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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 BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 5042948-
05.2019.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO: RICARDO OURIQUE MARQUES

ACUSADO: FERNANDO CARLOS LEAO DE BARROS

ACUSADO: LUIZ FERNANDO VOLPI

ACUSADO: BENJAMIN SODRE NETTO

ACUSADO: MARCO ANTONIO ORLANDI

ACUSADO: MARCELO BERNARDES ORLANDI

ACUSADO: GUILHERME GOULART VOLPI

DESPACHO/DECISÃO

1. Breve Síntese

Trata-se de pedido de buscas e apreensões, bloqueio de
ativos e prisões temporárias formulado pelo Ministério Público Federal
por conta da possível prática dos crimes de peculato (art. 312 do Código
Penal), lavagem de capitais (art. 1º da Lei n.º 9.613/98), e crimes contra
a ordem econômica (art. 4º da Lei n.º 8.137/90), em vista de possível
envolvimento da empresa Techint Engenharia e Construção S/A,
CNPJ 61.575.775/0001-80 em esquema organizado de cartelização,
desvio e/ou apropriação de recursos públicos relacionados à Petrobrás
S/A (cf. inquérito policial nº 5004041-97.2015.4.04.7000 e evento 01
destes autos).

Passo a decidir.

2. Contexto Geral

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
Petrobrás 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, de possível esquema criminoso na
contratação da empresa Techint Engenharia e Construção S/A como
fornecedora de tubos e equipamentos à estatal Petrobrás, insere-se nesse
contexto.
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3. Crimes na contratação da empresa Techint
Engenharia e Construção S/A pela estatal Petrobrás

Como informa o MPF, a pessoa jurídica Techint é uma
empresa pertencente a um grupo ítalo-argentino, ora denominado Grupo
Techint, que também é composto pela empresa Tenaris, controladora da
empresa brasileira Confab Industrial S/A.

O aprofundamento das investigações no curso da Operação
Lavajato trouxe indícios de crimes cometidos por agentes ligados ao
Grupo Techint no Brasil, apontando a associação da empresa Techint
Engenharia e Construção S/A às maiores empresas de construção do
Brasil para fraudar certames realizados pela Petrobrás, o que foi
realizado mediante a constituição de um cartel de empreiteiras.

Apurados indícios também da corrupção do diretor de
serviços Renato de Souza Duque por agentes ligados à Confab, para
assegurar que a empresa fornecesse tubos para Petrobrás.

Os órgãos de persecução penal ainda constataram o
pagamento de vantagem indevida pelo Grupo Techint em favor dos
funcionários da Petrobrás Fernando Carlos Leão de Barros e Jorge
Luiz Zelada, cuja razão ainda é apurada.

Além dos valores espúrios recebidos do Grupo Techint,
existem fortes indícios de que Fernando Carlos Leão de Barros recebeu
vantagem indevida do Grupo Odebrecht e das empresas Construções e
Comércio Camargo Corrêa, Apolo Tubos e Equipamentos e Consórcio
Conenge – SC/ELCO, em decorrências de contratos firmados com a
Petrobrás.

A representação do Ministério Público Federal é
acompanhada dos principais meios de prova e elementos informativos
que resultaram nas conclusões do envolvimento desses agentes nos
crimes apurados:

1) depoimentos prestados por criminosos-colaboradores:
João Antônio Bernardi Filho (anexos 03 a 08 do evento 01); Eduardo
Hermelino Leite (anexo 244 do evento 01); Alberto Elisio Vilaça Gomes
(anexo 245 do evento 01); Elton Negrão de Azevedo Júnior (anexo 246
do evento 01); Augusto Ribeiro de Mendonça Neto (anexo 248 do
evento 01); Paulo Roberto Costa (anexo 249 do evento 01); Dalton dos
Santos Avancini (anexo 250 do evento 01); e Renato de Souza Duque
(anexos 312 e 313 do evento 01);

2) documentos entregues pelo criminoso-colaborador João
Antônio Bernardi Filho (anexos 10 a 55 do evento 01);

3) transferências de investigação oriundas da
Confederação Suíça em favor do Brasil (a íntegra dos documentos
obtidos das transferências de investigação está acautelada na secretaria
desse Juízo, no evento 3 dos autos nº 5042858-65.2017.4.04.7000):
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3.1) transferência de investigação de Benjamin Sodré
Netto e Marco Antônio Orlandi, que resultou no recebimento de
diversas contas a eles relacionadas (anexos 56 a 136 do evento 01);

3.2) transferência de investigação de Fernando Carlos
Leão de Barros, que resultou no recebimento de contas relacionadas a
Leão de Barros e ao Grupo Techint (anexos 137 a 210 do evento 01);

4) conta de Renato de Souza Duque obtida por meio de
pedido ativo de
assistência jurídica internacional (anexos 211 a 226 do evento 01);

5) dados bancários, fiscais, e telefônicos obtidos com
autorização judicial:

5.1) dados bancários da empresa Confab nos autos
5024941-67.2016.4.04.7000 (anexo 236 do evento 01);

5.2) dados telefônicos de João Bernardi, Benjamin Sodré
Neto e Nicolau Bernardo nos autos 501615364.2016.4.04.7000 (anexo
237 do evento 01);

5.3) dados fiscais da BSN Comércio e Representações,
Fernando Carlos Leão de Barros, Marcello Meirelles Leão de Barros,
ETK Consultoria em Gestão Empresarial e Comércio SA e Luiz
Fernando Volpi nos autos 5042858-65.2017.4.04.7000 (anexos 264 a
282 e 290 a 293, todos do evento 01);

6) documentos e mídias apreendidos em cumprimento a
buscas e apreensões criminais realizadas com autorização judicial:

6.1) em face de Benjamin Sodré Netto nos autos 5022192-
77.2016.404.7000 (anexos 255 a 256 do evento 01);

6.2) na sede da empresa Engevix nos autos 5073475-
13.2014.4.04.7000 (anexo 247 do evento 01);

7) dados constantes em bancos de dados públicos:

7.1) sistema de tráfego internacional de Benjamin Sodré
Netto e Marcelo Bernardes Orlandi (anexos 238 e 239 do evento 01);

7.2) dados cadastrais de: BSN Comércio (Anexo 227 do
evento 01); ETK Consultoria (Anexo 243 e 251 do evento 01); Roberto
Caiuby Vidigal (Anexo 285 do evento 01);

8) informações constantes em pedido passivo de
assistência jurídica oriundo da República da Itália (anexo 235 do evento
01);

9) informações e documentos fornecidos pela vítima
Petrobrás:
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9.1) comissão interna de apuração (anexos 229 a 233 do
evento 01);

9.2) relação de contratos celebrados com a Confab (anexo
283 do evento 01);

9.3) registros de portaria (anexo 287 do evento 01);

10) documentos produzidos pela Polícia Federal:

10.1) laudo pericial (anexos 260 a 263 do evento 01);

10.2) informação sobre a Techint Engenharia (anexo 284
do evento 01);

10.3) relatório do IPL 1980/2015-4, sobre as contas no
exterior de Jorge Luiz Zelada (anexo 286 do evento 01).

11) Informações obtidas por meio de cooperação jurídica
internacional, com informações bancárias relativas à empresa HayLey,
utilizada para o pagamento de vantagens indevidas sob apuração
(anexos 292 a 311 do evento 01).

3.1. Cartel

A existência do cartel de empreiteiras foi noticiada
inicialmente pelo colaborador Augusto Ribeiro de Mendonça Neto
(termo de depoimento no anexo 248 do evento 01), que expôs que o
cartel atuante no mercado de obras da Petrobrás teve composição
variável através do tempo, sendo que a empresa Techint Engenharia
compôs tal cartel desde a sua primeira fase.

Augusto Mendonça identificou Ricardo Ourique
Marques como representante da Techint Engenharia: “QUE a partir
daquele (sic) data (2006), a CAMARGO CORREA passou a ser
representada no CLUBE por DALTON e EDUARDO LEITE, a
TECHINT por RICARDO OURIQUE e LUIZ GUILHERME, e a
ANDRADE GUTIERREZ por PAULO DAMAZZO...” (evento 01.248,
pág. 08).

Outros colaboradores confirmaram que a Techint
Engenharia era representada por Ricardo Ourique no cartel, sendo eles
Dalton Avancini (evento 01.250, pág 04), da Camargo Corrêa, e Paulo
Roberto Costa (evento 01.249, pág. 02), diretor de abastecimento da
Petrobrás.

Dalton Avancini ainda afirmou que o executivo da Techint
Engenharia chamado Guilherme também participou algumas vezes das
reuniões do cartel. Em consulta ao quadro societário da Techint
Engenharia a autoridade policial constatou que Guilherme trata-se de
Guilherme Pires de Mello, então diretor da empresa Techint (evento
01.284).
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Também o colaborador Elton Negrão de Azevedo Júnior
declarou que após o executivo argentino da Techint Alejandro Aguado
ter comparecido a uma ou duas reuniões do clube de empreiteiras
(cartel), foi ele sucedido na direção da empresa por Ricardo Ourique,
que passou a comparecer nas reuniões do clube quando tratasse de
projetos da Petrobrás para os quais a Techint tivesse sido convocada
(evento 01.246, pág. 01).

E que logo de início a Techint ficou interessada em ganhar
o projeto RLAM, o que foi aceito no âmbito do clube, resultando na
apresentação de proposta em consórcio pela Techint e pela Andrade
Gutierrez, sendo as demais propostas apresentadas pelas outras
empreiteiras meramente figurativas.

Além disso, Elton Negrão afirmou que essa mesma
parceria ocorreu entre a Techint e a Andrade Gutierrez no contrato UCR
do COMPERJ, no âmbito da divisão de obras pelo cartel (evento
01.246).

O aderente ao acordo leniência da Carioca Engenharia,
Alberto Elisio Vilaça Gomes, afirmou (evento 01.245) que Ricardo
Ourique, representando a Techint, procurou Ricardo Pernambuco e
informou que a Techint tinha interesse nas obras da Unidade de
Fertilizantes Nitrogenados (UFN-V) em Uberaba e do Terminal de Gás
de Cabiúna (TECAB) em Cabiúnas, o que resultou na determinação de
Ricardo Pernambuco para que Alberto Elisio Vilaça Gomes apresentasse
proposta não competitiva nos certames, buscando evitar a disputa entre
as duas empresas, e que, de fato, a Carioca ficou classificada em 5º lugar
em ambas as concorrências.

Aponta o MPF como elemento de corroboração das
afirmações dos criminosos colaboradores os documentos apreendidos na
sede da empresa Engevix, um das empresas integrantes do cartel (evento
01.247).

A divisão de obras no ano de 2007 no âmbito do clube foi
batizada de Lista de Compromissos, conforme planilha apreendida, na
qual consta a divisão de obras da RELAN, que beneficiou a Techint e
Andrade Gutierrez, identificadas como TC e AG (evento 01.247, pág.
05).
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De modo semelhante, a divisão das obras do COMPERJ
foi batizada pelos integrantes do clube de Bingo Fluminense, sendo
apreendidas planilhas de divisão das obras, constando a Techint
dividindo obras em conjunto com a Andrade Gutierrez (evento 01.247,
págs. 02/03).

No contexto apresentado Ricardo Ourique Marques e
Guilherme Pires de Mello eram diretores da empresa Techint
Engenharia, cujo presidente, desde 06/12/2001, é Roberto Caiuby
Vidigal.

Ricardo Ourique encontra-se respondendo pelo crime de
formação de cartel nos autos de ação penal nº 5028838-
35.2018.4.04.7000.

Também colhidos indícios da vinculação da empresa
Techint com o Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht.

A respeito informa o MPF que as autoridades suíças, no
âmbito de suas investigações por suspeitas de lavagem de dinheiro, em
contexto, nos termos da legislação internacional1, de transmissão
espontânea de informações às autoridades brasileiras (eventos 01.315 e
01.316), identificaram as seguintes contas bancárias:



23/10/2019 DESPADEC

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701568034790614443610630764661&evento=714&k… 8/34

Ainda de acordo com as autoridades da Suíça foi
informado que o cidadão brasileiro José Roberto Langenstrassen
(falecido), beneficiário econômico da conta no Banco Julius Bär
titularizada pela empresa Bullfrog the Second, recebeu, entre fevereiro
de 2009 e março de 2010, cerca de USD 1,2 milhão oriundo de contas
bancárias controladas  direta ou indiretamente pela Odebrecht.

Parte do dinheiro – aproximadamente USD 578.487,00 –,
foi então transferido entre fevereiro de 2009 e abril de 2011 para a conta
no Banco Julius Bär titularizada pela empresa Friendly-One e,
sucessivamente, para a conta mantida pela mesma empresa no Banco
Héritage. Ambas as contas têm como beneficiário econômico André
Gustavo Garcia Goulart, o qual, segundo as autoridades suíças, é sócio
de José Roberto Langenstrassen na empresa de consultoria Pipeconsult
(Pipeconsult Engenharia e Representações Eireli).

Após o encerramento dessas contas bancárias, o saldo foi
então transferido para a conta n° 1014820 mantida por André Goulart e
sua esposa no Banco Heritage, onde foram bloqueados cautelarmente
pelas autoridades suíças.

Nos autos de processo cautelar nº 5012220-
15.2018.4.04.7000 foi decretada a quebra do sigilo bancário das contas
bancárias mantidas na Suíça. Tal providência foi necessária em virtude
da limitação imposta pelas autoridades helvéticas em relação às
informações espontaneamente transmitidas, que não podem ser
utilizadas como meio de prova, mas tão somente para a formalização de
pedido de cooperação jurídica internacional para a Suíça.

Naqueles autos também houve o decreto de sequestro dos
valores mantidos na conta n° 1014820 mantida no Banco Heritage, da
Suíça, titularizada por André Gustavo Garcia Goulart e sua esposa Marli
Curi Goulart, para fins de futura repatriação dos valores ao Brasil.

O MPF promoveu as medidas necessárias de cooperação
jurídica internacional para implementar a decisão.

Aponta o MPF que tais informações corroboram os relatos
dos colaboradores executivos do Grupo Odebrecht César Ramos Rocha,
Márcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo, no sentido do
pagamento de propinas nas obras do projeto GASDUC III, adjudicado
pela Odebrecth em consórcio com a empresa Techint (autos de acordo
de colaboração nº 5028031-49.2017.404.7000).

Na planilha entregue pelos colaboradores ao MPF (evento
01.317) há referência à "Gasduc" relacionada aos codinomes "Cabelo1",
"Cabelo2", "Morcego1" e "Morcego2", com indicações de valores,
totalizando 13.184.000 (sem unidade de valor), e referência à "Bullfrog"
vinculada ao codinome "Cabelo2". Ao lado do codinome "Cabelo1"
consta "Lang ou André".
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A planilha faz referência a operações financeiras ocorridas
em período concomitante ao informado, constando ainda no mesmo
documento entregue pelos colaboradores extratos bancários e
comprovantes de transferência swift que materializam os repasses.

E, de fato, conforme aponta o MPF, no mesmo documento
de corroboração apresentado consta um e-mail que indica que o
administrador da Techint no Brasil, Ricardo Ourique Marques,
aquiesceu com os pagamentos ilícitos operacionalizados pela Odebrecht,
conforme abaixo retratado (evento 01.318, págs. 04/05):

Os colaboradores entregaram, ainda, comprovantes e
extratos relativos à transferência de valores da off-shore Constructora
Internacional Del Sur S.A. e Klienfeld Services Ltd. para as off-shores
"Bullfrog the second" e "Bluesky Global" (autos nº 5012220-
15.2018.4.04.7000, evento 01.4).

Forneceram, ainda, cópias de mensagens eletrônicas em
que se faz referência ao pagamento de "600 mil de macarronada", com
anotações manuscritas "Gasduc" e "Cabelo", e com a orientação de
"procurar Lang ou André" (5012220-15.2018.4.04.7000, evento 01.5). 

A utilização de linguagem cifrada, "macarronada" por
dinheiro, é mais um indício do caráter criminoso da transação.

Comprovado, ainda, que José Roberto Langenstrassen e
André Gustavo Garcia Goulart visitaram o edifício da Petrobrás, no Rio
de Janeiro/RJ, por diversas vezes, a partir do  no ano de 2010 (eventos
01.319 e 01.320).

"Morcego" era codinome usualmente utilizado para
identificar o gerente da Petrobrás Pedro José Barusco Filho, confesso
beneficiário de pagamento de vantagens indevidas em contratos da
Petrobrás. 
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Há, portanto, em cognição sumária, provas de que o
contrato obtido pela Odebrecht e pela Techint para as obras do projeto
GASDUC III teria gerado vantagem indevida para o gerente da
Petrobrás Pedro José Barusco Filho e ainda pagamentos subreptícios
para José Roberto Langenstrassen e André Gustavo Garcia Goulart que
podem ter atuado como intermediários para o próprio Pedro José
Barusco Filho ou para outros agentes da Petrobrás. Os valores que lhe
foram repassados podem ser "comissões" pela intermediação do negócio
ilícito ou eventualmente podem ter outros destinatários finais.  

Há, portanto, em cognição sumária, indícios de que as
contas mantidas na Suíça por José Roberto Langenstrassen e André
Gustavo Garcia Goulart, de forma direta ou por meio de off-shores dos
quais eram beneficiários, foi utilizada para receber valores de contas
mantidas pelo Grupo Odebrecht no âmbito de transações que
envolveram pagamento de vantagens indevidas a executivo da
Petrobrás.

A sequência de eventos, portanto, reforça o liame da
Techint, via Ricardo Ourique, no esquema do cartel e traz à tona a
presença de José Roberto Langenstrassen e André Gustavo Garcia
Goulart como possíveis operadores do esquema criminoso.

3.2. Contratos para fornecimento de tubos pela
Confab. Pagamentos de vantagens indevidas a Renato de Souza
Duque

O Ministério Público Federal apresenta fartos indícios de
que o Grupo Techint ofereceu e pagou vantagem indevida em favor de
Renato de Souza Duque como contrapartida à contratação da Confab
Industrial para fornecer tubos para a Petrobrás, o que teria ocorrido por
determinação e consentimento da alta administração do grupo ítalo-
argentino.

Para isso a Confab teria se valido dos sócios da empresa
BSN Comércio e Representações: Benjamin Sodré Netto, Marco
Antônio Orlandi, Marcelo Bernardes Orlandi e João Simões
(falecido), além do diretor da própria Confab, Nicolau Bernardo.

Fica o registro de que a Confab Industrial, da mesma
forma que a Techint Engenharia, conta com Roberto Caiuby Vidigal
como seu presidente, desde 04/05/2005.

Os elementos colhidos até o presente na investigação
indicam o acerto de vantagem indevida entre o diretor da Petrobrás
Renato de Souza Duque e os representantes da Confab - primeiramente
Benjamim Sodré Netto e depois seu sucessor Nicolau Bernardo - a fim
de que a Confab fosse contratada pela Petrobrás para fornecer tubos à
estatal.
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  Nesse sentido é informado que Renato de Souza Duque,
aproveitando-se da política de valorização de conteúdo local,
determinou que o fornecimento de tubos seguisse tal polítca, o que
resultou na contratação da Confab sob as seguintes circunstâncias: a) de
forma direta, por inexigibilidade ou dispensa de licitação, por ser a única
em território nacional com condições de fornecer parte das tubulações
utilizadas pela Petrobrás; b) em certames com menor competitividade.

Em sua colaboração premiada João Antônio Bernardi
Filho afirmou que Renato de Souza Duque, no ano de 2006, foi
procurado por Benjamin Sodré Netto, representante da empresa Confab,
ocasião em que este afirmou ao então diretor de serviços da Petrobrás
que a Confab tinha investido numa fábrica no Estado de São Paulo para
fornecer tubos para a Petrobrás, de modo que, caso Renato Duque
mantivesse a regra do conteúdo nacional para fornecimento de
equipamentos, que viabilizaria a contratação da Confab pela Petrobrás,
ocorreria o pagamento de vantagem indevida em contrapartida (evento
01.4).

Então, Renato Duque, no ano de 2009, solicitou a João
Bernardi que administrasse valores que tinha para receber da Confab
(evento 01.3).

A partir daí João Bernardi manteve contato para tratar do
pagamento dos valores ilícitos com Benjamim Sodré Netto, que atuou
como representante da Confab até 2013, quando foi destituído.

Após isso Benjamim Sodré Netto orientou João Antônio
Bernardi Filho a manter contato acerca dos pagamentos espúrios com
Nicolau Bernardo, diretor da Confab.

Nesse contexto João Antônio Bernardi Filho confessou
que abriu conta no exterior em nome da empresa offshore Hayley S/A,
no banco Millennium Banque Privée - BCP, na Suíça, a qual utilizou
posteriormente para receber ativos ilícitos de Renato Duque na
importância de USD 12 milhões, originados principalmente de contratos
da empresa Confab com a Petrobrás.

A empresa Hayley S/A, por questões fiscais,
posteriormente passou a ser controlada pela holding constituída no
Panamá de nome Worly International S/A, que manteve uma conta no
Credit Agricole, na Suíça.

Segundo o colaborador, para justificar o repasse da
vantagem indevida oriunda da Confab, foram celebrados contratos
fictícios de consultoria/assessoria entre as offshores Moonstone Inc,
Gabiao, Boslands Champ e Soc. Empre. Sideru, e a Hayley SA, cuja
conta era de fato de Renato Duque. Segundo o colaborador, os
pagamentos ocorreram entre 2009 e 2013, entretanto, o acerto criminoso
já estava inicialmente estabelecido desde 2006.
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Sobre como os pagamentos ocorriam, João Bernardi
afirmou que após a Petrobrás efetuar as ordens de compra, Benjamin
Sodré Netto dirigia-se à sede da empresa Techint na Argentina para
obter o nome da offshore que seria utilizada para a celebração do
contrato fraudulento com a Hayley, destinado a justificar o repasse de
valores. O nome da empresa era, então, informado a João Antônio
Bernardi Filho que, por sua vez, repassava a informação a Reginaldo
Filpi, responsável pela elaboração dos contratos e colheita da assinatura
de Christina Maria da Silva Jorge, representante da Hayley S.A. A
seguir, os contratos eram entregues a Benjamin Sodré, que se
encarregava de colher a assinatura do representante da offshore
contratante, sendo, então, realizados os pagamentos em favor da Hayley
SA.

No total, de acordo com o afirmado pelo colaborador, a
Confab repassou USD 9.400.000,00 para a conta da Hayley SA em
favor de Renato Duque até 2013 (evento 01.4). Os pagamentos se deram
mesmo após a saída do ex-Diretor de Serviços da Petrobrás, no ano de
2012.

Aponta o MPF que a documentação das movimentações
financeiras da Hayley, obtida por meio de cooperação jurídica
internacional, corrobora a dinâmica relatada (documentos da conta nos
eventos 01.292 a 01.311).

Há ainda lastro probatório que indica que o recebimento de
valores espúrios por Renato Duque é maior do que o operacionalizado
com a ajuda do colaborador.

De acordo com informações repassadas pela Petrobrás
(evento 01.283), constatou-se que, a partir do ano de 2006 até a saída de
Renato Duque da diretoria de serviços, a Confab celebrou contratos com
a Petrobrás para fornecimento de bens que alcançaram o montante de R$
3.087.040.549,31 (soma dos valores constantes na coluna “valor atual
do documento moeda documento).

Apurado que mesmo antes de Renato Duque valer-se do
auxílio de João Bernardi, o diretor de serviços já recebia valores ilícitos
frutos da contratação da Confab pela Petrobrás.

Como demonstra o MPF, Renato Duque valeu-se da
empresa offshore Blue Note Business Corp, constituída nas Ilhas
Virgens Britânicas em 20/09/2007 (evento 01.214), para abrir uma conta
no Lloyds Bank da Suíça, da qual era beneficiário fnal (evento 01.212,
págs. 01-04).

Do outro lado, os pagamentos partiram dos representantes
da Confab no Brasil, sócios da BSN Comércio e Representações
Eireli, Benjamin Sodré Netto, Marco Antônio Orlandi, Marcelo
Bernardes Orlandi, João Simões e outras pessoas constaram em algum
momento como sócias no Brasil da empresa no período de 2000 até
2012 (dados societários no evento 01.227).



23/10/2019 DESPADEC

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701568034790614443610630764661&evento=714&… 13/34

Em consulta aos dados bancários da empresa Confab foi
possível  constatar o pagamento de R$ 75.598.960,48 pela Confab em
favor da BSN Comércio e Representações Eireli, no período de
24/01/2006 até 27/11/2012, conforme relatório de informação nº
152/2017 elaborado pela ASSPA/PRPR (evento 01.236).

Da análise das contas 1) nº 1147115, em nome da empresa
offshore Blue Note Business Corp, de Renato de Souza Duque (evento
01.214), bem como das contas 2) nº 3001633, em nome da empresa
offshore Blue Bird Development Corp, mantida no Deutsche Bank, na
Suíça, constando como beneficiários finais Marco Antônio Orlandi,
Maria Aparecida Bernardes Orlandi e Marcelo Bernardes Orlandi
(evento 01.60, pág. 28); 3) nº 747921-2, nominada de Cidaber, mantida
no Credit Suisse Bank, na Suíça, com procuradores Marco Antônio
Orlandi, Maria Aparecida Bernardes Orlandi e Marcelo Bernardes
Orlandi (evento 01.75, pág. 02); e 4) nº 2024271, em nome de João
Simões, mantida no BNP Paribas Bank, na Suíça (evento 01.101, pág.
02), constatou-se o pagamento, no ano de 2008, de USD 1.018.733,00
de vantagem em favor de Renato Duque pelos representantes da Confab,
conforme Relatório de Informação nº 156/2019 da ASSPA/PRPR do
MPF constante do evento 01.314, págs. 15:

Informa o MPF que posteriormente a isso Benjamin Sodré 
Netto e os demais sócios da BSN Representações deixaram de efetuar os
pagamentos para Renato Duque, que passaram a ser feitos diretamente
pela alta administração do Grupo Techint.

Aponta que Renato de Souza Duque passou a receber esses
pagamentos feitos pelo Grupo Techint por meio da conta em nome da
empresa offshore Hayley SA, com o auxílio de João Bernardi, conforme
as declarações prestadas, os atos de formalização da conta e os extratos
bancários obtidos por meio de cooperação jurídica internacional –
eventos 01.3, 01.312, 01.313, e 01.292 a 01.311.
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João Bernardi entregou lista com as datas e os valores
depositados na  Hayley S/A, destacando os pagamentos realizados pelas
contas  Moonstone Inc, Soc Empres Sideru, Boslandchamp, e Gabiao,
cuja proveniência é atribuída pelo colaborador à Confab (evento 01.4,
págs. 05 e 06).

Em decorrência do envio de documentos da Suíça em
transferência de investigação, foram identificadas como contas
pertencentes ao Grupo Techint as registradas em nome das empresas
Fundiociones del Pacifico SA e (evento 01.162, pág. 15) e Sociedad de
Empreendimentos Siderurgicos SA (evento 01.150, pág. 18), que têm
como beneficiário final San Faustin N.V.

Apurado que a San Faustin N.V é a holding do Grupo
Techint, atualmente domiciliada em Luxemburgo e chamada de San
Faustin SA (http://ir.tenaris.com/news-releases/news-release-
details/tenaris-sa-controlling-shareholder-reorganization/,
consultado em 22/08/2019).

Entre os documentos de abertura da conta em nome da
empresa Sociedad de Empreendimentos Siderúrgicos SA consta gráfico
da estrutura societária do Grupo Techint, identificado como “Family
Tree” (evento 01.186, pág. 09).

Também foi possível constatar que as contas em nome das
empresas offshores Gabiao Investments Inc e Moonstone Inc são contas
de passagem utilizadas pelo Grupo Techint.

E da análise dos extratos da conta Gabiao Investments Inc
constatou-se que ela foi abastecida, de 10/11/2011 a 24/04/2014, com
USD 575.000,00 e CHF 3.474.367,19 da conta Fundiociones del
Pacifico SA (eventos 01.179 e 01.181), conforme Relatório de
Informação nº 156/2019 constante do evento 01.314, pág. 18.

Em análise dos documentos da conta em nome da empresa
offshore Gabiao Investments Inc constatou-se que Zeljka Brasnjic, Anna
Maria Piera Giogertti Cameroni e Rosmarie Luck, cidadãs suíças
(evento 01.176, pág. 06), são procuradoras da conta no BSI, além disso,
o beneficiário final da conta é Enrico Fabian Repetto Marino, cidadão
uruguaio (evento 01.176, pág. 11), identifcado como sendo contador do
Grupo Techint (evento 01.177, pág. 02).

Com as informações oriundas do pedido de cooperação
jurídica internacional passivo oriundo da Itália foi possível evidenciar
que as procuradoras da conta e o beneficiário final são os mesmos das
contas em nome das empresas offshores Moonstone Inc e Gabiao
Investments Inc, como informado por aquelas autoridades (evento
01.235, pág. 36).

Ainda segundo o pedido de assistência italiano, as três
procuradoras das contas em nome das empresas offshores Moonstone
Inc e Gabiao Investments Inc foram ouvidas (evento 01.235, págs. 37 e

http://ir.tenaris.com/news-releases/news-release-details/tenaris-sa-controlling-shareholder-reorganization/
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38).

Anna Maria Piera Giogertti Cameroni, identificada como
integrante do conselho de administração da empresa San Faustin,
afirmou desenvolver atividades de encargos fiduciários por conta do
Grupo Techint, e, por essa razão, tinha mandato para as contas
Moonstone e Gabiao, que, para ela, pertenciam ao Grupo Techint.
Declarou também que recebia instruções de Ettore Zabaletta, executivo
do Grupo Techint, no que diz respeito às relações financeiras dessas
contas.

Zeljka Brasnjic e Rosmarie Luck são subordinadas de
Anna Maria Piera Giogertti Cameroni e apresentaram versão semelhante
à dela.

A partir do acesso aos dados das contas da empresa
Sociedad de Empreendimentos Siderurgicos SA e da empresa offshore
Gabiao Investments Inc, que foram recebidas da Suíça, confirmou-se a
realização de pagamentos em favor da conta em nome da empresa
offshore Hayley SA, mantida no Millennium Banque Privée - BCP, na
Suíça, (conforme Relatório de Informação nº 156/2019 constante do
evento 01.314, págs. 03/06).

E, de fato, a proveniência ilícita dos valores depositados na
Hayley SA é confirmada pelo agente público corrupto Renato Duque,
que, em interrogatório na ação penal nº 5037093-84.2015.4.04.7000
(evento 01.9), afirmou que se tratava de vantagem indevida (por ele
denominada "propina") paga pela empresa Confab que o beneficiou,
conforme trecho reproduzido abaixo:

Renato de Souza Duque:- Tinha na empresa que foi fundada em 2009,
salvo engano, chamada Hayley, isso aí não tem nada a ver com a
Saipem, é outro assunto, e nessa empresa recebia propina de uma
outra empresa, que se o senhor quiser eu posso...
Juiz Federal:- Qual era essa empresa?
Renato de Souza Duque:- Era a Confab.
Juiz Federal:- Certo.
Renato de Souza Duque:- Eu recebia dinheiro dessa outra empresa
Confab.
Juiz Federal:- Mas e qual era o acordo que o senhor tinha com João
Bernardi, por que ele fazia isso para o senhor?
Renato de Souza Duque:- Bom, tinha a amizade, eu não queria me
envolver com isso, eu pedi que ele montasse a empresa, ele iria gerir
a empresa, para tanto ele receberia 10% (dez por cento) de tudo que
entrasse na empresa e ficaria com 50% (cinquenta por cento) do que
obtivéssemos de lucro nos investmentos, aí em seguida resolvemos
começar a comprar imóveis no Brasil com essa empresa, foi criada
uma empresa no Brasil, a gente comprou, se eu não me engano, 11
imóveis, e chegou uma hora em que o João Bernardi sugeriu investir
em obras de arte. Eu não era favorável porque eu acho que é um
mercado muito arriscado, embora eu goste de obras de arte, eu acho
que obras de arte não é para fcar fazendo negócio, pelo menos para
quem não entende do assunto, mas ele mesmo assim comprou
algumas obras de arte em nome da Hayley, fruto de dinheiro ilícito
que era o dinheiro da... todo... 100% (cem por cento) do dinheiro da
Hayley, como os apartamentos.
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No âmbito de seu acordo de colaboração premiada as
declarações prestadas por Renato Duque são ainda mais detalhadas.

Depoimento por ele prestado em 24 de novembro de 2017
(evento 01.312):

Que em 2009, a fim de viabilizar o recebimeto das propinas da
Confab, o depoente acertou com João Antônio Bernardi a abertura de
uma empresa no Uruguai, com a exclusiva finalidade de receber e
aplicar esta propina da Confab; Que João Antonio Bernardi abriu a
Hayley e ficou acordado que ficaria com 50% dos lucros obtidos com
a aplicação da propina, bem como receberia 10% da propina, como
remuneração para operacionalizar os recebimentos; Que,
posteriormente, Bernardi falou que o advogado José Reginaldo Filpi,
para dar todo o suporte jurídico na criação e administração da
Hayley, ficaria com 5% da propina; Que João Bernardi e Benjamim
Sodré já se conheciam há muitos anos, o que ajudou nesta
operacionalização; Que o depoente disse a Bernardi que procurasse
Benjamim para que, então, acertassem o modus operandi para o
recebimento da propina entre eles; Que João Bernardi sabia que era
propina, que viria da Confab e que receberia 10% do valor pago;
Que o depoente ficava sabendo de eventuais detalhes através de
Bernardi, pois ficou a cargo dele a responsabilidade por administrar
a Hayley; Que o depoente soube que o pagamento da propina era
efetuado por um dirigente da Confab na Argentina, sendo que foi
Bernardi quem disse isso ao depoente; Que nunca teve contato com
ninguém da Confab na Argentina; Que esclarece não ter certeza se a
Confab na Argentna é mesmo Confab ou é a Tenaris, que é empresa
controladora da Confab; Que nunca foi à Argentina tratar de
qualquer assunto relativo ao grupo Techint, Tenaris e Confab; Que
somente Benjamim fazia a intermediação entre este argentino e João
Bernardi a cada pagamento de propina; Que sabe o depoente que
foram realizados vários depósitos na conta da Hayley,  totalizando
aproximadamente US$ 9 milhões; Que o depoente não se recorda de
ter tido contato com qualquer representante da Tenaris na Argentina
ou no Brasil, mas pode ser que tenha tido algum encontro protocolar
com algum deles, já que o grupo Tenaris é um grupo importante para
a Petrobrás; Que o depoente ficava totalmente alheio aos
pagamentos feitos à Hayley por empresas estrangeiras, porque eram
totalmente controlados por João Bernardi; Que o depoente somente
tomou conhecimento dos nomes das empresas que fzeram os
pagamentos para a Hayley em virtude do depoimento de João
Bernardi; Que o depoente nunca ligou para a Confab ou qualquer
representante seu para cobrar o pagamento da propina, pois tudo
ficava a cargo de João Bernardi, já que o depoente não queria se
expor fazendo esse tipo de cobrança; Que esclarece o depoente que
ele, como diretor da área de serviços, tinha sob sua responsabilidade
a área de materiais, que era responsável por realizar as compras da
Confab; Que foi o depoente quem propôs à diretoria a contratação
direta -- e sem licitação internacional -- para a tubulação vendida
pela Confab, dentro da própria política até então da Petrobrás de
manter as compras favorecendo o conteúdo nacional, embora isso
também favorecesse o depoente com os pagamentos de propina; Que
o seu poder de influência nesta questão era exatamente o de propor a
contratação direta; Que depois de autorizada a contratação direta, o
setor de materiais realizava a compra de modo regular, dentro dos
parâmetros internacionais; Que confirma o depoimento de João
Bernardi no que diz respeito à compra de imóveis e obras de arte em
nome da Hayley com os valores obtidos de propina; Que perguntado
sobre Marco Antônio Orlandi o depoente diz que o nome não lhe soa
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estranho, mas não sc recorda dele; Que não sabe se ele era sócio de
Sodré; Que o depoente recebeu Sodré na Petrobrás várias vezes para
de assuntos diversos, como questões técnicas, mas não
necessariamente para tratar de pagamentos de propina; Que o
depoente ficou sabendo da saída de Sodré da Confab por ele mesmo,
sendo que ele foi pessoalmente na Petrobrás informar o fato; Que
esse fato foi meio traumátco, sendo feito um acerto entre Confab e
Sodré em que este recebeu um valor relevante; Que o depoente
acredita que Sodré foi desligado da Confab por estar recebendo
muito dinheiro nesta rescisão; Que Sodré não lhe comunicou que
alguém o substituiria, mas fez isso a João Bernardi, mas lhe disse que
os pagamentos de propina continuariam, como de fato continuaram
até o ano de 2013; Que embora não tenha sido comunicado ao
depoente que haveria uma pessoa que ficaria responsável pelos
pagamentos e tratativas da propina, isso foi tratado entre Sodré e
Bernardi, não tendo se recordando quem o substituiu; Que a Techint
do Brasil (Techint) também pagava propina, mas os pagamentos
sempre eram feitos por meio dos parceiros; Que as atividades da
Techint eram obras de instalação; Que ela prestava serviço
diretamente para a Petrobrás, mas normalmente vinha em consórcio,
sendo que as outras empresas consorciadas de seu grupo é que
pagavam a propina e não ela diretamente; Que por tal motivo é difícil
achar um rastro de pagamento de corrupção por esta empresa; Que
era Barusco quem recebia o dinheiro ilícito de todas as obras,
inclusive os referentes aos serviços da Techint, embora não
diretamente desta empresa, pois, como afirmado, quem pagava a
propina normalmente era a empresa parceira; Que a  Techint estava
no rol das empresas que pagavam propina; Que Barusco, após
receber esses valores ilícitos do consórcio da Techint, repassava ao
depoente no exterior; Que se relacionava com  Ricardo Ourique
Marques, que era um executivo da Techint do Brasil; Que Ourique
comparecia com certa frequência na Petrobrás, talvez de 4 em 4
meses ou mais; Que nunca tratou com ele de qualquer pagamento
irregular (propina), mas apenas de pendências, pleitos, obras, etc.;
Que embora nunca tenha conversado com Ourique a respeito de
propina, provavelmente ele tinha conhecimento dos pagamentos
ilícitos, pois em um consórcio tudo é dividido, inclusive os
pagamentos de propina, não sendo razoável haver um pagamento
relevante, como eram estes pagamentos de propina, sem o
conhecimento da direção da empresa; Que nunca esteve na casa de
Ourique nem fez viagem com ele, podendo tê-lo encontrado em
alguma feira ou entidade de classe; Que os pagamentos de propina
envolvendo as obras do consórcio que a Techint participava tinha
como referência o valor aproximado de 2% do valor do contrato.

E em 12 de março de 2018, em novo depoimento, Renato
Duque confirmou as declarações, e apresentou os seguintes acréscimos
(evento 01.313):

Que sobre os contratos que a Techint teve em consórcio com outras
empresas, diz que desde que assumiu a Diretoria de Serviços em 2003
teve conhecimento do pagamento de propinas por empresas
consorciadas e consórcios integrados pela Techint; Que a Techint
usualmente não era a empresa líder do consórcio, sendo que as
propinas eram geralmente operacionalizadas pela empresa líder,
porém pagas pelas empresas consorciadas na medida da respectiva
participação no consórcio; Que essas propinas eram gerenciadas por
seu gerente Pedro Barusco; Que sobre os valores supostamente
recebidos por Jorge Zelada das empresas utilizadas pela Techint em
2012, imagina que tenham origem em obras e contratos firmados no
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exterior, uma vez que Zelada, na época, era Diretor da Área
Internacional da Petrobrás; Que apesar da amizade que mantinha
com ele, nunca falou diretamente com  Jorge Zelada sobre vantagens
indevidas recebidas da Techint; Que com exceção do gerente Pedro
Barusco, não sabe nominar outras pessoas que receberam da Techint
em obras no Brasil, apesar de saber que, em determinadas obras,
houve pagamento de propina a outros funcionários da Petrobrás que
não sabe identificar; Que o referencial de propinas pagas em obras
da Techint era de 2% do valor do contrato, sendo que 1% era
dividido entre o  Partido dos Trabalhadores, o depoente e Pedro
Barusco, e o outro 1% era dividido entre Paulo Roberto Costa e o
Partido Progressista.

Em consonância com tais informações João Bernardi
entregou os contratos celebrados entre as empresas offshore Moonstone
Inc (evento 01.11), Gabiao Investment Inc (eventos 01.12 e 01.13) e
Boslandchamp Services (evento 01.10) e a Hayley S.A. Segundo o
colaborador, a identificação das empresas contratantes dos supostos
serviços prestados pela Hayley era obtida por Benjamin Sodré Netto na
sede da empresa Techint na Argentina, o que, em seguida, resultava na
elaboração de contratos fictícios no Brasil a mando de João Bernardi.

As autoridades de persecução penal confrontaram os dados
de migração dos sócios da BSN Representações (eventos 01.238 e
01.239) e a data da assinatura dos contratos (eventos 01.10 a 01.13), e
constataram que Benjamin Sodré Netto e Marcelo Bernardis Orlandi
viajaram do Brasil para a Argentina e, logo após, contratos entre as
empresas offshore  Moonstone Inc e Gabiao Investment Inc com a
Hayley SA foram assinados.

As autoridades de persecução penal também constataram a
realização de diversas ligações telefônicas entre Benjamin Sodré Netto e
João Bernardi. Ao confrontar os dados dos terminais telefônicos (21)
9974-0518, de titularidade de Benjamin Sodré Netto, e (21) 8187-7503,
de titularidade da Saipem do Brasil, empresa que João Bernardi era
funcionário, constataram que, de 27/10/2011 a 15/07/2013, João
Bernardi contatou Benjamin Sodré Netto por 71 vezes e Benjamin Sodré
Netto contatou João Bernardi por 281 vezes, conforme Relatório de
Informação nº 143/2017 – ASSPA/PRPR (evento 01.237).

Há, portanto, em cognição sumária, provas de que o Grupo
Techint ofereceu e pagou vantagem indevida em favor de Renato de
Souza Duque como contrapartida da contratação da Confab Industrial
para fornecer tubos para a Petrobrás, com indícios de que tal ocorreu por
determinação e consentimento da alta administração do grupo ítalo-
argentino.

Para isso a Confab valeu-se dos sócios da empresa BSN
Comércio e Representações, Benjamin Sodré Netto, Marco Antônio
Orlandi, Marcelo Bernardes Orlandi e João Simões (falecido), além
do diretor da própria Confab, Nicolau Bernardo.
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Ressalta-se que a Confab Industrial, da mesma forma que a
Techint Engenharia, conta como presidente, desde 04/05/2005, Roberto
Caiuby Vidigal.

3.3 Jorge Luiz Zelada.

Segundo a denúncia, existem fortes indícios de que o
GRUPO TECHINT beneficiou o ex-diretor internacional da
PETROBRÁS com valores espúrios, tendo sido encontradas menções à
conta STEAMBOAT COMMERCE HOLDING LTD, em mídias
apreendidas com o mesmo (anexo 286 - fl.8), beneficiada com
pagamentos feitos pela conta FUNDIOCIONES DEL PACIFICO SA, o
primeiro ocorrido em 14/02/2012 no valor de CHF 259.000,00 (ANEXO
172, f. 10) e o segundo ocorrido em 22/02/2012 no valor de CHF
280.000,00 (ANEXO 172, f. 14). Teria ele recebidos visitas frequentes
de RICARBO OURIQUE, conforme registros de portaria da
PETROBRÁS.

3.4  Fernando Carlos Leão de Barros

Fernando Carlos Leão de Barros foi funcionário da
Petrobrás de 06/07/1978 até 18/09/2015, de acordo com os dados
constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS
(evento 01.241) e ocupou o cargo de gerente-geral da diretoria de
abastecimento da Petrobrás de 2010 até a sua saída da estatal, como
declarado por ele quando ouvido como testemunha de Renato Duque no
caso Novo Cenpes, o que ocorreu na ação penal 5037800-
18.2016.4.04.7000 (evento 01.242).

Em decorrência da transferência de investigação da Suíça
foram recebidas pelo MPF duas contas relacionadas a Leão de Barros
("tinderbrook" e "baramma") e outras três contas relacionadas do Grupo
Techint, Gabiao Investment, Fundiciones del Pacifico e Sociedad de
Empreendimentos Siderurgicos SA. Além disso, consta a informação do
bloqueio de USD 3.250.000,00 das contas de Leão de Barros (evento
01.137).

Em síntese ao relatório apresentado e aos documentos
recebidos, a conta 4318360, nominada Baramma, de propriedade de
Fernando Carlos Leão de Barros (evento 01.139, pág. 03), e a conta
nº 4318370, em nome da empresa offshore Tinderbrook Investiments
SA, cujos procuradores são Fernando Carlos Leão de Barros e Marcelo
Meirelles Leão de Barros (evento 01.150, pág. 03), foram abertas no
Société Générale Private Banking, na Suíça.

Ao consultar os dados fiscais de Fernando Carlos Leão de
Barros (evento 01.268 a 01.279) e Marcelo Meirelles Leão de Barros
(eventos 01.280 a 01.282), as autoridades de persecução penal
constataram que as contas acima especificadas ou os valores nela
mantidos não foram declarados.
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Os principais valores recebidos pela conta em nome da
empresa offshore Tinderbrook Investiments SA foram sintetizados na
seguinte tabela (evento 01.138, pág. 33)

Destaque para a transferência, em 11/04/2013, de CHF
527.000,00 da conta em nome da empresa offshore Gabiao Investments
Inc para a conta em nome da empresa offshore Tinderbrook Investments
SA (evento 01.156, pág. 02).

Como exposto acima, a conta Gabiao Investments Inc era
uma conta de passagem utilizada pelo Grupo Techint para fins ilícitos.
Assim, constatado que Fernando Carlos Leão de Barros foi beneficiado
com valores pagos de forma indevida pelo Grupo Techint.

Além disso Leão de Barros recebeu valores originados da
conta Klienfeld Servies Ltd, notoriamente conhecida como conta
integrante do setor de operações estruturadas do Grupo Odebrecht.
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Do mesmo modo, o relatório da transferência de
investigação da Suíça aponta que os pagamentos feitos pela Siena
Assets International Corp também são originados do Grupo Odebrecht
(evento 01.138, pág. 35).

Além desses pagamentos no exterior existem fortes
indícios de que Fernando Carlos Leão de Barros recebeu valores ilícitos
no Brasil.

Leão de Barros foi identificado inicialmente na Operação
Lava Jato como um agente público que participava do esquema de
corrupção na Petrobrás, conforme declarações dadas por Eduardo
Hermelino Leite, então executivo da Camargo Correa, no âmbito do
acordo de colaboração premiada firmado com o MPF (evento 01.244).

Eduardo Leite relatou episódio em que o Consórcio
Camargo Promon e a Petrobrás detectaram variação de custos nas obras
de coque da REPAR no montante de R$ 330.000.000,00, sendo que R$
100.000.000,00 foram custos adicionais de responsabilidade do
Consórcio e os outros R$ 230.000.000,00 foram de responsabilidade da
estatal, montante este que o Consórcio teria direito de receber.

Então, por volta dos anos de 2011 e 2012, o funcionário da
Camargo Correa chamado de Luis Algredo Lima Sapucaia foi abordado
por pessoa chamada de Goulart, que informou que seria necessário o
pagamento de 1% de tal montante devido ao Consórcio pela estatal em
favor do funcionário da Petrobrás Fernando Carlos Leão de Barros.

Para o pagamento dos valores Eduardo Leite e Dalton
Avancini autorizaram a contratação da empresa ETK Consultoria em
Gestão Empresarial e Comércio SA, sendo simulada a contratação de
serviços de consultoria no valor de R$ 2.300.000,00 de tal empresa pela
Camargo Correa.

A empresa ETK Consultoria em Gestão Empresarial e
Comércio SA possui como sócios Luiz Fernando Volpi e Guilherme
Goulart Volpi (evento 01.243).

A empresa ETK Consultoria, desde a sua constituição até o
ano de 2015, nunca registrou a contratação de funcionário (evento
01.243, pág. 04).

Consulta realizada aos dados fiscais da empresa (eventos
01.266 e 01.267) constatou que a empresa declarou ter prestado serviços
para: a) Apolo Tubos e Equipamentos; b) Consórcio Conenge-
SC/ELCO; e c) Construções e Comércio Camargo Corrêa.

A Apolo Tubos e Equipamentos, como a Confab, é
fornecedora de tubulações para a Petrobrás. E ambas as fornecedoras de
tubo foram alvo de busca e apreensão da 30ª fase da Operação Lavajato.
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E, de sua vez, informa o MPF, o Consórcio Conenge –
SC/ELCO, como indica o site do consórcio (http://www.obrasconenge-
sc.com.br/v0082/v2/pages/sobre.html), teve por objeto contrato com a
Petrobrás para serviços de consolidação do projeto básico, elaboração
do projeto executivo, fornecimento de bens, construção civil, montagem
eletromecânica, condicionamento, assistência técnica pré-operação,
partida e execução da manutenção das sub-estações das carteiras de
propena, gasolina, coque e HDT, para a Refinaria Presidente Getúlio
Vargas – REPAR.

Há, portanto fortes indícios de que os sócios da ETK
Consultoria, Luiz Volpi e Guilherme Goulart Volpi, tenham auxiliado
Fernando Carlos Leão de Barros a receber de forma dissimulada valores
espúrios decorrentes de contratos da Petrobrás.

Esses, em síntese, os elementos probatórios. 

Passa-se a examinar as diligências requeridas pelo MPF.

4. Diligências cautelares

4.1. Representação por prisão temporária

O Ministério Público Federal representou pela prisão
temporária do investigado Benjamin Sodré Netto, representante da
Confab de 2006 a 2013, apontado como o principal responsável pela
obtenção de contratos que somam mais de R$ 3 bilhões para a Confab
com a Petrobrás, mediante o pagamento de vantagens indevidas a
Renato de Souza Duque, diretor de serviços da Petrobrás.

Aduz o MPF que mesmo depois de sua saída da Petrobrás,
Renato de Souza Duque continuou recebendo valores espúrios da
Confab.

Também que apesar de Benjamin Sodré Netto informar
que deixou de representar a Confab no ano de 2011 (eventos 01.259,
01.253 e 01.254), foi apurada movimentação financeira entre a BSN
Representações e a Confab Industrial até 27/11/2012 (evento 01.265,
pág. 07).

E que constatado, no ano de 2013, alto fluxo de ligações
feitas entre Benjamin Sodré e o operador de Renato Duque João
Bernardi (evento 01.237, pág. 12), além do que, com a análise do celular
apreendido de Benjamin Sodré Netto foi possível encontrar mensagem
via aplicativo whatsapp em que Benjamin, em 04/02/2015, é
questionado sobre tubos da Confab.

Argumenta que a prisão temporária de Benjamin Sodré
Netto é indispensável para assegurar a coleta de elementos, sem ajustes
de versões ou orientação de subordinados, pretéritos e atuais.

http://www.obrasconenge-sc.com.br/v0082/v2/pages/sobre.html%20,
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Aduz que mesmo não representando a Confab o
investigado continua a negociar contratos junto à Petrobrás, fornecendo
risco concreto de que possa corromper outros funcionários da estatal.

Relata conversa realizada em grupo do aplicativo
whatsapp em janeiro de 2015 (evento 01.255, págs. 23 e ss.), através da
qual constatou que Benjamin Sodré Netto participou de processo
licitatório auxiliando a empresa Triunfo, objetivando ser contratada para
atender a instalação da terceira base de flexíveis da Petrobrás para
atender operações no pré-sal no Porto de Açu.

E que em maio de 2016 o investigado Benjamin Sodré
Netto recebeu e-mail com cópia de consulta de interesse de licitação da
Petrobrás referente a atracação de plataformas (evento 01.257, pág. 09).

O Ministério Público Federal também representou pela
prisão temporária do investigado Fernando Carlos Leão de Barros,
ex-funcionário da Petrobrás sobre o qual pairam fundadas suspeitas de
que de 2011 a 2013 recebeu vantagem indevida de contratos da
Petrobrás com o Grupo Techint (CHF 527.000,00), Grupo Odebrecht
(USD 663.265,30), e com as empresas Construções e Comércio
Camargo Correa (R$ 2.261.001,73), Apolo Tubos e Equipamentos (R$
781.432,24) e Consórcio Conenge - SC ELCO (R$ 751.339,53).

Relata que os expedientes empregados pelo investigado
são sofisticados, tendo os crimes sido realizados de forma profissional, e
que o investigado possui atualmente USD 3.250.000,00 bloqueados nas
contas dele mantidas na Suíça (evento 01.137).

Relata a suspeita de que o acusado mantenha valores
ilícitos em instituições financeiras norte-americanas, sendo que de
acordo com as declarações de imposto de renda do investigado,
Fernando Carlos Leão de Barros declarou possuir uma conta no banco
Chase Morgan em Houston, Texas, Estados Unidos da América desde o
ano de 2007 até 2014.

O Ministério Público Federal, por fim, ainda representou
pela prisão temporária dos investigados Luiz Fernando Volpi, André
Gustavo Garcia Goulart, Ricardo Ourique Marques, Marco
Antônio Orlandi, Marcelo Bernardes Orlandi, e Guilherme Goulart
Volpi.

Luiz Fernando Volpi e Guilherme Goulart Volpi
figuraram como interpostas pessoas para o funcionário da Petrobrás
Fernando Carlos Leão de Barros, recebendo valores expressivos
simulando a prestação de serviços por empresas sem atividade de fato.

Informa o MPF que Luiz Fernando Volpi, um dos sócios
da ETK, a partir do ano de 2013, declarou ter conta no Citibank no
Texas, nos Estados Unidos da América, com R$ 1.761.000,00.
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José Roberto Langenstrassen figurou como beneficiário
econômico da conta no Banco Julius Bär titularizada pela empresa
Bullfrog the Second, tendo recebido, entre fevereiro de 2009 e março de
2010, cerca de USD 1,2 milhão oriundo de contas bancárias controladas
direta ou indiretamente pela Odebrecht, em valores ainda não
recuperados. Apenas parte desses valores (USD 698.151,61) foram
bloqueaods em poder de André Gustavo Garcia Goulart, seu sócio na
empresa de consultoria Pipeconsult.

André e seu sócio falecido teriam, no mínimo, cerca de
USD 700.000,00 movimentados e sem localização conhecida.

Ricardo Ourique Marques é apontado como o principal
representante da Techint no cartel de empreiteiras. O investigado foi o
agente ligado à Techint que manteve contato intenso com Jorge Luiz
Zelada na Petrobrás antes do diretor internacional da Petrobrás receber
CHF 539.000,00 do Grupo Techint.

Marco Antônio Orlandi e Marcelo Bernardes Orlandi
foram sócios da empresa BSN Representações até o ano de 2011 (dados
cadastrais no evento 01.227) e foram procuradores e beneficiários de
contas que repassaram valores indevidamente para Renato Duque no
ano de 2008 (evento 01.60, pág. 28, e 01.75, pág. 02).

Aponta o MPF que existem fortes elementos que indicam
que Marcelo Bernardes Orlandi foi à Techint na Argentina para buscar
identificação de empresa para celebrar contrato falso, a fim de justificar
o repasse de valores ilícitos para a conta Hayley.

Aduz que estão presentes os requisitos para a decretação
da prisão temporária dos investigados, nos termos da Lei nº 7.960/1989:
1) imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial; 2)
quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida
na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos
seguintes crimes: "I) quadrilha ou bando".

Reforça "a existência de claros e convincentes elementos
de prova de autoria e de materialidade relativamente ao crime de
associação criminosa para o desenvolvimento de crimes contra a
administração pública e de lavagem de capitais".

Decido.

Muito embora haja inicialmente fortes elementos de prova
de autoria e materialidade dos crimes de associação criminosa, contra a
administração pública e de lavagem de capitais, não é evidente que a
prisão dos investigados seja imprescindível para as investigações do
inquérito policial, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei nº 7.960/1989, o
que afasta o cabimento da prisão temporária.
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Primeiramente, há de se observar o distanciamento
temporal dos fatos, que remontam ao período compreendido entre os
anos de 2006 e 2013.

Aliado ao distanciamento temporal dos fatos, como o
próprio MPF relaciona, há uma série robusta de elementos de prova do
envolvimento dos agentes nos crimes apurados:

1) depoimentos prestados por criminosos-colaboradores:
João Antônio Bernardi Filho (anexos 03 a 08 do evento
01); Eduardo Hermelino Leite (anexo 244 do evento 01);
Alberto Elisio Vilaça Gomes (anexo 245 do evento 01);
Elton Negrão de Azevedo Júnior (anexo 246 do evento
01); Augusto Ribeiro de Mendonça Neto (anexo 248 do
evento 01); Paulo Roberto Costa (anexo 249 do evento
01); Dalton dos Santos Avancini (anexo 250 do evento
01); e Renato de Souza Duque (anexos 312 e 313 do
evento 01);

2) documentos entregues pelo criminoso-colaborador João
Antônio Bernardi Filho (anexos 10 a 55 do evento 01);

3) transferências de investigação oriundas da
Confederação Suíça em favor do Brasil (a íntegra dos
documentos obtidos das transferências de investigação está
acautelada na secretaria desse Juízo, no evento 3 dos autos
nº 5042858-65.2017.4.04.7000):

3.1) transferência de investigação de Benjamin Sodré
Netto e Marco Antônio Orlandi, que resultou no
recebimento de diversas contas a eles relacionadas (anexos
56 a 136 do evento 01);

3.2) transferência de investigação de Fernando Carlos
Leão de Barros, que resultou no recebimento de contas
relacionadas a Leão de Barros e ao Grupo Techint (anexos
137 a 210 do evento 01);

4) conta de Renato de Souza Duque obtida por meio de
pedido ativo de
assistência jurídica internacional (anexos 211 a 226 do
evento 01);

5) dados bancários, fiscais, e telefônicos obtidos com
autorização judicial:

5.1) dados bancários da empresa Confab nos autos
5024941-67.2016.4.04.7000 (anexo 236 do evento 01);

5.2) dados telefônicos de João Bernardi, Benjamin Sodré
Neto e Nicolau Bernardo nos autos
501615364.2016.4.04.7000 (anexo 237 do evento 01);
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5.3) dados fiscais da BSN Comércio e Representações,
Fernando Carlos Leão de Barros, Marcello Meirelles Leão
de Barros, ETK Consultoria em Gestão Empresarial e
Comércio SA e Luiz Fernando Volpi nos autos 5042858-
65.2017.4.04.7000 (anexos 264 a 282 e 290 a 293, todos
do evento 01);

6) documentos e mídias apreendidos em cumprimento a
buscas e apreensões criminais realizadas com autorização
judicial:

6.1) em face de Benjamin Sodré Netto nos autos 5022192-
77.2016.404.7000 (anexos 255 a 256 do evento 01);

6.2) na sede da empresa Engevix nos autos 5073475-
13.2014.4.04.7000 (anexo 247 do evento 01);

7) dados constantes em bancos de dados públicos:

7.1) sistema de tráfego internacional de Benjamin Sodré
Netto e Marcelo Bernardes Orlandi (anexos 238 e 239 do
evento 01);

7.2) dados cadastrais de: BSN Comércio (Anexo 227 do
evento 01); ETK Consultoria (Anexo 243 e 251 do evento
01); Roberto Caiuby Vidigal (Anexo 285 do evento 01);

8) informações constantes em pedido passivo de
assistência jurídica oriundo da República da Itália (anexo
235 do evento 01);

9) informações e documentos fornecidos pela vítima
Petrobrás:

9.1) comissão interna de apuração (anexos 229 a 233 do
evento 01);

9.2) relação de contratos celebrados com a Confab (anexo
283 do evento 01);

9.3) registros de portaria (anexo 287 do evento 01);

10) documentos produzidos pela Polícia Federal:

10.1) laudo pericial (anexos 260 a 263 do evento 01);

10.2) informação sobre a Techint Engenharia (anexo 284
do evento 01);

10.3) relatório do IPL 1980/2015-4, sobre as contas no
exterior de Jorge Luiz Zelada (anexo 286 do evento 01).
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11) Informações obtidas por meio de cooperação jurídica
internacional, com informações bancárias relativas à
empresa HayLey, utilizada para o pagamento de vantagens
indevidas sob apuração (anexos 292 a 311 do evento 01).

Inclusive, em relação a Benjamin Sodré Neto e Nicolau
Bernardo já foram realizadas medidas de busca e apreensão nos autos nº
5022192-77.2016.4.04.7000, com o respectivo resultado e os
depoimentos colhidos de Benjamin Sodré Neto e Nicolau Bernardo
juntados no IPL 5025433-59.2016.4.04.7000.

E Ricardo Ourique encontra-se respondendo pelo crime de
formação de cartel nos autos de ação penal nº 5028838-
35.2018.4.04.7000.

Por fim, os recursos depositados no exterior, na conta n°
1014820 mantida no Banco Heritage, da Suíça, titularizada por André
Gustavo Garcia Goulart e sua esposa Marli Curi Goulart, encontram-se
bloqueados.

Da mesma forma os USD 3.250.000,00 do
investigado Fernando Carlos Leão de Barros depositados em contas
dele na Suíça encontram-se bloqueados.

Não há informação acerca de tentativa mais recente de
movimentação ou dissipação desses ativos. Também não há, igualmente,
informação pautada em indícios concretos de que os investigados
manteriam outras contas secretas no exterior.

Em conclusão, reputo que o distanciamento temporal dos
fatos investigados, aliado ao amplo conjunto de provas de autoria e
materialidade dos crimes amealhado pelas autoridades encarregadas da
persecução penal, contando inclusive com o resultado de anteriores
diligências sob reserva de jurisdição, e a presente garantia da
preservação do produto ou proveito dos ilícitos em vista do efetivo
bloqueio das contas mantidas no exterior com recursos de origem
supostamente ilícita, enfraquecem a tese de que a prisão dos
investigados, hoje, seria imprescindível para as investigações.

Pelas mesmas razões também não caberia, por ora, a prisão
preventiva dos investigados, que é medida cautelar privativa da
liberdade ainda mais gravosa.

Nesses termos, com fundamento art. 1º, inciso I, da Lei nº
7.960/1989, indefiro o pedido do MPF de prisão temporária dos
investigados Benjamin Sodré Netto, Fernando Carlos Leão de Barros,
Luiz Fernando Volpi, André Gustavo Garcia Goulart, Ricardo Ourique
Marques, Marco Antônio Orlandi, Marcelo Bernardes Orlandi, e
Guilherme Goulart Volpi.

4.2. Buscas e Apreensões
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Pleiteou o MPF autorização para busca e apreensão de
provas nos endereços dos investigados e de suas empresas.

O quadro probatório acima apontado (tópico 3 e seus
subtópicos) 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 pelo MPF, para autorizar a expedição de mandados de busca e
apreensão, a serem cumpridos durante o dia nos seguintes endereços de:

1. Ricardo Ourique Marques (CPF 788.622.057-
91), residência localizada na alameda Dinamarca, casa nº 214, resid I 0
Alphaville, Barueri/SP;

2. Guilherme Pires de Mello (CPF 380.697.416-
00),residência localizada na rua Jesuíno de Arruda, nº 86, ap. 151, Itaim
Bibi, São Paulo/SP;

3. Roberto Caiuby Vidigal (CPF 007.763.518-34),
residência localizada na avenida São Gualter, nº 1691, Alto da Lapa,
São Paulo;

4. Marco Antônio Orlandi (CPF 005.574.638-
15), residência localizada na alameda das Paineiras, nº 976, Alto Nova
Campinas, Campinas/SP;

5. Marcelo Bernardes Orlandi (CPF 216.457.298-00),
residência localizada na alameda das Paineiras, nº 976, Alto Nova
Campinas, Campinas/SP;

6. BSN Comércio e Representações Eireli (CNPJ
29.956.273/0001-96), com sede situada na avenida Treze de Maio, nº
23, conjunto 1935 a 1937 parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ; ou
equivalente atual do escritório comercial de Benjamin Sodré Netto;

7. Benjamin Sodré Netto (CPF 029.513.397-04),
residência localizada na avenida Epitácio Pessoa, nº 2.700, 306,
Ipanema, Rio de Janeiro/RJ;

8. Fernando Carlos Leão de Barros (CPF 491.971.187-
53), residência localizada na avenida das Acácias, nº 410, bloco 01, ap.
1401, Rio de Janeiro/RJ;

9. Marcelo Meirelles Leão de Barros (CPF 101.987.497-
08), residência localizada na avenida das Acácias, 410, bloco 01, ap.
1401, Rio de Janeiro/RJ;

10. Luiz Fernando Volpi (CPF 874.396.467-20), cuja
residência é localizada na estrada Francisco da Cruz Nunes, nº 777,
Piratininga, Niterói/RJ;
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11. Guilherme Goulart Volpi (CPF 140.898.047-95),
residência localizada na estrada Francisco da Cruz Nunes, nº 777,
Piratninga, Niterói/RJ;

12. André Gustavo Garcia Goulart (CPF 219.135.017-
87), com endereço na rua Presidente Carlos de Campos, 115, bloco
1/1101, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ;

13. Techint Engenharia e Construções SA (CNPJ
61.575.775/0001-80),  situada na rua Tabapuã, 41, Itaim Bibi, São
Paulo/SP;

14. ETK Consultoria em Gestão Empresarial e
Comércio SA (CNPJ: 13.096.758/0001-17), situada na avenida Rio
Branco, nº 50, sala 1902, Centro, Magé/RJ;

15. Pipeconsult Engenharia e Representações Eirelli,
situada na avenida Nilo Peçanha, nº 50, sala 1011, e avenida Rio
Branco, nº 277, sala 1305, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

Os mandados de busca e apreensão devem ser expedidos
somente após a prévia confirmação dos endereços pela autoridade
policial, inclusive com diligências in loco.

Acolho as razões do MPF para a reiteração da medida de
busca e apreensão em relação a Benjamin Sodré Netto: com efeito,
apesar da busca anterior (autos nº 5022192-77.2016.4.04.7000), a
reiteração da medida se faz necessária diante do fato de as buscas
anteriores não terem o mesmo enfoque da presente. Além disso há um
considerável decurso de prazo, de sorte que elementos, eventualmente
ocultados por ocasião da primeira diligência, podem ser alcançados
nesta oportunidade, não se podendo, ainda, deixar de considerar a
relevante posição do requerido no esquema criminoso sob investigação.

Os mandados terão por objeto a coleta de provas relativa à
prática pelos investigados dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro
e financeiros além dos crimes antecedentes à lavagem de dinheiro,
especificamente:

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

- documentos relativos à criação de empresas off-shores
em nome próprio ou de terceiros;

- registros físicos ou eletrônicos de câmeras de segurança
dos locais em que se cumprem as medidas;
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- 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;

- valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de
valor igual ou superior a R$ 100.000,00 ou USD 25.000,00 e desde que
não seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita;

- obras de arte ou objetos de luxo de elevado valor, sem
comprovada aquisição com recursos lícitos;

Consigne-se nos mandados, em seu início, o nome dos
investigados ou da empresa ou entidade e os respectivos endereços
segundo a confirmação 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 ou em "nuvens", 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 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 no mandado.

Consigne-se, em relação aos edíficios das empresas,
autorização para a realização de buscas e apreensões em qualquer andar
ou sala nos quais a prova se localize; no caso de imóveis de rua,
autorização para a realização de buscas e apreensões em qualquer sala
ou imóvel adjacente quando utilizado pela mesma pessoa ou empresa.

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
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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.

4.3. Sequestro de capitais

Pleiteou o MPF o sequestro de ativos financeiros mantidos
pelos investigados em instituições financeiras.

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 dos crimes.

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.

Defiro, portanto, o requerido e decreto o bloqueio dos
ativos mantidos em contas e investimentos financeiros dos seguintes
investigados, em relação aos quais a prova afigura-se mais robusta:

a) Benjamin Sodré Netto (CPF 029.513.397-04), Marco
Antônio Orlandi (CPF 005.574.638-15), Marcelo Bernardes Orlandi
(CPF 216.457.298-00) e BSN Comércio e Representações Eireli
(CNPJ 29.956.273/0001-96) no montante de R$ 70 milhões,
correspondente ao valor recebido por eles, através da BSN, da empresa
Confab, correspondente em tese ao proveito do crime de corrupção
ativa;

b) Ricardo Ourique Marques (CPF 788.622.057-91) no
montante de R$ 1.685.184.948,83, valor apurado pela Polícia Federal
como prejuízo atualizado causado pelo cartel à Petrobrás nos contratos
com a Techint (evento 01.263, pág. 03);

c) Fernando Carlos Leão de Barros (CPF 491.971.187-
53), Luiz Fernando Volpi (CPF 874.396.467-20), Guilherme Goulart
Volpi (CPF 140.898.047-95) e ETK Consultoria em Gestão
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Empresarial e Comércio SA (CNPJ: 13.096.758/0001-17) no montante
de R$ 3.793.773,50, correspondente aos valores recebidos pela empresa
ETK Consultoria;

d) André Gustavo Garcia Goulart (CPF 219.135.017-87)
no montante de US$ 700.000,00 (equivalente, atualmente, a R$
2.884.000,00, na cotação presente, 23/08/2019, de R$ 4,12 do dólar
comercial), relativos aos recebimentos, entre fevereiro de 2009 e março
de 2010, de cerca de USD 1,2 milhão oriundo de contas bancárias
controladas direta ou indiretamente pela Odebrecht, excluídos os valores
já bloqueados pelas autoridades suíças.

A indisponibilidade deverá recair sobre quaisquer outros
bens ou valores sob guarda, depósito ou administração da instituição
financeira, tais como ações, participações em fundos de ações, letras
hipotecárias ou quaisquer outros fundos de investimento, assim como
PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre, VGBL – Vida Gerador de
Benefício Livre e Fundos de Previdência Fechado, não se limitando
àquelas albergadas no sistema BacenJud 2.0, tais como instituições
financeiras que administrem fundos de investimento, inclusive das que
detenha a administração, participação ou controle, as cooperativas de
crédito, corretoras de câmbio, as corretoras e distribuidoras de títulos
mobiliários.

Os bloqueios serão implementados pelo BacenJud 2.0
quando da execução dos mandados de busca e apreensão. 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 das empresas ou
entidades, considerando aquelas que eventualmente exerçam atividade
econômica real. No caso das pessoas físicas, caso haja bloqueio de
valores atinentes a salários, promoverei, mediante requerimento, a
liberação.

Expeça-se também ordem de indisponibilidade de bens
imóveis via Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em
relação às mesmas pessoas.

4.4. Pedido de Assistência Jurídica da Itália

Informa o MPF que há pedido de assistência jurídica em
matéria penal originado da Itália com o seguinte objeto (evento 01.235):

a) oitivas de Renato de Souza Duque, Jorge Luiz Zelada,
Benjamin Sodré Neto, Marco Antônio Orlandi, Ricardo Ourique
Marques, Luiz Guiherme de Sá e Guilherme Pires de Mello, em relação
ao crime de corrupção internacional, como mencionado no pedido de
cooperação;
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b) realização de busca e apreensão para a coleta de
documentos relativos aos fatos objeto do pedido de cooperação, na
residência e em escritórios comerciais de Benjamin Sodré Netto, Marco
Antônio Orlandi, Ricardo Ourique Marques, Luiz Guilherme de Sá e
Guilherme Pires de Mello;

c) compartilhamento de perícia envolvendo o cartel de
empreiteiras.

O MPF requer autorização para que as autoridades
italianas possam acompanhar e fazer perguntas, por meio do Órgão
Ministerial, a Benjamin Sodré Neto, Marco Antônio Orlandi, Ricardo
Ourique Marques, Luiz Guilherme de Sá e Guilherme Pires de Mello,
que deverão ser intimados a depor, garantindo-se aos depoentes a
assistência de advogado.

Defiro o pedido nos termos da representação ministerial,
com fundamento no Tratado Relativo à Cooperação Judiciária e ao
Reconhecimento e Execução de Sentenças em Matéria Civil, firmado
entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, em Roma,
em 17 de outubro de 1989, aprovado pelo Congresso Nacional por meio
do Decreto Legislativo nº 78, de 20 de novembro de 1992, e promulgado
pelo Presidente da República através do Decreto nº 1.476, de 02 de maio
de 1995. Também com fundamento no art. 19 da Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado (Decreto n° 5.015/2004).

Reforço que, nos termos das leis italianas, os investigados
deverão ser ouvidos na presença de um defensor (evento 01.235, pág.
39).Da mesma forma, autorizo a oitiva de Renato de Souza Duque
e Jorge Luiz Zelada sobre os fatos em apuração.

O MPF também requer autorização para que as autoridades
estrangeiras possam acompanhar as buscas e apreensões realizadas com
as ordens expedidas neste feito, pugnando desde logo pelo deferimento
do compartilhamento de todos os elementos colhidos. Defiro o pedido.

Registro que as buscas e apreensões em face de Benjamin
Sodré Neto, Nicolau Bernardo e Confab Industrial foram realizadas de
forma autorizada nos autos nº 5022192-77.2016.4.04.7000, com o
respectivo resultado e os depoimentos colhidos de Benjamin Sodré Neto
e Nicolau Bernardo juntados no IPL 5025433-59.2016.4.04.7000.

Desse modo, postula o MPF o compartilhamento dos
elementos ali constantes com as autoridades italianas, a fim de atender,
em parte, a presente solicitação, sem embargo do compartilhamento dos
resultados da nova busca que se pretende em relação a Benjamin Sodré
Neto.

Ressalvo que, conforme posicionado pelo MPF em sua
manifestação, deixará de ser cumprido o pedido de assistência em
relação a LUIZ GUILHERME DE SÁ, ante a ausência de indícios de
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participação do mesmo nas investigações. E quanto a NICOLAU
BERNARDO, já foi objeto de busca e apreensão e inquirição, conforme
acima, tendo sido autorizado o compartilhamento respectivo.

Também postula o MPF o compartilhamento do laudo
pericial constante nos eventos 01.260 a 01.263 com as autoridades
italianas.

Autorizo os compartilhamentos citados com as autoridades
italianas.

Ciência ao MPF desta decisão.

Intime-se com urgência a 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
levantamento de campo - para a ratificação ou retificação dos endereços
declinados na representação ministerial constante do evento 01.1.

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 700007309480v163 e do código CRC c9a53dea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ ANTONIO BONAT
Data e Hora: 6/9/2019, às 19:11:17
 

1. Art. 29 do Tratado de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal entre o Brasil e a
Suíça (Decreto n° 6.974/2009); Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
(Decreto n° 5.015/2004); Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto n°
99.710/1990); e lei de cooperação internacional em matéria penal helvética (art. 67a, parágrafo
4, CIMP).
 


