandado
de prisão temporária contra ele sido
cumprido em 26/08/2019 (segunda-feira).

Nilton Serson foi ouvido
perante a autoridade policial no dia
28/08/2019 (evento 125).

O MPF alega a) que, a
despeito das declarações prestadas pelo
investigado à autoridade policial, não há
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evidência de prestação de serviços a
justificar o recebimento de R$
78.187.344,98 da Braskem; b) que o
investigado remeteu R$ 51.455.393,41 ao
eterior; c) que o investigado declarou que
a Neitech Limited possui contas na Suíça,
na Alemanha e nos Estados Unidos.
Contudo, até o presente momento não
haveria informação sobre os saldos das
contas desbloqueadas; d) que a
declaração da conta da Neitech à
autoridade fiscal seria incompleta; e) que
as contas Neitech Limited e Caju
International, embora formalmente
pertencentes a Nilton Serson, seriam
controladas por Maurício Ferro; f) que
Nilton Serson tinha conhecimento de que
as contas movimentariam recursos de
origem ilícita; g) que Nilton Serson atuou
e possivelmente continuaria a atuar como
pessoa interposta de Maurício Ferro; h)
que as elevadas quantias remetidas ao
exterior por Nilton Serson evidenciam o
risco de novas operações de lavagem de
ativos e dispersão de valores; i) que, entre
11/01/2012 e 11/06/2019, Nilton Serson
realizou trinta e sete operações de
internalização de valores, no valor R$
22.465.760,60. Apenas em 2019, o
investigado recebeu R$ 2.975.091,00 do
exterior, a revelar que continuaria
movimentando suas contas; j) que até o
momento não foi possível rastrear todo o
valor remetido ao exterior, havendo risco
de dissipação do produto de crimes; e k)
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que o investigado reside no exterior.
Requer, assim, a conversão da prisão
temporária de Nilton Serson em
preventiva, para garantia da ordem
pública, da aplicação da lei penal e da
instrução criminal (evento 133).

A Defesa de Nilton Serson
alega a) que o investigado não possui
contas secretas no exterior; b) que os
fatos imputados ao investigado
encerraram-se em 2013; c) que o fato de
Nilton Serson residir no exterior não
justifica a sua prisão pra garantia do risco
à aplicação da lei penal, tendo ele se
apresentado voluntariamente às
autoridades nacionais, além de ter
despido-se dos seus sigilos bancário e
fiscal; d) que a prisão preventiva de
Nilton Serson é exagerada e indevida; e
e) que o investigado pretende colaborar
com a Justiça. Requer assim, a cncessão
de liberdade a Nilton Serson, ainda que
com a aplicação de outras medidas
cautelares diversas da prisão (evento
135).

A Defesa de Nilton Serson
também formulou pedidos de liberdade
nos processos 5045476-
12.2019.4.04.7000 e 5044549-
46.2019.4.04.7000. Decidirei em
conjunto nos presentes autos.

Decido.
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2.  Relatou o MPF, na
representação de evento 1, que o
advogado Nilton Serson e Maurício
Roberto de Carvalho Ferro, então diretor
jurídico da Braskem, teriam promovido a
remessa de milhões de reais ao exterior,
através do Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht.

Ao menos uma parte dos
recursos teria sido viabilizada por meio
de contratos supostamente fraudulentos
celebrados pela Braskem com o escritório
de advocacia de Nilton Serson, que
teriam gerado mais de R$ 78 milhões.

Entre as contas utilizadas
para os pagamentos no exterior, estão as
pertencentes às off-shores Constructora
Internacional Del Sur, Klienfeld Services
e Innovation Research.

Entre as contas utilizadas
como receptáculo, além da conta da Art
Escrow, destaca-se a conta da Caju
International Ltd., que seria vinculada a
Nilton Serson, a qual teria recebido USD
9,5 milhões entre 05/05/2010 e
01/10/2010.

Identificado, também,
suposto acerto entre Maurício e Nilton
para repasse de USD 2,5 milhões à conta
da Federsen Capital.
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Ainda, descoberta a
existência de um trust denominado Zaltic
Trust, instituído com fundos da empresa
Zaltic Solutions, supostamente vinculada
a Maurício Ferro.

Como prova do pedido de
prisão e buscas (evento 1), além de casos
já julgados, o MPF juntou diversas
mensagens eletrônicas trocadas entre os
investigados com funcionários do Setor
de Operações Estruturadas da Odebrecht,
bem como documentos relativos às
contas, ordens de pagamento e extratos.

Com base nesse quadro
fático e probatório, a pedido do MPF,
determinei buscas e a prisão temporária
de Maurício Roberto de Carvalho Ferro e
de Nilton Serson, no processo 5039848-
42.2019.4.04.7000 (evento 3).

Como ali consignado,
presentes os pressupostos à prisão
preventiva do acusado, boa prova de
autoria e materialidade de crimes de
lavagem, do art. 1º, da Lei 9613/1998, e
financeiros, do art. 22, p.ú, da Lei
7492/1986.

Supervenientemente à
decisão de 09/08/2019 (evento 3),
sobreveio a possibilidade de utilização
informações transmitidas
espontaneamente pelas autoridades
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suíças, em 12/03/2018. O documento foi
juntado pelo MPF no evento 7, anexo2
deste processo.

Na decisão de 24/08/2019
(evento 75),  à qual remeto, por
brevidade, há cumprido relato com
descrição da impossibilidade de uso da
prova da prova na ocasião da decisão de
09/08/2019 (evento 3) e da superação da
questão.

De acordo com tais
informações, Nilton Serson é o
beneficiário econômico da conta nº
6534933, no Banque Cramer & Cie S/A,
Genebra, em nome da off-shore Caju
International Inc., e da conta nº
65181333, no Banque Cramer & Cie S/A,
Genebra, em nome da off-shore Neitech
Limited.

Segundo as autoridades da
Suíça, a conta da Caju International Ltd.
recebeu, pelo menos, USD 10 milhões
proveniente de contas do Grupo
Odebrecht, denominada "caixas negras",
utilizadas pelo grupo empresarial para
depositar e repassar valores de origem
criminosa.

Consta nas informaçoes,
ainda, que a partir da conta em nome da
off-shore Caju International Ltd. teriam
sido realizados pagamentos à conta da
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Neitech Limited, da qual Nilton Serson
também é beneficiário econômico, e de,
pelos menos, USD 6 milhões para a conta
em nome da Federsen Capital, cujo
beneficiário econômico é Maurício Ferro.

Apesar da vinculação
formal das contas a Nilton Serson, no
cumprimento dos mandados de busca e
apreensão autroizados (evento 3), foram
colhidos elementos probatórios revelando
que as contas da Caju International e
Neitech Limited seriam, de fato,
controladas por Maurício Ferro.

Nesse sentido, no endereço
de Maurício Ferro, foram apreendidas
tabelas com registros financeiros da conta
2364833, pertencente à off-shore
Federsen Capital (evento 65, inq2, fls. 22-
26).

No documento, Maurício
Ferro ("MF")consta como beneficiário
econômico ("beneficial owner") de contas
em nome das off-shores Neitech Limited
e Caju International.

Pelo documento apreendido,
como consignado na decisão de
24/08/2019 (evento 75), os pagamentos
realizados à Caju International,
aparentam, na realidade, ser destinados a
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Maurício Ferro e não a Nilton Serson,
beneficiário formal da conta em nome da
off-shore.

A situação em nada altera as
conclusões da decisão de 09/08/2019
(evento 3), havendo prova, em cognição
sumária, da participação de Nilton Serson
nos seguintes pagamentos:

- pagamento de USD 9,5
milhões, fracionado em onze
transferências, realizadas pelo Setor de
Operações Estruturadas da Odebrecht, a
partir das conta em nome da Klienfeld,
Innovation Research e Constructora
Internacional Del Sur, à conta em nome
da Caju International, no período de
05/05/2010 a 01/10/2010; e

- pagamento de USD 6
milhões, a partir da conta em nome da
Caju International para a conta em nome
da Federsen Capital, cujo beneficiário
econômico é Maurício Ferro.

Ainda, Maurício Ferro teria 
acertado com Nilton Serson, em
27/12/2012, o pagamento USD 2,5
milhões à conta da Federsen Capital. Há,
ainda, indícios de que outros pagamentos
teriam sido realizados por Nilton Serson à
conta da Federsen Capital, no final de
2010 e início de 2011, logo após ele ter
recebido pagamentos da Braskem,
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havendo indícios de que recursos teriam
transitado pela conta da Caju
International.

Parte dos recursos
movimentados por Maurício Ferro, Nilton
Serson e o Setor de Operações
Estruturadas, teria sido viabilizado a
partir de contratos fraudulentos de
prestação de serviços celebrados pela
Braskem com o escritório de advocacia
de Nilton Serson. A empresa, em
auditoria interna, identificou que repassou
a expressiva quantia de R$ 78.187.344,98
para o escritório de Nilton Serson, entre
19/12/2006 e 11/11/2013, com base em
contratos sem prestação de serviços
comprovada, sendo, ao menos parte dos
recursos, posteriormente, remetida ao
exterior, à margem do sistema financeiro
oficial, o que, em cognição sumária,
caracterizaria o crime do art. 22, § único,
da Lei 7492/1986.

O acionamento do Setor de
Operações Estruturadas da Odebrecht
para a realização dos pagamentos; a
intensa troca de mensagens com linguajar
cifrado entre Maurício Ferro, Fernando
Migliaccio e Nilton Serson; a utilização
de contratos fraudulentos; a utilização de
contas secretas mantidas no exterior; a
utilização de disponibilidades mantidas
no exterior; a utilização de contratos
fraudulentos para a viabilização de
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recursos; e a utilização de estruturas
empresariais interpostas são indícios dos
quais é inferível, em cognição sumária, a
ilicitude dos acertos e transferências, bem
como, o dolo de lavagem, do art. 1º da
Lei 9613/1998, e o delito do art. 288 do
CP.

Presente, portanto, os
pressupostos da prisão preventiva, boa
prova de autoria e materialidade,
requisitos estabelecidos no art. 312, do
CPP, para a prisão preventiva.

Cabe avaliar se, igualmente,
estão presente os fundamentos da prisão
processual, delimitados no art. 312 do
CPP.

A prova analisada revela a
prática de fraudes, pelo menos, desde
2005, quando a Braskem celebrou os
primeiros contratos, supostamente
fraudulentos, com o escritório de
advocacia de Nilton Serson.

Em seu depoimento à
autoridade policial, Nilton Serson alegou
que efetivamente prestou consultoria
jurídica à Braskem, até o ano de 2012,
dedicando quase que a metade do seu
tempo a tais serviços.
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As consultorias seriam
verbais e o investigado as prestaria
presencialmente (evento 125, inq1):

"Como se deu a cntratação de
seu escritório de advocacia pela
BRASKEM em 2005? QUE
MAURÍCIOse tornou diretor
jurídico da BRASKEM depois de
alguns anos, e ele então houve
por bem contratar o declarante;
(...); QUE atuou como um
"consultor do Diretor Jurídico", e
agia para resolver os problemas
da BRASKEM (...); QUE, para
isso, foi assinado um "contrato
guarda-chuva", e o declarante
estava sempre na empresa; QUE
perguntado se produzia
relatórios, diz que "no início
sim"; QUE prestava sua
consultoria presencialmente,
conversando com MAURÍCIO
FERRO, dando-lhe suporte em
várias áreas; A auditoria interna
da BRASKEM indica que a PJ
celebrou com seu escritório,
entre 2005 e 2013, 18 contratos
de prestação de serviços, pelos
quais o escritório recebeu R$
78.187.344,98. A que se referiam
tais contratos? QUE acredita que
esse valor seja próximo do real,
sendo que trabalhou efetivamente
até 2012, e em 2013 recebeu
valores pendentes; QUE um
banco cobra cerca de 2% para
fazer uma fusão ou uma
incorporação, por exemplo, e o
declarante cobrava,
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hipoteticamente, 0,2% fazendo o
mesmo serviço; QUE participou
de cerca de 6 ou 7 fusões e
incororações, no valor total de 15
bilhões aproximadamente; (...);
QUE trabalhava cerca de 40%
ou 50% do seu tempo para a
BRASKEM, e ficou proibido de
trabalhar para outras empresas,
concorrentes das áreas nas quais
a ODEBRECHT trabalhava, mas
diz que essa proibição era
"moral", não constava nos
contratos".

Apesar do álibi invocado,
não há documentação alguma
comprovando a prestação dos serviços, o
que era de se esperar, tendo em vista o
longo período da contratação, 2005-2013,
o expressivo valor pago pela Braskem ao
escritório de advocacia, R$
78.187.344,98, e alegada dedicação de
cerca de 40/50% do período de tempo
laborativo às consultorias.

Além disso, dos contratos
celebrados pela Braskem com o escritório
de advocacia de Nilton Serson, somente
um deles, no valor de R$ 2.500.000,00,
envolve operação de sucessão empresarial
(evento 1, anexo45, fl. 12), não havendo
referibilidade às declarações do
investigado.
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Sem qualquer comprovação
e controvertido por outras provas, em
cognição sumária, não há como reputar
verdadeiro o álibi invocado por Nilton
Serson.

No que concerne às
operações de lavagem, as provas mais
significativas são de pagamento de USD
9,5 milhões, fracionados em onze
transferências realizadas pelo Setor de
Operações Estruturadas da Odebrecht, a
partir das conta em nome da Klienfeld,
Innovation Research e Constructora
Internacional Del Sur, à conta em nome
da Caju International, no período de
05/05/2010 a 01/10/2010.

Há, de todo modo,
informação de que os pagamentos foram
superiores, de mais de USD 10 milhões,
conforme documentação recebida das
autoridades da Suíça.

Como álibi, alegou que a
conta da Caju International foi aberta em
benefício de Maurício Ferro, pois este
teria bonificações da Braskem para
receber. Declarou, também, que a conta
seria controlada por Maurício Ferro
(evento 125, inq1):

"QUE inicialmente não foi
registrada em nome de
MAURÍCIO FERRO, mas o
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combinado era para que a conta
fosse posteriormente passada
para a titularidade de
MAURÍCIO; QUE o banco
sempre tratou a conta, desde o
início, como sendo de
MAURÍCIO, tanto que obedecia
a ordens de MAURÍCIO para o
trato da conta; (...); QUE
MAURÍCIO lhe explicou que
havia um dinheiro para ele
receber no exterior, e por isso a
conta deveria ser aberta; QUE o
nome da conta que foi aberta era
CAJU, não se recordando se
seria CAJU INTERNATIONAL, e
o banco sabia que a conta era de
MAURÍCIO FERRO e aberta
para o recebimento de um bônus
(...)".

Em trecho do depoimento,
afirma que Maurício Ferro teria se
desinteressado pelos recursos mantidos na
conta. Nilton Serson, assim, teria
solicitado a transferência dos valores para
outra conta de sua titularidade, no banco
Cramer:

"QUE depois de um tempo, talvez
um ou dois meses depois,
PIERINO cobrou o declarante
para que MAURÍCIO levasse
mais dinheiro para o banco,
abrindo mais contas, e que
também regularizasse a
titularidade, já que constava
como procurador da conta o
próprio PIERINO, ao passo que
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MAURÍCIO lhe que "não queria
mais", teria se desinteressado
pelo assunto; QUE seu contato
era sempre com PIERINO e
MÁSSIMO, que era "um abaixo
de PIERINO"; QUE depois que
MAURÍCIO disse que não tinha
mais interesse em ter a conta no
exterior, PIERINO perguntou o
que fazer com o dinheiro e o
declarante então, para resolver a
situação, pediu que o dinheiro
fosse transferido para sua conta
no BANCO KRAMER e depois o
entregaria para MAURÍCIO, o
que de fato fez".

É possível, como já
consignado na decisão de 24/08/2019
(evento 75), que Maurício Ferro seja o
beneficiário da conta em nome da Caju
International.

Mas, sem melhores
esclarecimentos, forçoso concluir que não
faz sentido a renúncia aos valores
recebidos na conta.

Destaquem-se também o
pagamento de USD 6 milhões, realizado a
partir da conta da Caju International à
conta da Federsen Capital, da qual
Maurício Ferro é o beneficiário
econômico, e os pagamentos feitos pela
Caju International à Neitech Limited.
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A conta da Caju
International  foi encerrada, não havendo
informação sobre a destinação dos seus
saldos (evento 7, anexo2, p. 9 e 13).

A conta em nome da
Neitech Limited, a qual recebeu USD 6
milhões da Caju International, possuiria
saldo de USD 215.313,00 em 31/12/2017.

Não há informação sobre a
destinação dos demais recursos que
ingressaram em tais contas.

Ainda que o real
beneficiário dos valores seja Maurício
Ferro, há boa  prova do seu envolvimento
na intermediação das transferências
bancárias.

Pela movimentação de
recursos e encerramento, inviabiliza-se o
sequestro, medida que, usualmenete, elide
o risco novas operações de
branqueamento.

Assim, havendo saldos em
contas secretas, há risco de que tais
quantias sejam submetidas a novas
operações de lavagem de dinheiro.

Conquanto encerradas as
contas, o MPF identificou que, apenas em
2019, Nilton Serson internalizou R$
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2.975.031,00 provenientes do exterior
(evento 133, anexo3)

O fato revela que o
investigado possui outras contas no
exterior não identificadas e que podem ter
recebido valores oriundos de contas
abastecidas pelo Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht.

Ainda, o afastamento do
sigilo bancário revela que Nilton Serson
promoveu a remessa R$ 51.455.393,41 ao
exterior, no período de 28/06/2007 a
11/09/2014 (evento 133, anexo2).

É possível que ao menos
uma parte desses valores seja oriunda dos
contratos supostamente fraudulentos
celebrados pelo escritório com a
Braskem.

Nilton Serson seria
controlador de outras contas no exterior,
não identificadas e de saldos não
declarados, mas não se pode ignorar a
possibilidade de que os valores remetidos
ao exterior pelo sistema bancário oficial
tenham se misturado com saldos das
contas que foram receptáculo de valores
repassados pelo Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht.



02/09/2019 Evento 149 - DESPADEC1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701567171541426696832851274327&evento=7015… 19/25

Já reconhecido, por
unanimidade, pela  Colenda 2ª Turma do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, "o
risco concreto da prática de novos crimes
de lavagem de ativos ainda não
bloqueados" constitui fundamento idôneo
para a decretação da prisão preventiva
(HC 130.106 , Rel. Min. Teori Zavascki,
2ª Turma do STF, j. 23/02/2016).

A esse respeito, transcreve-
se trecho do voto do Eminente Ministro
Edson Fachin, proferido em outro caso da
assim denominada Operação Lavajato,
julgado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal. No julgado, o Eminente
Ministro discorreu acerca da perspectiva
de risco à ordem pública em razão
da submissão de recursos mantidos no
exterior e não recuperados a novas
condutas de branqueamento (STF, HC
143.333/PR, Rel. o Min. Edson Fachin,
Tribunal Pleno, por maioria, j.
12/04/2018, Dje 20/03/2019, Paciente
Antônio Palocci Filho):

"Não desconheço a existência de
precedentes, inclusive desta
Corte, no sentido de que a mera
existência de recursos
depositados no exterior não
legitima a imposição de medida
prisional. Saliento, contudo, que
tais pronunciamentos ocorreram
sob a ótica do risco à aplicação
da lei penal, sendo que, em tais
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casos, a simples disponibilidade
financeira, obviamente, não
poderia ser validamente
visualizada como base empírica
idônea a evidenciar o receio de
fuga.

O que se tem no caso dos autos,
entretanto, é a avaliação
motivada de que supostos valores
objeto de lavagem não foram
recuperados, cenário a propiciar
a manutenção da ocultação e o
implemento de novas
dissimulações. Trata-se, portanto,
de risco de continuidade e
reiteração de delitos e, por
consequência, apto a afetar a
ordem pública".

Não se pode também
ignorar a presença de um risco concreto
de fuga em relação à pessoa
investigada por lavagem, que estaria
residindo nos Estados Unidos, e que
mantém ativos milionários secretos no
exterior. Os valores no exterior viabilizam
não só a fuga, mas também que, no
exterior, possa o condenado fruir do
produto do crime com segurança.

A prisão preventiva, embora
excepcional, pode ser utilizada, quando
presente, em cognição sumária, boa prova
de autoria e materialidade de crimes
graves, e a medida for essencial à
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interrupção da prática profissional de
crimes, a fim de proteger a sociedade de
novos delitos.

Os elementos examinados,
aliados aos indícios de que Nilton Serson
teria praticado crimes desde
2005, revelam risco à ordem pública e à
aplicação da lei penal.

3. Ante o exposto, presentes
os pressupostos da prisão preventiva, boa
prova de materialidade e de autoria, e,
igualmente, os seus fundamentos,
garantia da ordem pública e aplicação da
lei penal, defiro o requerido pelo MPF
para, com base nos arts. 311 e 312 do
CPP, converter a prisão temporária de
Nilton Serson em prisão preventiva.

Expeça-se mandado de
prisão preventiva contra Nilton Serson e
encaminhe-se à autoridade policial.

4. A prisão preventiva é
medida excepcional e que não pode ser
vista como forma de antecipação de pena,
podendo ser substituída por medidas
cautelares sempre que suficientes para
garantir a adequada instrução processual
e os fins do processo.

O investigado retornou dos
Estados Unidos, onde afirma que estaria
residindo, para apresentação perante as
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autoridades nacionais, demonstrando
concretamente que tem intenção de
colaborar com as investigações, o que
deve ser analisado em seu benefício.

Além disso, e possivelmente
o elemento mais significativo em
benefício de Nilton Serson, há indícios
que apontam ao seu papel,
aparentemente, subsidiário em relação a
Maurício Ferro.

Assim, reputo possível
substituir a prisão por medidas cautelares
diversas.

Necessário, ainda, garantir o
Juízo com fiança. 

A fiança deve ser sempre
que possível exigida, pois vincula o
acusado ao processo e garante
oportunamente o pagamento da multa e
reparação dos danos.

No caso concreto, os
indícios são de que foram realizados
pagamentos de cerca de R$ 78 milhões de
reais, bem como pagamentos de mais de
USD 9,5 milhões no exterior.

Assim, fixo a fiança em R$
10 milhões de reais.
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Destarte, substituo a prisão
preventiva pelas seguintes medidas
cautelares e fiança:

a) fiança no valor de R$ 10
milhões de reais;

b) proibição de
movimentação de qualquer conta
existente no exterior;

c) compromisso de
comparecimento a todos os atos do
processo;

d) proibição de deixar o
país, com a entrega de todos os seus
passaportes a este Juízo, em 3 dias, salvo
se já os tiver entregue a outro juízo, caso
em que deverá assim justificar;

e) proibição de contatos
com Maurício Ferro e outros
investigados;

f) proibição de mudança de
endereço que vier a indicar em território
nacional sem autorização do Juízo.

Após o recolhimento das
fianças, expeça-se o alvará e o respectivo
termo de compromisso.
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Desde já, expeça-se ofício à
Delemig para averbação da restrição de
saída do país em relação a Nilton Serson.

Promova a Secretaria o
necessário.

5. A Defesa de Guido
Mantega requer que seja decretado o
sigilo e registro de acesso aos
documentos (passaportes) entregues pelo
Requerente, a fim de evitar vazamento de
informações relativas à intimidade e vida
privada do peticionário, vez que veículos
de imprensa já teriam noticiado
informações a respeito (evento 137).

Na verdade, o processo
tramita sob sigilo em nível 1, o que
significa que apenas as partes cadastradas
tem acesso aos documentos juntados no
processo pela via eletrônica.

E quanto aos documentos
(passaportes) que estão acautelados em
secretaria, não se verifica necessidade de
acesso pelas partes, porquanto a única
finalidade da entrega para guarda da
Secretaria é a medida cautelar de
"proibição de deixar o país, com a
entrega de seus passaportes brasileiro,
italiano e todos os demais válidos a este
Juízo...".
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Dessa forma, defiro o
pedido, para restringir o acesso àqueles
documentos tão somente ao titular Guido
Mantega e à Defesa cadastrada do
mesmo, quando autorizado por decisão
deste Juízo.

6. Ciência à Defesa de
Guido Mantega, de Nilton Serson e ao
MPF.

Documento eletrônico assinado por LUIZ ANTONIO
BONAT, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de
2010. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador
700007374107v29 e do código CRC f827bf43.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ ANTONIO BONAT
Data e Hora: 30/8/2019, às 18:17:53
 

 


