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REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO: VIGGO ANDERSEN

ACUSADO: RODOLFO ROGER BLYTH

ACUSADO: PEDRO WILLIAM BLYTH

ACUSADO: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA

ACUSADO: GUSTAVO LUIZ COSTA MARQUES DE SA

ACUSADO: GANDRA BROKERAGE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS - EPP

ACUSADO: FERCHEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

ACUSADO: WANDERLEY SARAIVA GANDRA

ACUSADO: EDUARDO AUTRAN DE ALMEIDA JUNIOR

DESPACHO/DECISÃO

Cuida-se de pedido formulado pelo Ministério Público
Federal de buscas e apreensões no âmbito da operação Lava Jato.

Pretende-se a expedição de mandados de busca e
apreensão nos endereços residenciais e comerciais de MAERSK
BRASIL BRASMAR, VIGGO ANDERSEN, WANDERLEY
SARAIVA GANDRA, GANDRA BROKERAGE INTERMEDIACAO
DE NEGOCIOS, PEDRO WILLIAM BLYTH, RODOLFO ROGER
BLYTH, FERCHEM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.,
GUSTAVO LUIZ COSTA MARQUES DE SÁ, TIDE MARITME
AFRETAMENTOS LTDA. E EDUARDO AUTRAN DE ALMEIDA
JUNIOR.

Decido.

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

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



jurisdição desta Vara, tendo o fato originado a ação penal n.º 5047229-
77.2014.404.7000, posteriormente julgada.

Em grande síntese, na evolução das apurações, foram
colhidas provas 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.

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

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

As investigações se desenvolveram em camadas, de modo
que hoje já se tem por certo que os diversos envolvidos se
especializaram em quatro núcleos de atuação, sendo que cada um dos
núcleos dá suporte à atuação dos demais: a) núcleo político; b) núcleo
econômico; c) núcleo administrativo e d) núcleo operacional.

No decorrer das investigações e ações penais realizadas no
bojo do caso Lava Jato, revelou-se que as empresas que celebravam
contratos com a Petrobras (núcleo econômico), em virtude de um
esquema de corrupção sistêmica, pagavam vantagens indevidas para
diretores da estatal (núcleo administrativo) e agentes políticos (núcleo
político) no importe que variava entre 1% a 3% do valor dos contratos. 

Apurou-se, ainda, que diversas outras empresas, além das
empreiteiras cartelizadas, integraram o esquema de corrupção e optaram
pela realização do pagamento de vantagens indevidas para diretores da
Petrobras e integrantes do núcleo político da organização criminosa,
como forma de obter facilidades na contratação com a estatal
petrolífera. 

No caso dos autos, a partir da colaboração de Paulo
Roberto Costa (ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras) e de seu
falecido genro Humberto Mesquita, bem como de Nestor Cerveró (ex-
Diretor Internacional da Petrobrás e ex-Diretor Financeiro e de Serviços
da BR Distribuidora) foi também revelada a existência de esquemas de
corrupção em contratos de afretamento de navios celebrados pela
Petrobras.

Como exposto pela Petrobras em Relatório Final da
Comissão Interna de Apuração, a Gerência Executiva de Logística, à
qual a Área de Afretamento é subordinada, tem, dentre outras



atribuições, a responsabilidade de realizar a contratação de navios,
atividade denominada “afretamento” (evento 1, anexo9).

Nos termos de tal relatório, os principais agentes que
atuam no mercado de afretamento são:

i) afretadores: empresas que necessitam contratar
transporte, como a Petrobras;

ii) fretador: aquele que cede a embarcação para
afretamento, sendo, assim, a parte contratada nos afretamentos;

iii) armador: responsável por gerenciar as embarcações,
que podem ou não ser de sua propriedade;

iv) shipbroker’s: operam como intermediários
(“corretores") na negociação entre afretadores e fretadores. É através
deles que são obtidas informações de mercado.

O caso ora apresentado contém elementos indicando:

a) a atuação de Paulo Roberto Costa e subordinados para
favorecer o armador MAERSK (representado no Brasil por VIGGO
ANDERSEN) em afretamentos intermediados por WANDERLEY
GANDRA, através da empresa GANDRA BROKERAGE
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS;

b) a atuação de João Cláudio de Carvalho Genu, Paulo
Roberto Costa e seus subordinados para favorecer os contratos de
afretamento intermediados pelas empresas de shipbroking TIDE
MARITIME (representada por GUSTAVO DE SÁ) e FERCHEM
(representada por PEDRO BLYTH e RODOLFO BLYTH).

O MPF apresentou elementos indicando que Paulo
Roberto Costa teria obtido vantagens indevidas ao transmitir a
WANDERLEY SARAIVA GANDRA, sócio da GANDRA
BROKERAGE e que não tinha expertise no setor, informações
privilegiadas que permitiram à empresa MAERSK obter vantagens
competitivas, possibilitando que ofertasse à Petrobras a maior
quantidade de navios possível.

No decorrer das investigações, VIGGO ANDERSEN, da
MAERSK, confirmou a contratação da GANDRA e alegou que tal se
deu porque há anos a MAERSK não atuava no fretamento de
embarcações para transporte de petróleo (IPL n.º 5045924-
58.2014.4.04.7000, fls. 203/205). Ocorre que a GANDRA não tinha
experiência no setor.

A Petrobras apresentou planilha das embarcações
contratadas desde 2005 (a julho de 2014), sendo, de fato, a grande
maioria de propriedade da MAERSK (IPL 5045924-58.2014.4.04.7000,
evento 41.1, p. 09/10).



Segundo a Petrobras, consistia praxe de mercado a usual
comissão de brokeragem, em regra de 1,25%, paga diretamente pelo
armador ao broker que o represente (evento 1, anexo 14). Mais detalhes
constam no documento JURIDICO/GG-MR/JCA/CCDP-4324/2014,
datado de 20/08/2014, apresentado pela Petrobras à Polícia Federal.
Segue um trecho de tal documento (IPL n.º 5045924-58.2014.4.04.7000,
evento 41, p. 24):

O MPF ressaltou no evento 6 que a praxe do setor é o
pagamento de 1,25% de comissão, o que havia sido apontado pela
Petrobras e foi corroborado pela própria MAERSK nos autos 5045924-
58.2014.4.04.7000 (evento 38, pet 1, p. 2). Assim, o pagamento dobrado
de 2,5%-3% de comissão seria economicamente injustificável.

Foi em tal contexto que se deu a dinâmica possivelmente
criminosa entre a GANDRA e a MAERSK, ora apresentada pelo MPF.



Chamou a atenção da Autoridade Policial o número de
documentos relativos à empresa GANDRA encontrados nos pertences
de Paulo Roberto Costa contendo detalhes acerca de valores de
contratos e comissões devidas ao broker (evento 1, anexo 14).

Paulo Roberto Costa relatou a possível dinâmica ilícita nos
termos de colaboração n.º 52 e 55 (anexos 2 e 3 do evento 1). Segundo
ele:

QUE por volta de 2005 ou 2006, teve um almoço com
VANDERLEI SARAIVA GANDRA e com VIGO
ANDERSEN, representante da empresa MAERSK no
Brasil; QUE a MAERSK, empresa dinamarquesa, já era
fornecedora da PETROBRÁS há mais de 40 (quarenta)
anos, na área de rebocadores e navios de apoio offshore,
sendo a maior empresa de navegação do mundo; QUE no
referido almoço a discussão era se a MAERSK deveria
entrar no ramo de transporte de petróleo e derivados, aqui
no Brasil, pois tinha navios para tanto, mas no exterior;
QUE o declarante disse a VIGO que era um mercado
promissor, pois a PETROBRÁS contratava anualmente
cerca de 150 (cento e cinquenta) navios, além de ter 50
(cinquenta) navios próprios; QUE com o aumento de
mercado e demanda, haveria um provável aumento no
número de navios nos anos seguintes; QUE melhor
esclarecendo, os 150 (centro e cinquenta navios) não são
contratados a cada ano, mas em geral são contratos de três
anos, e o contrato é renovado considerando o desempenho
do navio; QUE esse mercado de brokerage começou na
Inglaterra em 1800, e é como um mercado de corretagem,
e o broker representa o dono do navio, o armador; QUE o
broker recebe cerca de 3% (três por cento) do valor da
diária do navio em operação, não sabendo dizer se esta
comissão é conhecida como "adress comission"; QUE o
pagamento ao broker é feito mês a mês, e conforme o
número de dias que o navio operou de fato; QUE a
PETROBRÁS nunca contatava diretamente o armador,
mas sim os brokers, que é como funciona
internacionalmente essa área; QUE diante das boas
perspectivas no mercado, como dito acima, VANDERLEI
GANDRA resolveu constituir uma empresa de
brokerage; QUE após ter constituído a empresa,
VANDERLEI procurou o declarante e ofereceu metade
do percentual que lhe seria devido como comissão em
troca de informações privilegiadas sobre as demandas
da PETROBRÁS nesse mercado de locação de navios
de grande porte; QUE o declarante aceitou a proposta já
nessa oportunidade; QUE passava a informação a
VANDERLEI uma vez por ano, pois a PETROBRÁS
fecha uma vez por ano a programação anual da contratação
de navios; QUE geralmente a programação é feita alguns
meses antes do final do ano, para o ano seguinte; QUE



então passava cópia desse cronograma a VANDERLEI;
QUE acredita que passou a primeira informação entre
2006 e 2007; QUE soube posteriormente que dos negócios
que VANDERLEI conseguisse para a MAERSK, 1,5%
(um e meio por cento) ficaria para VIGO e 1,5% (um e
meio por cento) ficaria para VANDERLEI GANDRA;
QUE VANDERLEI dava metade de sua parte para o
declarante, isto é, 0,75% (zero setenta e cinco por cento);
QUE VANDERLEI levava a parte do declarante em
espécie até a sua residência, na periodicidade de cerca de
uma vez ao mês; QUE não sabe se o percentual que
VANDERLEI lhe passava continuou sendo o mesmo ao
longo do tempo; QUE o valor médio que VANDERLEI
lhe repassava era de cerca de trinta mil reais mensais,
dependendo muito do número de navios contratados; QUE
quando o declarante deixou a Diretoria de Abastecimento
ainda havia contratos em andamento sobre os quais
VANDERLEI continuou pagando a cota do declarante, isto
até ser preso em março deste ano; QUE normalmente a
PETROBRÁS toma como referência os valores publicados
pela revista inglesa CLARKSON para a contratação de
navios; QUE normalmente a PETROBRÁS chamava
cerca de vinte brokers para cada licitação para
contratação de navios; QUE a colaboração do
declarante com a GANDRA BROKERAGE foi pedir
que a mesma passasse a ser chamada para tais
licitações, e, quando esta ganhava, VANDERLEI lhe
repassava a comissão acima citada; QUE a GANDRA
BROKERAGE não tinha nenhuma facilidade para ser
contratada, apenas tinha uma informação privilegiada
de quantos navios seriam contratados e em que mês,
como dito acima; QUE o declarante não é e nunca foi
dono da GANDRA BROKERAGE e VANDERLEI
GANDRA nunca foi o testa-de-ferro do declarante; QUE
perguntado das razões pelas quais a GANDRA
BROKERAGE não teria uma estrutura física, esclarece
que isto não era necessário, pois VANDERLEI atuava
como se fosse um "corretor de imóveis" e podia operar a
partir de sua casa, e só operava com a MAERSK, ao que o
declarante tem conhecimento; QUE a informação
antecipada que VANDERLEI detinha a respeito da
futura necessidade de navios, permitia que ele alertasse
a MAERSK para eventualmente fazer reservas de
navios para serem contratados pela PETROBRÁS, no
caso do mercado estar em baixa, isto é, de haver muitos
navios disponíveis, por exemplo; QUE o mercado é muito
volátil, então é possível haver contratos de três anos para
navios por preços bem diferentes; QUE então havia uma
vantagem competitiva para a MAERSK; QUE só soube
posteriormente que haveria uma divisão dos 3% (três por
cento) entre VANDERLEI e VIGO; QUE não sabe porque
VIGO recebia parte da comissão da GANDRA, não



sabendo dizer se isso teria a ver com eventual
exclusividade de representação da MAERSK; QUE não foi
o declarante quem apresentou VANDERLEI a VIGO;
QUE ambos chamaram o declarante para este almoço em
2005 ou 2006 para conversarem do assunto aqui descrito;
QUE VANDERLEI não havia tratado deste assunto de
brokerage com o declarante previamente a este
almoço/reunião.”

“QUE, informa que algumas informações prestadas
anteriormente em relação às atividades da empresa
GANDRA BROKERAGEM estavam imprecisas; QUE,
deseja esclarecer que a comissão de brokeragem em
termos mundiais é de 3%; QUE, no caso dos navios
afretados pela PETROBRAS junto a MAERSK a
comissão era de fato de 3% sendo que desse percentual
0,5% (meio por cento) era a era destinado a VIGGO
ANDERSEN, representante da MARESK no Brasil e
2,5% (dois virgula cinco por cento) era destinado a
GANDRA BROKERAGEM; QUE, a comissão
destinada a GANDRA era rateada em partes iguais
entre a empresa e o declarante; QUE, acredita que os
ganhos provenientes da sua participação nas comissões da
GANDRA podem ter sido superiores a R$ 30.000,00
(trinta mil reais) mensais; QUE, destaca que todos os
valores provenientes do exterior e relativos a essa
comissão tramitaram de forma irregular, ou sejam
mediante contratos de cambio junto ao BACEN.”

Em tal sentido, EDUARDO AUTRAN DE ALMEIDA
JÚNIOR, então Gerente Executivo de Logística da Petrobras, afirmou
que GANDRA era dispensável para o relacionamento da MAERSK com
a Petrobras, mas Paulo Roberto Costa solicitava que WANDERLEY
GANDRA fosse recebido em algumas ocasiões, desempenhando papel
de consultou da MAERSK (evento 1, anexo14).

A partir do material apreendido com Paulo Roberto Costa,
avalia-se que o total de propinas pagas pode chegar a US$ 3.402.941,58:



Dentre as irregularidades administrativas apuradas pela
Petrobras (evento 1, anexo 16) constam as embarcações MAERSK
PROMISE, MAERSK VIRTUE e MGC ESSEX, igualmente presentes
na planilha com possíveis recebimentos de vantagens indevidas por
Paulo Roberto Costa (evento 1, anexo 12 e 13).

Constatou-se que EDUARDO AUTRAN manteve contato
reiterado com Paulo Roberto Costa – mesmo após a saída deste da
Petrobras e contemporaneamente aos fatos investigados –, o que
estranhamente foi negado por EDUARDO em entrevista perante a
Petrobras.

Pretende-se, com as buscas ora requeridas, dentre outras
finalidades, verificar a exata extensão da participação de EDUARDO
AUTRAN no esquema acima relatado e em outros possíveis fatos
criminosos, como no caso dos armadores gregos (objeto da ação penal
n.º 5036531-36.2019.4.04.7000) e das operações de comercialização de
petróleo no mercado spot.

O MPF ainda sustenta que EDUARDO AUTRAN e
Dalmo Monteiro solicitaram e aceitaram vantagens indevidas oferecidas
por PEDRO WILLIAM BLYTH e RODOLFO ROGER BLYTH, no
interesse da empresa FERCHEM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA. (FERCHEM), bem como por GUSTAVO LUIZ COSTA
MARQUES DE SÁ, no interesse da TIDE MARITIME
AFRETAMENTOS LTDA. Em contrapartida, os empresários tinham
interesse em obter contratos de afretamento da Petrobras.

Constatou-se que a empresa TIDE MARITIME, empresa
de shipbroking que tem GUSTAVO LUIZ COSTA MARQUES DE SÁ
como sócio, intermediou 87 contratos de afretamento marítimo
celebrados com a Petrobras entre 2005 e 2018, totalizando cerca de 2,8
bilhões de reais (evento 1, anexos 26 e 30).

Na visão do MPF, conversas armazenadas em telefones de
João Cláudio Genu (ex-tesoureiro do PP), apreendidos na Operação
Politeia, confirmam que Genu, em coautoria com Paulo Roberto Costa e



seus subordinados, notadamente EDUARDO AUTRAN, efetivamente
teriam controle em esquema de corrupção relacionado ao afretamento de
navios pela Diretoria de Abastecimento da Petrobras.

Foram apresentadas conversas indicando que Genu
(auxiliado por pessoa ainda não identificada de codinome “R”),
EDUARDO AUTRAN e Paulo Roberto Costa, teriam agido em conluio
para direcionar contratos de afretamento da Petrobras para os armadores
representados pela TIDE MARITIME (evento 1, anexo 27).

Nos autos nº 502279786.2017.4.04.7000 foi autorizado
afastamento do sigilo dos dados telefônicos de EDUARDO AUTRAN,
tendo sido encontrado “Gustavo Tide” em seus contatos.

Além disso, o registro de acesso de visitantes aos edifícios
corporativos da Petrobras no Rio de Janeiro/RJ revelam que GUSTAVO
DE SÁ compareceu por diversas vezes às dependências da estatal,
inclusive para visitar EDUARDO AUTRAN em 10/11/2008,
17/05/2013, 10/06/2013 e em 08/07/2013 (inic1, p. 26).

Paralelamente, os resultados da quebra de dados
telefônicos mantidos em nuvem por GUSTAVO DE SÁ revelaram que
este, além de manter os dados telefônicos de EDUARDO AUTRAN em
seus contatos, teve com ele vários encontros pessoais fora das
dependências da Petrobras, notadamente em 16/10/2009, 29/04/2010,
10/05/2010, 23/11/2010, 24/11/2010, 17/05/2013, 20/05/2013,
04/07/2013 e em 08/07/2013.

Consta troca de mensagens ocorrida em 14/08/2012, em
que GENU comentou com GUSTAVO DE SÁ que estava no aguardo do
julgamento da ação penal do mensalão, na qual era réu, mas que
EDUARDO AUTRAN (identificado por “al”) teria efetuado uma visita
e dito que, a despeito das trocas dos altos cargos da Diretoria de
Abastecimento ocorridas no período, o dono da TIDE MARITIME e a
pessoa de codinome “Niterói” (posteriormente apontado como sendo
PEDRO BLYTH, da FERCHEM) ficariam bem.

O MPF ainda aponta GUSTAVO DE SÁ como possível
suspeito de operar esquema de corrupção relativo às operações de
comércio de óleo combustível (fuel oil) realizadas pela Petrobras,
existindo indicativos da existência de um esquema de corrupção no
fornecimento de bunker (tipo especial de fuel oil utilizado como
combustível marítimo) pela Petrobras para navios de armadores com
quem GUSTAVO DE SÁ mantinha relacionamento; e/ou um esquema
de corrupção nas operações de compra e venda de fuel oil realizada pela
Petrobras com trading companies com quem GUSTAVO DE SÁ
mantinha relacionamento.

Foi apurado que GUSTAVO DE SÁ aderiu ao Regime
Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) e apresentou
Declaração de Regularização Cambial e Tributária (DERCAT) na qual



indicou que mantinha mais de 18 milhões de reais no exterior, até então
não declarados (evento 1, anexo 31).

A partir dos celulares e notebook apreendidos com
Mariano Marcondes Ferraz (Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº
5054168-05.2016.4.04.7000), executivo ligado a empresas
internacionais dos ramos de commodities, navegação, logística e
tancagem, o MPF identificou que GUSTAVO DE SÁ seria beneficiário
das contas mantidas no CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG (Swifts
CRESCHZZ12A (MT103), CRESCHZZ12A e CRESCHZZ80A), na
Suíça, associadas aos números IBAN CH4704835188313762000, A/C
no: 0251-1883137-6 e A/C no: 0251-1466166-2, aparentemente não
declaradas (evento 1, anexos 33 e 34).

No que diz respeito à empresa FERCHEM COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA., registros de acesso de visitantes aos
edifícios corporativos da Petrobras no Rio de Janeiro/RJ revelam que
PEDRO WILLIAM BLYTH e RODOLFO ROGER BLYTH
compareceram por diversas vezes às dependências da estatal, inclusive
para visitar Paulo Roberto Costa e Dalmo Monteiro Silva.

PEDRO e RODOLFO BLYTH são sócios da FERCHEM,
empresa de shipbroking que, entre os anos de 2005 e 2015, intermediou
ao menos 114 contratos de afretamento marítimo celebrados pela
Petrobras, num valor total superior a R$ 2,7 bilhões, estando, parte
deles, vigentes até meados de 2027.

Como já antes mencionado, também a pessoa de codinome
“Niterói” estaria sendo beneficiada com o direcionamento de contratos
de afretamento.

Foram apresentadas mensagens de texto indicando o
relacionamento entre PEDRO BLYTH, João Genu e Sillas Oliva Filho,
então gerente da Petrobras em Singapura.

Em mensagens de 29 e 30/08/2012, João Genu demonstrou
preocupação com a situação de “Niterói” diante das mudanças na
Diretoria de Abastecimento da Petrobras.

A autoridade policial indicou “Niterói” como sendo
PEDRO BLYTH:



Niterói seria uma referência ao local de sede da
FERCHEM (Niterói-RJ).

Tenho que o indicado registro de acesso de PEDRO
BLYTH à Câmara dos Deputados em 11/02/2005 não comprova, por si,
a ligação dele com Genu, embora este trabalhasse naquele época com
assessor parlamentar de José Janene.

O MPF ainda indicou que PEDRO BLYTH também aderiu
ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) e
apresentou Declaração de Regularização Cambial e Tributária
(DERCAT) na qual declarou que mantinha no exterior R$
31.554.056,09, até então não declarados. Essa quantia, em parte, estava
mantida em contas de empresas offshores das quais PEDRO BLYTH era
beneficiário, em bancos mantidos na Suíça.

Ademais, no preenchimento da DIPJ (2013) e ECF (2015)
a FERCHEM informou, a título de distribuição de lucros, R$ 23,8
milhões para PEDRO BLYTH, R$ 11,8 milhões a menos que o
informado por ele em suas declarações.

Outrossim, RODOLFO BLYTH aderiu ao Regime
Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) e apresentou
Declaração de Regularização Cambial e Tributária (DERCAT) na qual
declarou que mantinha R$ 6.397.825,77 no exterior, até então não
declarados. Parte desses valores estavam mantidos em conta da offshore
Newship Brokerage Corp., da qual RODOLFO BLYTH era beneficiário,
no Banco Credit Suisse, situado em Zurique, Suíça.

Foram apresentados indícios de que Dalmo Monteiro, na
qualidade de Gerente de Afretamento da Petrobras, favorecia a
FERCHEM em afretamentos de navios contratados pela Petrobras.

Dalmo Monteiro ocupou o cargo de gerente da Petrobras
ligado à área de afretamento de navios, até se aposentar, em 05/09/2014,
sendo responsável pela assinatura de contratos de afretamento.



Foi identificado que em 05/06/2009 Dalmo Monteiro
recomendou ao dono do armador Perosea Shipping CO S.A., Yannis
Perogiannakis, que entrasse em contato com PEDRO BLYTH, da
FERCHEM, para colher sugestões sobre a constituição de uma empresa
no Brasil.

Em seguida, a FERCHEM passou a atuar como broker em
pelo menos três contratos de afretamento de navios da Perosea e de suas
subsidiárias celebrados com a Petrobras.

Em 24/04/2012, Dalmo Monteiro enviou, do seu e-mail
funcional para seu e-mail pessoal, troca de mensagens da área de
afretamento da Petrobras com representante do broker Poten & Partners
(Uk) Ltd, referente à renovação do contrato Time Charter Party para
afretamento do navio Jag Lavanya, do armador Great Eastern Shipping
Company Ltd, que foi objeto de sucessivos afretamentos TCP pela
Petrobras.

No dia seguinte, em 25/04/2012, Dalmo Monteiro
encaminhou tal comunicação, acompanhada de seus anexos, para
PEDRO BLYTH.

Suspeita-se que Dalmo estava tentando aproximar PEDRO
BLYTH dos executivos da Great Eastern Shipping Company Ltd,
possivelmente para que a FERCHEM passasse a ser o broker dos
milionários contratos do armador e, assim, pudesse efetuar pagamento
de vantagens indevidas para o então Gerente de Afretamentos da
Petrobras.

Há indicativos de que Dalmo teria ajudado PEDRO
BLYTH a se reunir, em Londres, com pessoa que poderia viabilizar o
ingresso da FERCHEM na intermediação dos contratos do armador
Great Eastern com a Petrobras.

Também há indícios de que a empresa DMS
Representação Comercial foi constituída por Dalmo Monteiro Silva com
a finalidade de intermediar o recebimento de valores pela empresa
FERCHEM, pois do total repassado por essa àquela, R$ 821.187,50,
grande parte foi direcionada para duas contas pessoais de Dalmo
Monteiro Silva, cerca de R$ 562.500,00. O restante compreenderia
basicamente despesas de funcionamento da DMS Representação
Comercial (anexo7, evento 1, autos n.º 5041015-65.2017.4.04.7000).  

Haveria inclusive uma certa confusão entre a FERCHEM e
a DMS Representação Comercial, eis que, por exemplo, Dalmo
Monteiro Silva seria usuário do endereço eletrônico
"dms@ferchem.com" (anexo9, autos n.º 5041015-65.2017.4.04.7000) e
funcionários da Ferchem seriam responsáveis por tratar com escritório
de contabilidade de assuntos relacionados à DMS Representação
Comercial (anexo8, autos n.º 5041015-65.2017.4.04.7000).



Foram ainda apresentados indícios de reunião de esforços
entre Dalmo Monteiro, PEDRO BLYTH, RODOLFO BLYTH e André
Duma, da broker Clarksons, para corromper funcionários da Petrobras,
no interesse da FERCHEM e da Clarksons.

Especificamente em relação às empresas de shipbroking
TIDE MARITIME (representada por GUSTAVO DE SÁ) e FERCHEM
(representada por PEDRO BLYTH e RODOLFO BLYTH), o MPF
almeja, com as buscas, angariar informações a respeito de possíveis
pagamentos de comissões acima do valor de mercado, a exemplo do que
possivelmente ocorreu com a MAERSK.

O quadro probatório acima descrito é mais do que
suficiente para caracterizar causa provável a justificar a realização das
buscas e apreensões requeridas pelo MPF.

Foram acima relatados fatos que indicam provável prática
de crimes, notadamente de corrupção, pelo possível favorecimento das
empresas Maersk, Ferchem e Tide Maritime na formalização de
contratos de afretamento com a Petrobras, assim como de lavagem de
dinheiro, envolvendo os alvos das buscas.

Assim, nos termos do artigo 240, § 1º, alíneas "b", "c", "e",
"f" e "h" e artigo 243 e seguintes, todos do CPP, defiro o requerido,
para autorizar a expedição de mandados de busca e apreensão, a serem
cumpridos durante o dia nos endereços residenciais e comerciais das
pessoas físicas, bem como das empresas, abaixo relacionadas:

a) MAERSK BRASIL BRASMAR (CNPJ 30.259.220/0001-03);

b) VIGGO ANDERSEN (941.322.678-49);

c) WANDERLEY SARAIVA GANDRA (140.882.900-20);

d) GANDRA BROKERAGE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS -
EPP (07.971.970/0001-83);

e) PEDRO WILLIAM BLYTH (CPF 268.045.577-00);

f) RODOLFO ROGER BLYTH (CPF 878.551.197-87);

g) FERCHEM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. (CNPJ
31.392.806/0001-04);

h) GUSTAVO LUIZ COSTA MARQUES DE SÁ (CPF 072.411.097-
67);

i) TIDE MARITIME AFRETAMENTOS LTDA. (CNPJ
07.669.035/0001-67);

j) EDUARDO AUTRAN DE ALMEIDA JUNIOR (CPF
737.098.917-87).



Os mandados de busca e apreensão, individuais para cada
endereço, devem ser expedidos somente após a prévia confirmação dos
endereços pela autoridade policial, tal como requerido pelo MPF.

Os mandados terão por objeto a coleta de provas relativa à
prática pelos investigados dos crimes de corrupção, lavagem de
dinheiro, contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica e/ou
documental e organização criminosa, especialmente:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais,
comprovantes de recebimento/pagamento, prestação de contas, ordens
de pagamento, agendas, cartas, atas de reuniões, contratos, cópias de
pareceres e quaisquer outros documentos relacionados aos possíveis
ilícitos investigados;

b) HD ́s, laptops, smartphones, pen drives, mídias
eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer
espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos investigados ou de suas
empresas, quando houver suspeita que contenham material probatório
relevante;

c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e
endereços eletrônicos utilizados pelos representados, além dos registros
das câmeras de segurança dos locais em que se cumpram as medidas;

d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de
valor igual ou superior a R$ 50.000,00 ou US$ 15.000,00 e desde que
não seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita.

Consigne-se nos mandados, em seu início, o nome dos
investigados ou da empresa 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
eletrônicos de qualquer natureza ou em "nuvens" caso obtidas as
credenciais de acesso, 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 específicas no mandado.

Consigne-se, em relação a edifícios das empresas alvo,
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.



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

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

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

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

Autorizo o compartilhamento das provas colhidas quando
do cumprimento dos mandados de busca com a Receita Federal do
Brasil, ficando esse compartilhamento a cargo do MPF, de acordo com
os graus de sigilo necessário.

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

Decreto o sigilo sobre estes autos até a efetivação das
buscas e apreensões. Efetivadas as medidas, não sendo mais ele
necessário para preservar as investigações, fica levantado o sigilo.
Entendo que, considerando a natureza e magnitude dos crimes aqui
investigados, o interesse público e a previsão constitucional de
publicidade dos processos (artigo 5º, LX, CF) impedem a imposição da
continuidade de sigilo sobre autos. O levantamento propiciará assim não
só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o
saudável escrutínio público sobre a atuação da Administração Pública e
da própria Justiça criminal.
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Decreto o sigilo nível 1 dos documentos dos anexos 9 e
10, o que deverá ser mantido após a retirada de sigilo dos autos. Caso o
MPF entenda necessário, deverá justificar a necessidade de aumento do
sigilo desses documentos.  

Deverá a autoridade policial levantar os endereços dos
investigados e das empresas acima indicadas, inclusive com pesquisas
de campo, a fim de propiciar a expedição dos mandados de busca e
apreensão.

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 e membros do MPF.

Apresentados os endereços, expeça a Secretaria os
mandados, um para cada endereço.

Intime-se a Polícia Federal para ciência desta decisão e
para as providências acima determinadas.

Intime-se o Ministério Público Federal.
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