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AÇÃO PENAL Nº 5019501-27.2015.4.04.7000/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: JOAO VACCARI NETO
RÉU: AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONCA NETO

RÉU: RENATO DE SOUZA DUQUE

SENTENÇA

13.ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA

PROCESSO n.º 5019501-27.2015.4.04.7000

AÇÃO PENAL

Autor: Ministério Público Federal

Réus:

1) João Vaccari Neto, brasileiro, nascido em 30/10/1958,
CPF 007.005.398-75, com endereço conhecido pela Secretaria deste Juízo;
e

2) Renato de Souza Duque, brasileiro, nascido em
29/09/1955, CPF 510.515.167-49, com endereço conhecido pela Secretaria
deste Juízo.

A ação penal foi suspensa em relação a Augusto Ribeiro
Mendonça Neto, nos termos da decisão de 27/09/2019 (evento 334).

I. RELATÓRIO

Trata-se de denúncia formulada pelo MPF pela prática de
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e §4º, da Lei n.º 9.613/1998).
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A denúncia é uma decorrência dos fatos imputados na ação
penal 5012331-04.2015.4.04.7000 e baseia-se em fatos revelados pelo
depoimento complementar e superveniente de Augusto Mendonça,
dirigente da Setal Oleo e Gas S/A (SOG), prestado no âmbito do seu
acordo de colaboração premiada, celebrado com o MPF e homologado por
este Juízo.

Os fatos poderiam ter sido aditados à imputação da ação
penal 5012331-04.2015.4.04.7000, pois a lavagem de dinheiro ora
imputada tem por antecedentes fatos daquela imputação.

Nada obstante, em razão da autonomia do delito de lavagem,
bem como da existência de prisões instrumentais à aludida ação penal, para
garantir o direito de julgamento em tempo razoável dos acusados presos,
optou-se pela distribuição de novo processo.

A teor do relatado pelo MPF, a denúncia tem por base o
inquérito policial 5049557-14.2013.404.7000, o processo de prisão
preventiva 5012323-27.2015.404.7000, a ação penal 5012331-
04.2015.404.7000 e os processos conexos.

Esses processos, especialmente a ação penal 5012331-
04.2015.404.7000 e a documentação nela juntada, em decorrência das
virtudes do sistema de processo eletrônico da Quarta Região Federal, estão
disponíveis  às partes deste feito e estiveram à disposição para consulta das
Defesas desde, pelo menos, o oferecimento da denúncia. Todos os
documentos neles constantes instruem, portanto, a presente ação penal.

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

Em síntese, grandes empreiteiras do Brasil teriam formado
um cartel, através do qual teriam sistematicamente frustrado as licitações
da Petrobras para a contratação de grandes obras.

O ajuste prévio entre as empreiteiras propiciava a
apresentação de proposta, sem concorrência real, de preço próximo ao
limite aceitável pela Petrobrás, frustrando o propósito da licitação de,
através de concorrência, obter o menor preço.

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
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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 caberia 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.

Descreve a denúncia que, em razão dos acertos para
pagamento de vantagem indevida imputados na ação penal 5012331-
04.2015.4.04.7000, Augusto Mendonça, dirigente do Grupo SOG/Setal,
efetuou repasses ao Partido dos Trabalhadores, através de vinte e quatro
transferências à Editora Gráfica Atitude, que totalizaram R$ 2.400.000,00,
no período de 29/06/2010 a 09/12/2013.

Para tanto, foram celebrados dois contratos de prestação de
serviços entre as empresas Setec - Tecnologia S/A e SOG - Óleo e Gás S/A
e a Editora Gráfica Atitude, bem como emitidas dezoito notas fiscais.

Segundo a denúncia, os pagamentos teriam sido solicitados
por Renato de Souza Duque e a forma dos repasses acertada com João
Vaccari Neto.

Essa é a síntese da denúncia.

Relevante ressaltar que a denúncia foi instruída com
documentos, a seguir descritos, todos juntados no evento 1:

- doc. 'OUT2:' Termo de Colaboração Premiada Augusto Ribeiro de
Mendonça Neto (cláusulas);

- doc. 'OUT3': Termo de transcrição do interrogatório de Paulo Roberto
Costa prestado nos autos da Ação Penal nº 5026212-82.2014.404.7000;

- doc. 'OUT4': Termo de Colaboração n.º 03 de Pedro José Barusco
Filho (complementação aos Termos de Colaboração de nºs 01 e 02),
Termo de Colaboração n.º 04 e Termo de Colaboração Complementar n.º
01;

- doc. 'OUT5': Termos de Colaboração n.º 01, 02, 03,04, 05, 06, 07 e 08
Júlio Gerin de Almeida Camargo;
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- doc. 'OUT6': Termos de Colaboração n.º 01,02,03, 04, 05 06, 07, 09,
10. 11, 12 e 13 Augusto Ribeiro de Mendonça Neto (declarações).  
Termo de Colaboração Complementar n.º 01 a 04 Augusto Ribeiro de
Mendonça Neto (declarações);

- doc. 'OUT7': Termo de Colaboração n.º 19 e 20 de Eduardo Hermelino
Leite;

- doc. 'OUT8': Termo de Colaboração nº 02 de Dalton dos Santos
Avancini;

- doc. 'OUT9': Termo de Declarações de Gerson de Mello Almada;

- doc. 'OUT10': Termo de Colaboração Complementar 01 de Julio Gerin
de Almeida Camargo;

- doc. 'OUT11": Relação contendo alguns contratos para execução de
obras na  RNEST, REPAR e COMPERJ;

- doc. 'OUT12': Ofício do MPF requisitando informações referentes aos
processos em trâmite no TCU em relação às refinarias  RNEST, REPAR e
COMPERJ;

- doc.  'OUT13': COMISSÃO INTERNA DE APURAÇÃO - Petrobras 
DIP DABAST 71/2014 de 25/04/2014, para avaliar os procedimentos de
contratação adotados na implantação da Refinaria Abreu e Lima –
RNEST, em Ipojuca, no Estado de Pernambuco, com vistas a identificar
eventuais prejuízos e responsabilidades, desde a especificação dos
serviços até a assinatura dos instrumentos contratuais;

- doc. 'OUT14': COMISSÃO INTERNA DE APURAÇÃO - Petrobras 
DIP DABAST 71/2014 de 25/04/2014 - Relatório final;

- doc. 'OUT15': Denúncia oferecida nos autos da Ação Penal 5012331‐ 
04.2015.4.04.7000;

- doc. 'OUT16': Decisão de recebimento da denúncia nos autos 5012331‐ 
04.2015.4.04.7000;

- doc. 'OUT17': Termo de Colaboração Complementar n.º 05 Augusto
Ribeiro de Mendonça Neto (declarações);

- doc. 'OUT18': Contrato de prestação de serviços celebrando entre a
SETEC e a Editora Gráfica Atitude com cópia dos extratos de
transferência dos valores;

- doc. 'OUT19': Alteração Social - Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de São Paulo/SP;

- doc. 'OUT20': Cópia de e-mail enviado de Eduardo Pedro para Rinaldo
contendo as informações antes repassadas por Carla Gallani em relação
dos dados para pagamento em favor da Editora Gráfica Atittude Ltda.

- doc. 'OUT21': Comprovantes de transferência de valores para a
Editora Gráfica Atitude tendo como pagadora empresas distintas;
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- doc. 'OUT22': Cópia do e-mail enviado por Felipe para Rinaldo. E-
mail antes encaminhado de Carla Gallani para Carlos Alberto
Rodrigues referente a nota fiscal nº 00000873 (pagamento do mês de
abril/2010);

- doc. 'OUT23': Petição do MPF - acordo de leniência com as empresas
SOG Óleo e Gás S/A, SETEC Tecnologia S.A, PROJETEC Projetos e
Tecnologia Ltda, TIPUANA Participações Ltda, PEM Engenharia Ltda e
ENERGEX Group Representaçaõ e Consultoria Ltda;

- doc. 'OUT24': Organograma;

- doc. 'OUT25: Noticia: TSE multa CUT e Editora Atitude por
propaganda ilegal em favor de Dilma;

- doc. 'OUT26': Termo de Colaboração de Julio Geron de Almeida
Camargo (cláusulas);

- doc. 'OUT27':  Termo de Colaboração de Pedro José Barusco Filho
(cláusulas);

- doc. 'OUT28': Endereço: Editora Gráfica Atitude;

- doc. 'OUT29': Termo de Colaboração de Pedro José Barusco Filho
(cláusulas);

- doc. 'OUT30': Termo de Colaboração de Julio Geron de Almeida
Camargo (cláusulas);

- doc. 'OUT31': Termo de Colaboração Premiada de Eduardo Hermelino
Leite (cláusulas);

- doc. 'OUT32': Termo de Colaboração Premiada: Dalton dos Santos
Avancini (cláusulas);

- doc. 'OUT33': Denúncia autos nº 5025699-17.2014.4.04.7000;

- doc. 'OUT34': Aditamento à denúncia nos autos de nº 5083258-
29.2014.404.7000;

- doc. 'OUT35': Denúncia nos autos de nº  5083351-89.2014.4.04.7000,
tendo como denunciados GERSON DE MELLO ALMADA, CARLOS
EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ
ROBERTO PEREIRA, na condição de administradores e agentes de
empresas integrantes do Grupo Engevix;

- doc. 'OUT36': Denúncia relacionada aos autos de nº 5045022-
08.2014.404.7000 (IPL referente à Galvão Engenharia), tendo como
denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN ALBERTO
LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, na condição de administradores e
agentes de empresas integrantes do Grupo GALVÃO;
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- doc. 'OUT37': Denúncia relacionada aos autos nº 5044849-
81.2014.404.7000, tendo como denunciados, dentre outros, JOSÉ
ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO (“LÉO PINHEIRO”), AGENOR
FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, FERNANDO AUGUSTO
STREMEL ANDRADE, JOÃO ALBERTO LAZZARI, MATEUS
COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO NOGUEIRA
BREGHIROLLI, na condição de gestores e agentes de empresas
integrantes do Grupo OAS;

- doc. 'OUT38': Denúncia relacionada aos autos nº 5083838-
59.2014.4.04.7000, tendo como denunciados, dentre outros, SÉRGIO
CUNHA MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, ÂNGELO
ALVES MENDES, ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES e JOSÉ
HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, na condição de administradores e
agentes da empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.;

- doc. 'OUT39': Denúncia nos autos nº 5083838-59.2014.4.04.7000,
tendo como denunciados FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES,
JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, ALBERTO YOUSSEF e
NESTOR CUÑAT CERVERÓ;

- doc. 'OUT40': Termo de Acordo de colaboração Premiada de  Paulo
Roberto Costa (cláusulas);

- doc. 'OUT41': Termo de Colaboração Premiada de Alberto Youssef
(cláusulas);

- doc. 'OUT42': Termo de Colaboração Premiada de SHINKO
NAKANDAKARI; LUIS FERNANDO SENDAI NAKANDARI, JULIANA
SENDAI NAKANDARI (cláusulas);

- doc. 'OUT43': Auto de Apreensão Item nºs 1 a 3 - Material entregue em
decorrência do acordo de colaboração premiada de AUGUSTO
RIBEIRO MENDONÇA NETO;

- doc. 'OUT44': Auto de Apreensão Item nºs 4 a 6- Material entregue em
decorrência do acordo de colaboração premiada de AUGUSTO
RIBEIRO MENDONÇA NETO;

- doc. 'OUT45': Auto de Apreensão Item nºs 7 a 9 - Material entregue em
decorrência do acordo de colaboração premiada de AUGUSTO
RIBEIRO MENDONÇA NETO;

- doc. 'OUT46': Documento entregue pelo colaborador AUGUSTO
MENDONÇA :"Campeonato Esportivo";

- doc. 'OUT47': Auto de Apreensão nº 1117/2014 - Alvo: SEDE DA
EMPRESA ENGEVIX-SP

- doc. 'OUT48': Termo de depoimento de MARCOS PEREIRA BERTI,
diretor da Empresa TOYO SETAL, antes nomeada SOG Óleo e Gás;

- doc. 'OUT49': Detalhamento de serviços TIM (PEM Engenharia);

- doc. 'OUT50': Detalhamento de serviços TIM (PEM Engenharia);
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- doc. 'OUT51': Informações de sítios eletrônicos sobre congresso dos
Partidos dos Trabalhadores (PT);

- doc. 'OUT52': Endereço sítio eletrônico Partido dos Trabalhadores
(PT);

- doc. 'OUT53': Endereço retirado do sítio eletrônico do Partido dos
Trabalhadores (PT) do endereço de suas sedes nacionais;

- doc. 'OUT54': Endereço eletrônico do Partido dos Trabalhadores (PT)
com endereços de suas sedes e diretórios estaduais;

- doc. 'OUT55': Termo de Colaboração nº 01 de Pedro José Barusco
Filho;

A denúncia foi recebida em 30/04/2015 (evento 4). Na
mesma decisão, a Petrobrás foi admitida como Assistente de Acusação.

Os acusados foram citados e apresentaram respostas
preliminares por meio de defensores constituídos (eventos 30, 31 e 35).

As respostas preliminares foram examinadas em 09/06/2015
(evento 39).

Foram trasladados para este processo as declarações de
testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa, na qualidade de prova
emprestada da ação penal 5012331-04.2015.404.7000 (vídeos e
transcrições juntados nos eventos 74, 84, 85, 88, 92, 93, 125, 126, 127,
131, 137, 144, 171, 172, 173).

Foram ouvidas as testemunhas de Acusação Carla Rodrigues
de Moura Gallani, Ivone Maria da Silva, Juvandia Moreira Leite,
Johnny Rosa Vignoto, Felipe Mageno Oliveira Ramos, Carlos Alberto
Rodrigues, Pedro José Barusco Filho e Júlio Gerin de Almeida
Camargo (vídeos nos eventos 95 e 110 e transcrições nos eventos 148 e
152.

Pela Defesa de RENATO SOUZA DUQUE foram ouvidas as
testemunhas Mauro de Oliveira Loureiro, Maurício de Oliveira Guedes,
Washington Luis Farias Salles, Ricardo Santos Azevedo, Marco Aurélio da
Rosa Ramos, Mariana Fernandes da Silva, Sergio dos Santos Arantes,
Osmar Rocha Machado, Ademar Kiyoshi Itakussu, Maria Elizabeth
Macena Patriota, Luis Eduardo Menezes de Rezende, Seishiro Morimoto,
Rafael de Araújo Salvador (depoimentos prestados na ação penal de nº
50123310420154047000), além de testemunhas ouvidas nos presentes
autos.

Pela Defesa de JOÃO VACCARI também foram ouvidas
testemunhas Artur Henrique da Silva Santos, Paulo Roberto
Salvador, Kjeld Jacobsen, Tarso Fernando Henz Genro, Paulo Adalberto
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Alves Ferreira, Sibá Machado, , sendo os depoimentos juntados aos autos
eventos 125, 134, 144, 171, 172.

Os acusados foram interrogados, tendo Renato de Souza
Duque e João Vaccari Neto permanecido em silêncio (vídeos nos eventos
149, 154 e 263, e transcrição no evento  170 do interrogatório de Augusto
Ribeiro de Mendonça Neto).

Os requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP foram
apreciados nos termos das decisões de 21/07/2015 (evento 158) e de
17/08/2015 (evento 185).

Tendo por base o pleito formulado pelo MPF no processo
35958-37.2015.4.04.7000, pela decisão de 23/09/2015 (evento 201),
determinou-se a quebra do sigilo de terminais telefônicos utilizados por
João Vaccari Neto e por Paulo Roberto Salvador. Como ali consignado,
apesar da aparente preclusão para o requerido, a prova aparentava ser
relevante para a instrução do feito. Na mesma decisão, por critérios de
isonomia, permitiu-se às Defesas a realização de novos requerimentos
probatórios.

O resultado da quebra foi juntado aos autos (eventos 231 e
241).

A Defesa de João Vaccari Neto (evento 225) e o Partido dos
Trabalhadores, pelo Presidente do seu Diretório Nacional (evento 236),
postularam pela exclusão do resultado da quebra em relação a algumas
linhas telefônicas.

Os pleitos foram indeferidos em  26/11/2015 (evento 237).
No evento 241 foi juntado pelo MPF Relatório de Informações 1212015,
relacionado à quebra de sigilo telefônico.

O MPF, em alegações finais (evento 263), argumentou: a) que
não houve ilegalidade no oferecimento da denúncia de forma separada da
ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000; b) que a denúncia não é inepta; c)
que há suficientes indícios acerca dos crimes antecedentes, de cartel, fraude
a licitações e corrupção relacionados à Petrobras; e) que restou comprovada
a materialidade de vinte e quatro atos de lavagem de dinheiro, consistentes
em vinte e duas transferências bancárias cuja causa econômica foram dois
contratos ideologicamente falsos, celebrados entre empresas do Grupo
SOG/Setal com a Editora Gráfica Atitude; e f) que restou comprovada a
materialidade e autoria dos crimes de lavagem de dinheiro imputados a
Augusto Ribeiro Mendonça, Renato de Souza Duque e João Vaccari Neto.
Ao fim, ainda, pleiteou a suspensão da ação penal em relação a Augusto
Ribeiro Mendonça Neto, tendo em vista o disposto na Cláusula 5ª, II, do
seu Acordo de Colaboração Premiada, e a condenação dos outros acusados
na forma da denúncia.
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A Defesa de Augusto Ribeiro Mendonça Neto, em alegações
finais (evento 269), argumentou: a) que a ação penal deve ser suspensa em
relação a Augusto Ribeiro Mendonça Neto, tendo em vista o disposto na
Cláusula 5ª, II, do seu Acordo de Colaboração Premiada, a qual limita a sua
pena máxima a quinze anos de reclusão, tendo só condenação relativa à
ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000 alcançado montante superior; b)
que a colaboração foi eficiente e relevante não só para a presente ação
penal como a outros casos da Operação Lavajato. Pleiteou, assim, a
concessão de perdão judicial e, subsidiariamente, a suspensão da
condenação.

A Defesa de João Vaccari Neto, em alegações finais (evento
271), argumentou: a) que este Juízo é incompetente para o presente caso
penal; b) que há nulidade absoluta por falta de reunião deste processo com
a ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000; c) que a denúncia tem por
fundamento único a declaração de um colaborador, sem qualquer elemento
de corroboração; d) que a ação penal carece de justa-causa; e) que não
restou comprovada a prática dos crimes imputados ao acusado; f) que o
crime de lavagem não admite dolo eventual; e g) que os contratos
celebrados entre as empresas de Augusto Mendonça e a Editora Gráfica
Atitude não são ideologicamente falsos e que houve efetiva prestação de
serviços. Pleiteou, assim, a absolvição do acusado.

A Defesa de Renato de Souza Duque, em alegações finais
(evento 273), argumentou: a) que os inquéritos policiais 616/2004 e
714/2009 são nulos, por usurpação de competência do STF; b) que a
decisão de 09/02/2009, no processo 2006.7000018662-8, de quebra fiscal e
bancário (cópia da decisão na ação penal 5047229-77.2014.4.04.7000,
evento 3, anexo111, fls. 65-72), é inválida porque baseada em denúncia
anônima e porque não foram esgotados previamente outros meios de
investigação menos invasivos; c) que as provas que fundamentam a
denúncia são ilícitas, por derivação; d) que a ação penal é nula, pois houve
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal uma vez que a
denúncia alega que os recursos de origem supostamente ilícita destinados à
Gráfica Atitude por empresas de Augusto Ribeiro Mendonça foi utilizado
para financiar propaganda eleitoral em favor da ex-Presidente Dilma
Rousseff, durante o pleito de 2010. Como a denúncia indicaria o
envolvimento da ex-Presidente, caberia ao STF decidir pelo
desmembramento; e) que não há dolo de Renato Duque; f) que os contratos
celebrados entre as empresas de Augusto Mendonça e a Editora Gráfica
Atitude não são ideologicamente falsos e que houve efetiva prestação de
serviços. Pleiteou, assim, a absolvição do acusado.

A pedido da Defesa de Renato Duque (evento 298), autorizei,
por decisão de 26/04/2019 (evento 299), o reinterrogatório do acusado.
Renato Duque foi reinterrogado em 27/09/2019, tendo prestado longo
relato a respeito da imputação (vídeo no evento 336, transcrição no evento
341).
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A Defesa de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, formulou
pedido de suspensão da ação penal (evento 331). Deferi o requerido em
27/09/2019 (evento 334).

Conforme determinado na audiência de 27/09/2019 (evento
336), determinou-se a abertura de prazo sucessivo, primeiro MPF, depois
para a Defesa de Renato de Souza Duque e somente depois para a Defesa
de João Vaccari Neto, para complemento das alegações finais.

O MPF, em alegações finais complementares (evento 353),
reiterou o pedido de condenação de João Vaccari Neto e de Renato de
Souza Duque.

A Defesa de Renato de Souza Duque, em alegações finais
complementares (evento 358), alegou a) que a imputação de lavagem é
atípica em relação ao acusado, por falta de dolo, pois ele não teria
orientado Augusto Mendonça a realizar pagamentos à Editora Gráfica
Atitude. Subsidiariamente, pleiteou pela absolvição em relação aos atos de
lavagem relativos ao segundo contrato celebrado por Augusto Mendonça
com a Editora Gráfica Atitude; b) que a imputação de lavagem é
objetivamente atípica por falta de condutas de ocultação ou dissimulação,
uma vez que os serviços pelos quais a Editora Gráfica Atitude foi
contratada teriam sido efetivamente prestados. Ou seja, os contratos
celebrados por Augusto Mendonça com a Editora não são fraudulentos; c)
que Renato Duque faz jus aos benefícios do art. 1º, §5º, da Lei 9.613/1998,
que devem ensejar a redução em 2/3 da pena; d) que não deve ser
reconhecida a majorante do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998; e e) que deve
ser reconhecida a continuidade delitiva, do art. 71 do CP, entre os atos de
lavagem.

A Defesa de João Vaccari Neto, em alegações finais
complementares (evento 361), ratificou as alegações anteriormente
apresentadas e agregou que as declarações prestadas em reinterrogatório
por Renato de Souza Duque confirmam que João Vaccari Neto não tem
envolvimento com os contratos entre as empresas de Augusto Mendonça e
a Editora Gráfica Atitude. Requereu, assim, a absolvição do acusado.

O acusado Augusto Ribeiro de Mendonça Neto celebrou
acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e que
foi homologada por este Juízo. Cópia do acordo foi disponibilizada nos
autos (evento 1, out2), além dos termos de depoimento específicos a este
caso (evento 1, out6, out17).

No decorrer do processo, foram interpostas exceções de
suspeição 5022879-88.2015.4.04.7000, de litispendência 5022875-
51.2015.4.04.7000 e de incompetência 5022869-44.2015.4.04.7000, todas
pela Defesa de Renato de Souza Duque, as quais foram rejeitadas,
constando cópia das decisões nos eventos 56, 119 e 132.
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Os autos vieram conclusos para sentença.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Preliminares

Inépcia da denúncia e ausência de justa causa

As questões já foram superadas na decisão de recebimento da
denúncia de  30/04/2015 (evento 4) e pela decisão de 09/06/2015 (evento
39), ocasião em que foi realizada a análise das respostas à acusação..

A denúncia, aliás, bastante simples e discrimina as razões de
imputação em relação de cada um dos denunciados.

Inepta “é a acusação que diminui o exercício da ampla
defesa, seja pela insuficiência na descrição dos fatos, seja pela ausência de
identificação precisa de seus autores” (Eugênio Paccelli, Curso de
Processo Penal, Atlas, 17ª edição, p. 175).

A inicial acusatória narra os fatos com encadeamento lógico
de forma satisfatória, indicando as provas já disponíveis e imputando a
responsabilidade do réu para os fatos criminosos pertinentes, permitindo
que se defendesse adequadamente, nos moldes do previsto no artigo 41 do
Código de Processo Penal. Nessa linha, não se faz necessária nem exigível
a narração de detalhes supérfluos, que não prejudicam o exercício do
contraditório e da ampla defesa.

Conclui-se, assim, que a denúncia descreve de forma bastante
clara as condutas atribuídas ao acusado. Havendo relato dos fatos de forma
individualizada e objetiva, sem imposição de ônus desproporcional à
Defesa, nos termos do art. 41 do CPP, não há de se reconhecer a inépcia da
peça acusatória.

Também não há que se falar em ausência de justa causa. A
presença desta foi cumpridamente analisada e reconhecida na decisão de
recebimento da denúncia. A questão diz respeito à presença de provas
suficientes para condenação, mas isso é próprio do julgamento e não diz
respeito aos requisitos da denúncia.

Portanto, não há qualquer vício na inicial acusatória.

II.1.1. Do desmembramento da ação penal

Questionamento semelhante foi  levantado e esclarecido na
ação penal conexa, no momento em que foi proferida sentença:

79. Parte das Defesas questionou a  separação das imputações
decorrentes do esquema criminoso da Petrobrás em diversas ações
penais.



01/03/2021 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701614357583719344999698987561&evento=4040062… 12/196

80. Já abordei a questão na decisão de recebimento da denúncia.

81. Reputo razoável a iniciativa do MPF de promover o oferecimento
separado de denúncias sobre os fatos delitivos.

82. Apesar da existência de um contexto geral de fatos, a formulação de
uma única denúncia, com dezenas de fatos delitivos e acusados,
dificultaria a tramitação e julgamento, violando o direito da sociedade e
dos acusados à razoável duração do processo.

83. Também não merece censura a não inclusão na denúncia dos crimes
de formação de cartel e de frustração à licitação. Tais crimes são
descritos na denúncia apenas como antecedentes à lavagem e, por força
do princípio da autonomia da lavagem, bastam para processamento da
acusação por lavagem indícios dos crimes antecedentes (art. 2º, §1º, da
Lei nº 9.613/1998). Provavelmente, entendeu o MPF que a denúncia por
esses crimes específicos demanda aprofundamento das investigações
para delimitar todas as circunstâncias deles.

84. Apesar da separação da persecução, oportuna para evitar o
agigantamento da ação penal com dezenas de crimes e acusados,
remanesce o Juízo como competente para todos, nos termos dos arts. 80
e 82 do CPP.

85. Também não há qualquer invalidade no desmembramento processual
determinado por este Juízo pela decisão de constante no termo de
audiência de 22/05/2015 (evento 547). Através daquela decisão
determinei o desmembramento para formação de nova ação penal em
relação a nove coacusados originários (Agenor Franklin Magalhães
Medeiros, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Ângelo Alves Mendes, José
Aldemário Pinheiro Filho, vulgo Léo Pinheiro, Mateus Coutinho de Sá
Oliveira, Lucélio Roberto Von Lehsten Goes ou Lucélio Roberto
Matosinhos, Rogério Cunha de Oliveira, Sergio Cunha Mendes e
Waldomiro de Oliveira), que agora respondem à ação penal
desmembrada n.º 5025847-91.2015.404.7000. A medida foi tomada para
garantir o direito dos acusados presos cautelarmente no presente feito à
duração razoável do processo, e encontra autorização legal expressa no
art. 80 do Código de Processo Penal. Não faria sentido, por outro lado,
aguardar o trâmite da ação penal desmembrada, como pretende parte
das Defesas, para o julgamento desta.

86. O desmembramento da ação penal, por sua vez, não tem qualquer
relação com o princípio da obrigatoriedade ou da indivisibilidade da
ação penal, não assistindo razão no ponto à Defesa de João Vaccari,
pois ainda que, em separado, os responsáveis pelos crimes estão sendo
acusados. Ainda que assim não fosse, para a ação penal pública, o
remédio contra eventual violação ao princípio da obrigatoriedade ou da
indivisibilidade é a persecução penal dos excluídos, por aditamentou ou
ação própria, e não a invalidade das persecução contra os já incluídos.

87. Então os procedimentos adotados, de processamento separado e de
desmembramento, não ferem a lei, ao contrário encontra respaldo
expresso nela.
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No presente feito a Defesa de JOÃO VACCARI questionou o
oferecimento de denúncia em separado  alegando serem os fatos deste e
daquele processo conexos. Segundo a Defesa, a denúncia na outra ação
penal deveria ter sido aditada.

Observo que a defesa insiste em sua argumentação alegando
ser insustentável a assertiva ministerial de que a decisão de se apresentar
uma nova denúncia se deu por conta da pluralidade de réus e crimes, como
também não procede a justificativa de uma nova denúncia em razão da
complexidade da organização criminosa apurada no processo anterior, pois,
com a denúncia dos presentes autos, não houve aumento do número de
acusados, uma vez que todos os denunciados na presente Ação Penal já
eram réus no processo nº 5012331-04.2015.4.04.7000. Segundo a defesa,
não sendo reconhecida a conexão entre as referidas ações penais, resta
caracterizada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
tendo como consequência a nulidade absoluta dos atos.

Veja que a presente denúncia traz em seu bojo fatos distintos
em relação àqueles autos, embora faça referência aos crimes antecedentes.

Estas questões já foram analisadas na decisão de 30/04/2015
(evento 4), de recebimento da denúncia. Transcrevo trecho pertinente:

"Relativamente à adequação formal, é razoável o oferecimento de
denúncia em separado da formulada na ação penal 5012331-
04.2015.4.04.7000 já que fundada em elemento probatório
superveniente.

Embora conexa, trata-se ainda de novos crimes de lavagem que não se
confundem com aqueles.

Apesar da separação da persecução, remanesce o Juízo como
competente para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP.

A questão também foi examinada na decisão de 09/06/2015
(evento 39), de análise das respostas à acusação:

"Agrego que os fatos, embora conexos, são distintos. Os fatos na ação
penal 5012331-04.2015.404.7000 envolveriam, quanto a João
Vaccari, suposta corrupção e lavagem de dinheiro por intermédio de
doações eleitorais registradas, enquanto nesta ação penal suposta
corrupção e lavagem de dinheiro por intermédio de doações eleitorais
subreptícias.

Além disso, há uma diferença significativa no pólo passivo, que justifica
a imputação em separado.

De todo modo, ainda que se possa criticar a escolha do MPF, não há
uma direito subjetivo do acusado decorrente, tendo ele, mesmo com
o processamento em separado, garantido o exercício da ampla defesa".



01/03/2021 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701614357583719344999698987561&evento=4040062… 14/196

Acrescento que a ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000
contava com acusados presos, o que afastava a obrigatoriedade da reunião
dos feitos. Em rigor, havendo acusado preso, urge ao MPF, por força de lei,
que ofereça imediatamente a peça acusatória em relação aos acusados
presos e demais agentes individualizados, uma vez preenchidos os
requisitos legais, sem prejuízo do prosseguimento das investigações em
relação a terceiros.

Ressalte-se a presente ação penal trata apenas dos os crimes
de lavagem e que dizem respeito tão somente aos contratos celebrados com
a Editora Gráfica Atitude.

A imputação é clara, não há razão alguma para a alegação de
violação aos citados princípios constitucionais.

Não havendo qualquer outro fato superveniente após ser
proferida a decisão retro, tenho por superada a preliminar arguida pela
defesa.

II.1.2. Da competência da 13ª Vara Federal de
Curitiba/PR

As defesas de ambos os acusados questionaram a
competência deste órgão julgador em relação aos fatos narrados na
denúncia.

Ressalto que  já foram opostas as seguintes exceções de
incompetência de nº 5016370-44.2015.4.04.7000, 5016389-
50.2015.4.04.7000, 5018004-75.2015.4.04.7000, 5019003-
28.2015.4.04.7000, 5019706-56.2015.4.04.7000, 5016374-
1.2015.4.04.7000 e 5019635-54.2015.4.04.7000) e que foram rejeitadas.

Já foram proferidas decisões rejeitando  pedido de declinação
para a Justiça  Federal de São Paulo, para a Justiça do Rio de Janeiro e
ainda para  declinação para o Supremo Tribunal Federal.

A Defesa de RENATO DUQUE já havia se manifestado pela
declinação dos autos à Justiça Federal do Rio de Janeiro ( EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA CRIMINAL Nº 5022869-44.2015.4.04.7000/PR),
sendo esta rejeitada:

Por oportuno, reporto-me àquela decisão:

(...)

2. Como deixei claro na decisão de recebimento da denúncia na ação
penal 5019501-27.2015.4.04.7000, ela é conexa à ação penal 5012331-
04.2015.4.04.7000. Transcrevo trecho:
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"A ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000 tem por objeto crimes
de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa
relacionada ao esquema criminoso na Petrobras.

Como ali consta, as empresas Setal Oleo e Gas S/A (SOG),
Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e a MPE Montagens e
Projetos Especiais S/A formaram o Consório Interpar que
logrou ser vitorioso em licitação realizada pela Petrobrás para
execução das unidades off-sites pertencentes às Carteiras de
Gasolina e de Coque e HDT da Refinaria Presidente Getúlio
Vargas - REPAR em Araucária.

A contratação, por R$ 2.252.710.536,05, e a execução do
serviço envolveu o oferecimento de vantagem indevida de 2%
sobre o valor do contrato e dos aditivos à Diretoria de Serviços e
Engenharia da Petrobras, especificamente a Renato Duque e a
Pedro Barusco, em um montante de R$ 56.437.448,75.

Também oferecida vantagem indevida de 1% sobre o valor do
contrato e dos aditivos à Diretoria de Abastecimento,
especificamente a Paulo Roberto Costa, em um montante de R$
28.218.774,37.

O contrato ainda sofreu pelo menos dez aditivos que implicaram 
elevação do preço em R$ 569.166.904,05. Um dos aditivos, no
valor de R$ 316.138.786,64, teria envolvido o pagamento de
propina em percentual maior, de 3%, desta feita à Diretoria de
Abastecimento.

O mesmo esquema criminoso teria se reproduzido na contratação
do Consórcio CMMS, reunindo as mesmas empresas, Setal,
Mendes e MPE, pela Petrobras para execução das Unidades de
Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada (HDS) na Refinaria de
Paulína - REPLAN, em Paulínia/SP.

 Neste contrato, celebrado por R$ 696.910.620,73, com cinco
aditamentos de R$ 254.253.804,73, teriam sido pagas propinas
à Diretoria de Serviços, correspondentes a 2% do contrato e
aditivos, no montante de R$ 19.023.288,46, e à Diretoria
de Abastecimento, correspondentes a 1% do contrato e aditivos,
no montante de R$ 9.462.471,89.

Naquela ação penal, encontram-se descritos os esquemas
criminosos de repasse do dinheiro e de lavagem correspondente.

A imputação tem por base o depoimento de Alberto Youssef, Paulo
Roberto Costa e  Pedro José Barusco Filho que descreveram o
esquema criminoso havido na Petrobrás.

Os detalhamentos acerca dos valores da propinas e formas de
repasse têm por base as declarações do acusado colaborador
Augusto Mendonça, dirigente da empresa  Setal Oleo e Gas S/A
(SOG).
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Os depoimentos dos acusados colaboradores, como consignei na
decisão de recebimento da denúncia naquela ação penal (decisão
de 23/03/2015, evento 13), encontram corroboração em prova
documental significativa ali citada.

A presente ação penal tem por objeto fato não incluído naquela,
mas a ela relacionada.

Segundo o MPF, parte da propina dirigida à Diretoria de Serviços,
teria sido repassada, a pedido de Renato Duque, como doações
oficiais ao Partido dos Trabalhadores - PR no montante de R$
4.260.000,00. João Vaccari Neto, como afirma a denúncia na
outra ação penal, foi o responsável por acolher essas doações e
tinha conhecimento da origem e natureza criminosa dos valores.
Estes fatos também constituem objeto daquela ação penal.

Já esta ação penal baseia-se em depoimento complementar e
superveniente de Augusto Mendonça, no sentido de que a
empreiteira SOG/SETAL, a pedido de João Vaccari Neto, também
direcionou R$ 2.300.000,00 das propinas acertadas em
pagamentos à Editora Gráfica Atitude, sediada em São Paulo/SP.

Em outras palavras, parte da propina acertada no esquema
criminoso da Petrobrás teria sido direcionada como doações
oficiais ao Partido dos Trabalhadores (o que é objeto da outra
ação penal) e parte direcionada em pagamentos à Editora Gráfica
Atitude.

Para dar aparência de licitude às transferências, foi celebrado,
em 01/04/2010, contrato de prestação de seerviços entre a SETEC
- Tecnologia S/A com a Editora Gráfica Atitude para que esta
veiculasse "conteúdo noticioso e opinativo sobre temas
relacionados com o desenvolvimento e proteção da indústria
nacional no Brasil, no tocante à área de extração de petróleo e na
conversão em seus derivados".

Foram então, mediante a expedição de doze notas fiscais,
realizados pagamentos mensais de cem mil reais de 05/06/2010 a
14/11/2011, à referida empresa. Apesar do contrato celebrado em
nome da SETEC, os pagamentos foram feitos por transferências
bancárias das empresas Tipuanas e Projetec.

O mesmo expediente ocorreu em outra oportunidade, desta feita
acobertado por contrato de prestação de serviços de comunicação
celebrado entre a SOG Óleo e Gás S/A com a Editora Gráfica
Atitude em 01/07/201, novamente no montante de R$
1.200.000,00.

Foram então, mediante a emissão de seis notas fiscais, realizados
pagamentos entre  16/08/2013 a 03/12/2013, à referida empresa.
Apesar do contrato celebrado em nome da SOG, os pagamentos
foram feitos por transferências bancárias das empresas SOG e da
Projetec.
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O próprio Augusto Mendonça declarou que os contratos foram
feitos apenas para acobertar as transferências, já que a
"SOG/SETAL não possuía qualquer interesse comercial em
publicar anúncios na revista, tendo efetuado os pagamentos
apenas ante ao pedido de JOÃO VACCARI e ao fato de que eles
seriam baixados dos valores de vantagens indevidas prometidas a
Diretoria de Serviços”

Alega ainda o MPF que a Editora Gráfica Atitude tem por sócios
sindicatos historicamente vinculados ao Partido dos
Trabalhadores.

Enquadra o MPF os fatos no crime previsto no art. 1º, caput e §4º,
da Lei nº 9.613/1998."

Apesar dos argumentos ventilados na presente exceção de
incompetência, a ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, conexa a esta,
é de competência desta Juízo, como cumpridamente decidi no julgamento
das exceções de incompetência interpostas naquela ação penal.

Quanto aos fundamentos respectivos, remeto ao decidido nas exceções de
incompetência naquela ação penal (5016370-44.2015.4.04.7000,
5016232-77.2015.4.04.7000, 5016389-50.2015.4.04.7000, 5018004-
75.2015.4.04.7000, 5019003-28.2015.4.04.7000, 5019706-
56.2015.4.04.7000, 5016374-81.2015.4.04.7000, 5020228-
83.2015.4.04.7000, 5016378-21.2015.4.04.7000 e 5023266-
06.2015.4.04.7000).

Logo, havendo conexão, este Juízo é também competente para o
julgamento da presente ação penal.

3. Ante o exposto, rejeito a exceção de incompetência.

(...)

Também nos autos da EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
CRIMINAL Nº 5016370-44.2015.4.04.7000/PR ficou decidido sobre a
competência deste Juízo Federal:

(...)

22. Há uma conexão óbvia entre todos essas ações penais, inquéritos e
investigações.

23. Todas elas estão relacionadas, pois se inserem em um mesmo
contexto criminoso segundo a imputação, as empreiteiras, em cartel,
frustravam as licitações da Petrobrás, remuneravam empregados do alto
escalão da estatal, e utilizavam, para lavagem e pagamento, os serviços
do escritório de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef e também de
outros operadores.

24. Dado o similar contexto e considerando que os crimes foram
praticados em conjunto, por coautoria, várias das ações penais
poderiam ser reunidas em um única, pela continência e conexão, mas
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considerando a complexidade dos fatos e o número dos acusados, optou
o Ministério Público Federal, com sabedoria, por desmembrar as
imputações, o que encontra amparo no art. 80 do CPP.

25. Apesar dos desmembramentos, remanesce a continência e a conexão
entre as ações penais e um único Juízo como competente para
julgamento, conforme letra expressa art. 82 do CPP.

26. Dispersar os vários processos, remetendo-os a diferentes Juízos seria
desastroso, pois levaria à idêntica dispersão das provas, prejudicando a
compreensão e o julgamento dos feitos. Também geraria o risco de
decisões contraditórias, por exemplo, a possibilidade de diferentes juízes
decidirem, em ações penais desmembradas, de maneira contraditória em
relação à existência ou não do cartel de empreiteiras.

27. Ilustrativamente, o conjunto probatório de boa parte das ações
penais é comum, formada pela oitiva das mesmas testemunhas, dos
mesmos acusados colaboradores e do mesmo conjunto de documentos,
vg. os que, segundo o MPF, indicam a existência do cartel.

28. A dispersão das ações penais, como pretende parte das Defesas, para
vários órgãos espalhados do Judiciário no território nacional não serve
à causa da Justiça, tendo por propósito pulverizar o conjunto probatório
e dificultar o julgamento.

29. A ilustrar o fato, sequer os ora Excipientes  concordam entre si
quanto ao destino da ação penal (São Paulo, Rio de Janeiro ou mesmo
Supremo Tribunal Federal).

30. Então a manutenção das ações penais em trâmite perante um único
Juízo não é fruto de arbitrariedade judicial, nem do desejo do julgador
de estender indevidamente a sua competência.

31. Há um conjunto de fatos conexos e um mesmo conjunto probatório
que demanda apreciação por um único Juízo.

32. As normas de prorrogação de competência previstas nos artigos 71,
76, 77, 78 e 79 do CPP, tem por propósito específico examente evitar
dispersão do conjunto probatório e evitar decisões contraditórias, o que
é absolutamente o caso.

33. Por outro lado, não  há dúvida de que os fatos  imputados na ação
penal presente, de nº 5012331-04.2015.4.04.7000 inserem-se neste
mesmo contexto.

34. Segundo a denúncia, As empresas Setal Oleo e Gas S/A (SOG),
Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e a MPE Montagens e Projetos
Especiais S/A formaram o Consório Interpar que logrou ser vitorioso em
licitação realizada pela Petrobrás para execução das unidades off-sites
pertencentes às Carteiras de Gasolina e de Coque e HDT da Refinaria
Presidente Getúlio Vargas - REPAR em Araucária/PR, região
metropolitana de Curitiba. Além do cartel, haveria ajuste de licitação e
pagamento de propinas nos contratos, com os valores
correspondentes sendo lavados, parte por Alberto Youssef, parte por Adir
Assad, parte por Júlio Gerin Camargo e parte por Mário Frederico
Goes.
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35. O mesmo esquema criminoso reproduziu-se na contratação do
Consórcio CMMS, reunindo as mesmas empresas, Setal, Mendes e MPE,
pela Petrobras para execução das Unidades de Hidrodessulfurização de
Nafta Craqueada (HDS) na Refinaria de Paulína - REPLAN, em
Paulínia/SP. Além do cartel, haveria ajuste de licitação e pagamento de
propinas nos contratos, com os valores correspondentes sendo lavados,
parte por Alberto Youssef e parte por Mário Frederico Goes.

36. A  Construtora OAS Ltda ganhou licitação e foi contratada pela TAG
- Transportadora Associada de Gás S/A, empresa de propriedade da
Petrobras Gás S/A, para execução dos serviços de construção e
montagem do Gasoduto Pilar-IPojuca (Pilar/AL a Ipojuca/PE). Além do
cartel, haveria ajuste de licitação e pagamento de propinas nos
contratos, com os valores correspondentes sendo lavados por Mário
Frederico Goes.

37. Similar esquema fraudulento teria ocorrido na contratação do
Consórcio Gasam, integrado pela Construtora OAS Ltda., com 99% das
cotas, pela Transportadora Urucu Manaus S/A, empresa constituída pela
Petrobras, para execução dos serviços de construção e montagem do
GLP Duto Urucu-Coari (Urucu/AM a Coari/AM). Além do cartel,
haveria ajuste de licitação e pagamento de propinas nos contratos, com
os valores correspondentes sendo lavados por Mario Frederico Goes.

38. Como se depreende do conteúdo da denúncia, os fatos enquadram-se
no contexto mais geral dos fatos apurados na Operação Lavajato, ajuste
de licitações em contratos da Petrobras, corrupção de dirigentes da
Petrobras, lavagem de dinheiro decorrente, não havendo como não
reconhecer a ligação entre os fatos.

39. A presença destes feitos perante este Juízo também não é fruto de
arbitrariedade na postulação da autoridade policial ou do Ministério
Público.

40. A investigação iniciou-se, de fato, com a apuração de crime de
lavagem de produto de crimes contra a Administração Pública e que
teria se consumado com a realização de investimentos industriais, com
recursos criminosos pertencentes ao ex-Deputado Federal José Janene,
na cidade de Londrina/PR (inquéritos 2009.7000003250-0 e
2006.7000018662-8).

41. Este crime de lavagem, consumado em Londrina/PR, se submete à
competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, já que ela se expande para
todo o território paranaense, devido à abrangência da competência das
varas de lavagens. O fato deu origem à ação penal 5047229-
77.2014.404.7000 acima já referida, na qual figuram como acusados
Carlos Habib Chater, Alberto Youssef e subordinados. Quando do
julgamento da referida ação penal, foram apontados, entre a origem dos
valores lavados, depósitos de empreiteiras que figuram na Operação
Lavajato.

42. Nos feitos alusivos à assim denominada Operação Lavajato, já que
têm por objeto, entre outros crimes, outros atos de lavagem praticados
através do escritório de Alberto Youssef, possível o reconhecimento da
prevenção deste Juízo nos termos expressos do art. 71 do CPP.
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43. Em outras palavras, o ato de lavagem que é objeto da ação penal
5047229-77.2014.404.7000 e cuja investigação tornou o Juízo prevento,
insere-se nos demais atos de lavagem praticados através do escritório de
Alberto Youssef, aqui incluídos os realizados em conjunto com as
empreiteiras e agentes públicos da Petrobrás.

44. Por outro lado, é certo que, entre os crimes apurados na Operação
Lavajato, há diversos de competência da Justiça Federal, como os mais
óbvios de pagamento de propina a parlamentares federais (atualmente
ex-parlamentares), como nas ações penais acima apontadas.

45. Há também, entre os fatos, o pagamento de propina e de lavagem de
dinheiro mediante depósitos realizados em contas off-shores no exterior
controladas por dirigentes da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás.

46. A própria ação penal em questão, de n.º 5012331-04.2015.4.04.7000,
faz referência explícita ao pagamento de propina e à lavagem de dinheiro
mediante remessas fraudulentas e depósitos em contas off-shore no
exterior. Transcrevo trecho:

"Parte do dinheiro foi enviada ao exterior em operações
registradas e parte por utilização do mercado de câmbio negro
(descrição nas fls. 136-137 da denúncia).

Parte dos valores enviados ao exterior tiveram como destino a
conta Piemonte Investment Corporation, mantida no Credit Suisse,
na Suiça, que era controlada por Julio Camargo. Por meio dessa
conta foram feitas transferências, entre 2009 e 2010, de USD
3.594.025,00 e de 764.992,00 euros para a conta da off-shore
Maranelle Investiments Inc mantida no Deutsche Bank em
Frankfurt e que seria controlada pelo acusado Mario Goes (fls.
138 da denúncia).  Da conta Maranelle, Mario Goes efetuou
transferências em favor de Pedro Barusco e Renato Duque. Mario
Goes também teria se encarregado de intermediar entregas em
espécie.

Consta ainda na denúncia que Mario Goes também utilizaria
outra conta da Maranelle e também conta em nome de outra off-
shore denominada de Phad Corporation, ambas mantidas no
Banco Safra, na Suíça. Pedro Barusco recebeu parte da
propina nas contas Dole Tech Inc e Rhea Comercial INC,
mantidas o Banco J Safra Sarasin na Suiça. Nas fls. 142-148 da
denúncia, consta quadro, segundo o MPF ilustrativo, de
transferências, entre 2006 a 2010, de 2.654.150,00 francos suíços,
de 2.158.530,00 euros e de USD 5.696.697,89 da conta Maranelle
para contas de Pedro Barusco na Suíça. Os valores recebidos na
Suiça foram então em parte repartidos por Pedro Barusco com
Renato Duque."

47. Embora a Petrobrás seja sociedade de economia mista, a corrupção
e a lavagem, com depósitos no exterior, têm caráter transnacional, ou
seja iniciaram-se no Brasil, com acertos das propina, e consumaram-se
no exterior com o depósito dos valores em contas off-shores de Paulo
Roberto Costa, Renato Duque e Pedro Barusco, todas, aliás, objeto de
sequestro judicial e parte delas com os saldos repatriados.
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48. O Brasil assumiu o compromisso de prevenir ou reprimir os crimes
de corrupção e de lavagem transnacional, conforme Convenção das
Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no
Brasil pelo Decreto 5.687/2006. Havendo previsão em tratado e sendo o
crime de corrupção e de  lavagem transnacional, incide o art. 109, V, da
Constituição Federal, que estabelece o foro federal como competente.

49. Logo, a competência para os crimes apurados na Operação Lavajato
é da Justiça Federal já que presentes crimes federais, estendendo-se
para os crimes conexos, ainda que originariamente fossem estes de
competência da Justiça Estadual.

50. Assiste razão às Defesas ao argumentarem que os fatos que compõem
a Operação Lavajato se espalham por todo o território nacional.

51. Entretanto, entre esses fatos, há diversos alusivos a crimes ocorridos
no Paraná e submetidos à jurisdição desta Vara, inclusive na presente
ação penal.

52. Não assiste razão às Defesas ao afirmarem que nenhum fato narrado
na denúncia ocorreu em território submetido à competência da Justiça
Federal de Curitiba.

53. A presente ação penal, de nº 5012331-04.2015.4.04.7000, tem por
objeto crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo uma das
obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, na região
metropolitana de Curitiba.

54. Aliás, o contrato da Petrobrás com o Consórcio Interpar para a
referida obra é que deu origem às propinas e os recursos utilizados para
a lavagem de dinheiro.

55. Não é só a obra da refinaria que fica em Curitiba. Também os
contratos fraudulentos firmados pelo Consórcio Interpar e as iniciais
movimentações financeiras para pagamento de propina e lavagem de
dinheiro foram praticadas no Paraná, sede do consórcio.

56. Por outro lado, nas ações penais conexas, há igualmente fatos que
ocorreram no âmbito da jurisdição territorial desta Vara, como a
lavagem de dinheiro consistente na aquisição por Alberto Youssef e com
mecanismos de ocultação de seis apartamentos do empreendimento do
Hotel Blue Tree Premium em Londrina e o Edifício Lila IV situado em
Curitiba-PR (ação penal 5083401-18.2014.404.7000).

57. Oportuno lembrar que a competência das varas federais de lavagem,
como a da 13ª Vara Federal de Curitiba, se estende para crimes de
lavagem ocorridos no território da Seção Judiciária do Paraná.

58. Então, em síntese, a competência é deste Juízo pois,
cumulativamente, há conexão, continência e continuidade delitiva entre
crimes apurados na Operação Lavajato, este Juízo tornou-se prevento
pelos atos determinados para apuração de crime de lavagem que se
insere no conjunto e que se consumou em Londrina/PR, e há crimes
federais inclusive no âmbito específico da presente ação penal.
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59. Tem sido também o entendimento das Cortes Recursais e Superiores
que a competência para os crimes apurados na assim denominada
Operação Lavajato é deste Juízo.

60. As ações penais e investigações da primeira fase da Operação
Lavajato já foram, por força de liminar concedida pelo eminente
Ministro Teori Zavascki na Reclamação 17.623/PR, remetidas em
20/05/2014, ao Egrégio Supremo Tribunal Federal.

61. Posteriormente, a 2ª Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal,
apreciando, em 10/06/2014, Questão de Ordem suscitada nas Ações
Penais 871 a 878, decidiu, por unanimidade, seguindo voto do próprio
Ministro Teori Zavascki, que a competência para processo e julgamento
das ações penais e para o processo das investigações era da primeira
instância, não havendo no pólo passivo ou como investigados
autoridades com foro privilegiado.

62. Também posteriormente, o eminente Ministro Teori Zavascki realizou
o desmembramento processual das provas colhidas através das
colaborações premiadas de Alberto Youssef e de Paulo Roberto Costa,
mantendo perante aquela Egrégia Corte os crimes diretamente
relacionados a autoridades com foro privilegiado e remetendo a este
Juízo os depoimentos e processos que não envolvem pessoas com a
mesma prerrogativa de função (Petições 5.210 e 5.245).

63. Releva ainda destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento de habeas corpus impetrado em favor de subordinado de
Alberto Youssef relativamente à ação penal 5049898-06.2014.404.7000,
reconheceu, por unanimidade, a competência deste Juízo para os crimes
na assim denominada Operação Lavajato. Transcrevo a ementa da lavra
do eminente Ministro Newton Trisotto (Desembargador Estadual
convocado):

"PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS
CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO. OPERAÇÃO 'LAVA JATO'. PACIENTE PRESO
PREVENTIVAMENTE E DEPOIS DENUNCIADO POR
INFRAÇÃO AO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013; AOS ARTS. 16,
21, PARÁGRAFO ÚNICO, E 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO,
TODOS DA LEI N. 7.492/1986, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL; BEM COMO AO ART. 1º, CAPUT,
C/C O § 4º, DA LEI N. 9.613/1998, NA FORMA DOS ARTS. 29 E
69 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.

01. De ordinário, a competência para processar e julgar ação
penal é do Juízo do 'lugar em que se consumar a infração ' (CPP,
art. 70, caput). Será determinada, por conexão, entre outras
hipóteses, 'quando a prova de uma infração ou de qualquer de
suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração
' (art. 76, inc. III).Os tribunais têm decidido que: I) 'Quando a
prova de uma infração influi direta e necessariamente na prova de
outra há liame probatório suficiente a determinar a conexão
instrumental '; II) 'Em regra a questão relativa à existência de
conexão não pode ser analisada em habeas corpus porque
demanda revolvimento do conjunto probatório, sobretudo, quando
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a conexão é instrumental; todavia, quando o impetrante oferece
prova pré-constituída, dispensando dilação probatória, a análise
do pedido é possível ' (HC 113.562/PR, Min. Jane Silva, Sexta
Turma, DJe de 03/08/09).

02. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade
de locomoção (CR, art. 5º, LXI) se contrapõe o princípio que
assegura a todos direito à segurança (art. 5º, caput), do qual
decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a
'preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio ' (CR, art. 144).Presentes os requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o
princípio da presunção de inocência. Poderá ser decretada para
garantia da ordem pública - que é a 'hipótese de interpretação
mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão
preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se
manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela
prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão,
com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos,
propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização
um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao
Judiciário determinar o recolhimento do agente ' (Guilherme de
Souza Nucci). Conforme Frederico Marques, 'desde que a
permanência do réu, livre ou solto, possa dar motivo a novos
crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social,
cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem
pública '.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 51.072, Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/11/14) e o Supremo
Tribunal Federal têm proclamado que 'a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024, Min. Cármen Lúcia;
Primeira Turma, DJe de 20.02.09).

03. Havendo fortes indícios da participação do investigado em
'organização criminosa' (Lei n. 12.850/2013), em crimes de
'lavagem de capitais' (Lei n. 9.613/1998) e 'contra o sistema
financeiro nacional (Lei n. 7.492/1986), todos relacionados a
fraudes em processos licitatórios das quais resultaram vultosos
prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma proporção,
em seu enriquecimento ilícito e de terceiros, justifica-se a
decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
Não há como substituir a prisão preventiva por outras medidas
cautelares (CPP, art. 319) 'quando a segregação encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a
probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave
infração denunciada ' (RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

04. Habeas corpus não conhecido." (HC 302.604/PR - Rel. Min.
Newton Trisotto - 5.ª Turma do STJ - un. - 25/11/2014)

64. Assim, competente a 13ª Vara Federal para os crimes apurados no
âmbito da assim denominada Operação Lavajato.
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Também em relação à situação na qual foi suscitada a questão
do ex Deputado Jose Janene e por conseguinte a competência do Supremo
Tribunal Federal, ressalto haver diversas decisões ante as exceções
levantadas não apenas pelos réus nesta ação penal, mas também outras
ações penais.

(...)

78. Também sem razão a alegação de parte das Defesas de que o
inquérito originário 2006.70.00.018662-8 seria da competência do
Supremo Tribunal Federal já que investigado o Deputado Federal José
Janene.

79. Há aqui um equívoco de parte das Defesa quanto ao objeto do
referido inquérito 2006.70.00.018662-8.

80. Como expresso na requisição da autoridade policial, o objeto do
inquérito a ser instaurado era a apuração de crimes de lavagem de
dinheiro praticados por Alberto Youssef.

81. Apesar das referências a José Janene na representação policial, fica
claro que foram feitas com dois objetivos, argumentar pela presença de
indícios de que Alberto Youssef teria mentido na colaboração premiada
ao não revelar que teria prestado serviços de lavagem a José Janene e
ainda apontar indícios da prática de crimes de lavagem por Alberto
Youssef. Estes, sim, o objeto da investigação.

82. Assim, não houve investigação de crimes praticados por José Janene
naquele momento, nem foi deferida qualquer medida investigatória em
relação ao então Deputado Federal por este Juízo como pode ser
verificado nas decisões judiciais proferidas no aludido inquérito.

83. Apenas em 2009 surgiram no âmbito da investigação indícios
concretos do possível envolvimento de José Janene em crimes de
lavagem perpetrados por Alberto Youssef, em relação a investimentos
industriais realizados na cidade de Londrina com recursos de origem
criminosa. Por conta dos elementos então apresentados, este Juízo, a
requerimento da autoridade policial, decretou, por decisão de
10/02/2009 no inquérito a quebra de sigilo bancário de contas
supostamente utilizadas em operação de lavagem de dinheiro de recursos
criminosos do então ex-deputado (2006.70.00.018662-8).

84. Esclareça-se que José Janene aposentou-se por invalidez no final de
2006, não mais ostentando então, em 2009, a prerrogativa do foro
privilegiado, não havendo qualquer usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal.

85. Ainda que eventualmente se entendesse que o inquérito originário
deveria ter sido remetido ao Supremo Tribunal Federal em 2006, é
evidente que ele retornaria a este mesm Juízo após a aposentadoria, no
final de 2006, do referido deputado, não fazendo também qualquer
sentido invocar o fato para alegar, em 2014, com José Janene inclusive
falecido, que a competência é do Supremo Tribunal Federal.
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86. Parte ainda das Defesas alega que a competência seria do Supremo
Tribunal Federal porque na Operação Lavajato seriam apurados crimes
que teriam origem no caso denominado "Mensalão".

87. Quanto a este ponto, não consta que a Ação Penal 470 inclua crimes
praticados contra Petrobras ou lavagem de recusos desviados da
Petrobrás. A argumentação carece de consistência mínima.

88. Mesmo na referida ação penal 5047229-77.2014.404.7000, as
imputações realizadas contra José Janene na Ação Penal 470 são
apontados pelo MPF apenas como provas indiciárias da origem e
natureza criminosa dos valores supostamente submetidos a operações de
lavagem de dinheiro pelos acusados Alberto Youssef e Carlos Habib
Chater para, sucessivo, investimento em empreendimento industrial em
Londrina. Não obstante, o crime de lavagem narrado na denúncia
formulada na ação penal 5047229-77.2014.404.7000 não se confunde,
em qualquer hipótese, com os crimes que foram objeto da Ação Penal
470, não havendo como falar em "usurpação da competência" do
Supremo Tribunal Federal em qualquer perspectiva possível.

89. Aliás, rigorosamente, todas essas alegações das Defesas quanto à
competência do Supremo Tribunal Federal para as ações penais e
processos da Operação Lavajato, inclusive dos inquéritos iniciais, já
foram refutadas pela própria Egrégia Suprema Corte, conforme questões
de ordem acima citadas e igualmente na cisão processual da
colaboração premiada de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa.

90. Então, pode-se sintetizar que, no conjunto de crimes que compõem a
Operação Lavajato, alguns já objeto de ações penais, outros em
investigação:

a) a competência é da Justiça Federal pois há diversos crimes federais,
inclusive na presente ação penal, de n.º 5012331-04.2015.4.04.7000,
atraindo os de competência da Justiça Estadual;

b) a competência é da Justiça Federal de Curitiba pois há diversos
crimes praticados no âmbito territorial de Curitiba e de lavagem no
âmbito territorial da Seção Judiciária do Paraná, inclusive na presente
ação penal, de n.º 5012331-04.2015.4.04.7000;

c) a competência é da 13ª Vara Federal de Curitiba pela conexão e
continência óbvia entre todos os crimes e porque este Juízo tornou-se
prevento em vista da origem da investigação, lavagem consumada em
Londrina/PR, e nos termos do art. 71 do CPP;

d) a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para os crimes
apurados na assim denominada Operação Lavajato já foi reconhecida
não só pela instância recursal imediata como pelo Superior Tribunal de
Justiça e, incidentemente, pelo Supremo Tribunal Federal; e

e) as regras de reunião de processos penais por continuidade delitiva,
conexão e continência visam evitar dispersar as provas e prevenir
decisões contraditórias, objetivos também pertinentes no presente feito.
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91. Não há qualquer violação do princípio do juiz natural, se as regras
de definição e prorrogação da competência determinam este Juízo como
o competente para as ações penais, tendo os diversos fatos criminosos
surgido em um desdobramento natural das investigações.

92. Ante o exposto, rejeito as exceções de incompetência.

Note que já havia manifestação judicial também em  situação
análoga onde a Defesa de VACCARI alegou que havia pessoas com
prerrogativa de função estariam envolvidas nos fatos, o que deslocaria a
competência para o Supremo Tribunal Federal, além da competência
territorial (autos da ação penal nº 5050568-73.2016.4.04.7000). As
questões  levantadas naqueles autos já haviam sido objeto de análise
quando do julgamento da Exceção de Incompetência 5012702-
94.2017.4.04.7000, oposta pela Defesa de Guilherme Esteves de Jesus, que
restou rejeitada.

É certo que, relativamente aos crimes de corrupção de
parlamentares federais, o inquéritos e ações penais pertinentes tramitam
perante o Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, após a
homologação dos acordos de colaboração premiada de Paulo Roberto
Costa e Alberto Youssef, atendeu requerimento do Exmo. Procurador Geral
da República e  deferiu o desmembramento processual dos fatos,
remetendo, para processo e julgamento, os fatos sem envolvimento de
autoridades de foro privilegiado, para este Juízo (Petição 5.210 e Petição
5.245 do Supremo Tribunal Federal, disponibilizados às partes conforme
evento 775 do inquérito 5049557-14.2013.404.7000).

Agregue-se que o Tribunal Recursal e os Tribunais Superiores
já tiveram oportunidade de reconhecer a competência deste Juízo para os
processos da assim denominada Operação Lavajato nos diversos habeas
corpus e reclamações interpostas.

O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, rejeitou as
alegações das partes que caberia a ele a competência para processar e julgar
as ações penais conexas da Operação Lavajato que não tinham em seu pólo
passivo autoridades com foro privilegiado (vg.: Questão de Ordem na Ação
Penal 873/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, un., 10/06/2015, evento 1.317).

Entre outros julgados sobre a competência deste Juízo,
destaco o seguinte acórdão do Superior Tribunal de Justiça da lavra do
eminente Ministro Newton Trisotto (Desembargador Estadual convocado)

"PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
OPERAÇÃO 'LAVA JATO'. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E
DEPOIS DENUNCIADO POR INFRAÇÃO AO ART. 2º DA LEI N.
12.850/2013; AOS ARTS. 16, 21, PARÁGRAFO ÚNICO, E 22, CAPUT E
PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DA LEI N. 7.492/1986, NA FORMA DOS
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ARTS. 29 E 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; BEM COMO AO ART.
1º, CAPUT, C/C O § 4º, DA LEI N. 9.613/1998, NA FORMA DOS ARTS.
29 E 69 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

01. De ordinário, a competência para processar e julgar ação penal é do
Juízo do 'lugar em que se consumar a infração ' (CPP, art. 70, caput).
Será determinada, por conexão, entre outras hipóteses, 'quando a prova
de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares
influir na prova de outra infração ' (art. 76, inc. III).Os tribunais têm
decidido que: I) 'Quando a prova de uma infração influi direta e
necessariamente na prova de outra há liame probatório suficiente a
determinar a conexão instrumental '; II) 'Em regra a questão relativa à
existência de conexão não pode ser analisada em habeas corpus porque
demanda revolvimento do conjunto probatório, sobretudo, quando a
conexão é instrumental; todavia, quando o impetrante oferece prova pré-
constituída, dispensando dilação probatória, a análise do pedido é
possível ' (HC 113.562/PR, Min. Jane Silva, Sexta Turma, DJe de
03/08/09).

02. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de
locomoção (CR, art. 5º, LXI) se contrapõe o princípio que assegura a
todos direito à segurança (art. 5º, caput), do qual decorre, como
corolário lógico, a obrigação do Estado com a 'preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio ' (CR, art.
144).Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.
Poderá ser decretada para garantia da ordem pública - que é a 'hipótese
de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da
prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se
manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática
de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos
negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que
tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de
impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o
recolhimento do agente ' (Guilherme de Souza Nucci). Conforme
Frederico Marques, 'desde que a permanência do réu, livre ou solto,
possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e
prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva
como garantia da ordem pública '.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 51.072, Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/11/14) e o Supremo
Tribunal Federal têm proclamado que 'a necessidade de se interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa,
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva'
(STF, HC n. 95.024, Min. Cármen Lúcia; Primeira Turma, DJe de
20.02.09).

03. Havendo fortes indícios da participação do investigado em
'organização criminosa' (Lei n. 12.850/2013), em crimes de 'lavagem de
capitais' (Lei n. 9.613/1998) e 'contra o sistema financeiro nacional (Lei
n. 7.492/1986), todos relacionados a fraudes em processos licitatórios
das quais resultaram vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e,
na mesma proporção, em seu enriquecimento ilícito e de terceiros,
justifica-se a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem
pública. Não há como substituir a prisão preventiva por outras medidas
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cautelares (CPP, art. 319) 'quando a segregação encontra-se justificada
na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de
continuidade no cometimento da grave infração denunciada ' (RHC n.
50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
23/10/2014).

04. Habeas corpus não conhecido.' (HC 302.605/PR - Rel. Min. Newton
Trisotto - 5.ª Turma do STJ - un. - 25/11/2014).

Se, em algum momento do passado, havia alguma dúvida
acerca da conexão e continência entre todos estes crimes que vitimaram a
Petrobras, ela não pode mais ser negada, no presente momento.

Trata-se de um mesmo esquema criminoso, no qual as
imputações foram fracionadas pelo Ministério Público Federal, a fim de
evitar uma única e gigante ação penal.

A competência é inequívoca da Justiça Federal, pela
existência de crimes federais, e deste Juízo pela ocorrência, no contexto
geral, de crimes de lavagem no Paraná e pela prevenção deste Juízo para o
processo e julgamento de crimes conexos.

Outrossim, a referência feita pelo MPF ao julgamento da
Representação 3551-33.2010.6.00.0000, do Tribunal Superior Eleitoral,
acerca da propaganda política veiculada à contramão da legislação eleitoral
na edição de outubro de 2010 da Revista do Brasil, periódico publicado
pela Editora Gráfica Atitude, não teve por finalidade demonstrar que o fato
representa a continuidade do ciclo de lavagem iniciado com os pagamentos
feitos por Augusto Ribeiro Mendonça a Editora Gráfica Atitude.

O objetivo foi apenas de utilizar o fato como elemento de
vinculação do Partido dos Trabalhadores à Gráfica Atitude, que além de ter
feito a propaganda política irregular à campanha presidencial de Dilma
Roussef, candidata do Partido dos Trabalhadores no pleito eleitoral de
2010, conforme consta do acordão do Tribunal Superior Eleitoral, de
10/04/2012, Rel., a Ministra Nancy Andrighi, tem por sócios sindicatos
historicamente vinculados àquela agremiação política.

Então, também o fato da Editora Gráfica Atitude ter realizado
propaganda política ilegal no ano de 2010 para, à época candidata a
Presidente da República, Dilma Rousseff não altera a competência deste
Juízo para processar e julgar esta ação penal.

Enfim a competência, sob qualquer aspecto, para processar e
julgar a presente ação penal é da Justiça Federal de Curitiba/PR.

Enfatize-se que há um conjunto de decisões, algumas delas
proferidas inclusive pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a
competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgamento das ações
penais relacionadas à Operação Lavajato.
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Ademais, as preliminares arguidas aqui  pelas defesas não
trazem fatos novos que não os já apreciados nas diversas decisões sobre a
competência deste Juízo Federal.

Portanto, conforme já me manifestei, mantenho o
entendimento já sedimentado nas referidas decisões e tenho por rejeitar
todas as preliminares a respeito da competência deste Juízo.

II.1.3. Da ilicitude por derivação das provas que embasam
a denúncia nos presentes autos

Em breve síntese, a Defesa de RENATO DUQUE alegou que
a decisão de 09/02/2009 de quebra de sigilo bancário e fiscal no inquérito
2006.7000018662-0  é inválida porque baseada em denúncia anônima e
porque não foram esgotados previamente outros meios de investigação
menos invasivos.  Alega que deve haver conexão instrumental probatória
entre o IPL nº 714/2009 e o presente feito

Trata-se de questão já levantada nos autos da ação penal
conexa, nº 50123310420154047000.

Reporto-me àquela decisão:

(...)

92. Na origem remota desta ação penal encontra-se o inquérito
2006.7000018662-0.

Alega a Defesa de Renato de Souza Duque a invalidade do referido
inquérito e dos atos processuais subsequentes.

93. A argumentação é de duvidosa pertinência, pois desde aquele
inquérito, houve diversos desdobramentos processuais, não havendo um
nexo causal entre as provas produzidas na presente ação penal e aquele
inquérito, que tinha por objeto apurar crimes de lavagem perpetrados
por Alberto Youssef de recursos de José Janene.

94. Rigorosamente, as provas colhidas naquele inquérito, deram origem
direta à ação penal conexa 5047229-77.2014.404.7000 e não a esta.

95. Para este feito, as provas colhidas decorrem principalmente dos
depoimentos prestados em colaboração por Alberto Youssef, Paulo
Roberto Costa, Augusto Mendonça e Pedro Barusco, além de prova
documental produzida a partir dessas colaborações.

96. A principal prova contra Renato Duque, aliás, proveio da quebra de
sigilo bancário de contas secretas produzidas no Principado de Mônaco.

97. Nenhuma dessas provas foi produzida no inquérito
2006.7000018662-0 e não há qualquer nexo causal direto entre as provas
produzidas naquele feito e as presentes neste.
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98. Aliás, a Defesa de Renato Duque não logrou apontar uma única
prova concreta produzida daquele inquérito ou mesmo alguma prova
derivada que instruiria de maneira relevante a presente ação penal.

99. Então não tem cabimento, para estes autos, a argumentação
formulada pela Defesa de Renato Duque quanto às supostas invalidades
no inquérito 2006.7000018662-0, tratando-se de mero diversionismo.

100. A ilustrar o diversionismo, destaco o argumento de que haveria
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal em relação à
presente ação penal iniciada em 2015, invocando o ex-deputado federal
José Janene que, além de falecido em 2010, perdeu o mandato
parlamentar ainda em 2006.

101. De todo modo, somente a título argumentativo, tomo a liberdade de
transcrever o que já decidi sobre esses mesmos questionamentos
efetuados no âmbito próprio, na sentença da ação penal conexa
5047229-77.2014.404.7000:

"47. As investigações que deram origem ao inquérito
2006.7000018662-0 (cópia integral no evento 3, com início dos
autos principais no arquivo eletrônico 110) iniciaram-se
originariamente para apurar se Alberto Youssef, que havia
celebrado acordo de colaboração premiada com o Ministério
Público Federal no assim denominado Caso Banestado (processo
2004.7000002414-0), havia voltado a praticar crimes de lavagem,
especificamente de recursos de José Janene, então processado
perante o Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470.

48. As investigações pouco evoluíram, até que, em 29/11/2008,
sobreveio aos autos notícia crime anônima (evento 3, anexo 110,
fls. 62-79) de que José Janene, nessa época já aposentado como
deputado federal, estaria, com auxílio de Alberto Youssef, lavando
recursos criminosos para investimento industrial em Londrina.

49. Posteriormente, foi revelado que o responsável pela notícia
crime anônima era Hermes Magnus, que participava do
empreendimento em questão. Junto com a notícia anônima foram
apresentados diversos documentos, inclusive o contrato de
investimento e documentos bancários que representariam parte do
investimento sendo realizado através de depósitos bancários em
espécie ou por transferências bancárias de terceiros.

50. Com base na notícia crime anônima, a autoridade policial
realizou diligências preliminares (evento 3, anexo 110, fls. 80-73
do arquivo eletrônico, anexo 111, fls. 01-48 do arquivo eletrônico),
incluindo levantamentos cadastrais e diligências visuais, e
requereu, em 12/01/2009, a quebra de sigilo bancário  (evento 3,
arquivo 111, fls. 50-56 do arquivo eletrônico).

51. Em 09/02/2009, este Juízo deferiu o requerido e decretou a
quebra do sigilo bancário e fiscal de várias pessoas envolvidas,
especialmente daquelas que figuravam nos documentos como
responsáveis pelas transações bancárias (evento 3, arquivo 111,
fls. 65-72). A alegação da Defesa de Carlos Chater de que a
quebra foi autorizada com base em notícia crime anônima não é
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minimamente consistente com a fundamentação da decisão,
bastando lê-la. A causa provável para a quebra decorreu das
informações da notícia crime, dos elementos corroboradores
colhidos pela autoridade policial, dos documentos, inclusive
bancários, que acompanharam a notícia crime, e dos registros
criminais pretéritos tanto de Alberto Youssef, como de José Janene
e de outros envolvidos. Transcrevo, por oportuno, trecho:

"(...)

31. No caso presente, a denúncia anônima não está sozinha. O
registros de atividades criminais pretéritas de Alberto Youssef e de
José Janene, com envolvimento em crimes de lavagem e
corrupção, justificam a adotação de medidas de investigação a
respeito dos fatos. Por outro lado, a autoridade policial realizou
prévia verificação, através do acesso a registros em bancos de
dados públicos e ainda de vigilância visual, de alguma das
informações contidas na denúncia. Evidentemente, com tais meios
limitados é impossível verificar a total procedência da denúncia.
Entretanto, parte das informações ali constantes foi confirmada,
dentre elas a constituição de filial da empresa Dunel em Londrina,
o fato de que no mesmo local funciona empresa de alimentos, e a
vinculação da empresa Dunel a José Janene, o que se infere da
presença no local de veículo de propriedade da filha deste. Chama
também atenção, conferindo também justa causa às investigações,
os vários registros criminais em nome de Hermes Freitas Magnus,
CPF 550.352.670-91.

32. Também não pode ser olvidado que a denúncia anônima foi
instruída com diversos documentos bancários, o que é indicativo
de que o seu autor é pessoa que tem acesso na empresa a tal
espécie de documentação.

33. A documentação bancária revela diversos indícios de crimes,
dentre eles a estruturação de pagamentos em espécie a,
aparentemente, fornecedores da Duvel (itens 15-17), e o
pagamento de despesas elevadas da Duvel por empresas do ramo
alimentício em Brasília (item 18).

34. Nesse quadro, no qual, a denúncia anônima encontra amparo
nas averiguações efetuadas pela autoridade policial, no histórico
criminoso dos envolvidos, e ainda na própria documentação com
ela apresentada, é o caso de deferir o requerido pela autoridade
policial e autorizar o prosseguimento das investigações.

(...)"

52. A partir desta decisão é que foram colhidos os demais
elementos probatórios relevantes para a conclusão das
investigações e início da persecução [da ação penal 5047229-
77.2014.404.7000 e não da presente].

53. Ao contrário do argumentado por parte das Defesas não houve
qualquer vício nesse procedimento. As investigações foram
iniciadas para apurar possível retorno de Alberto Youssef às
atividades criminais, José Janene foi incluído como foco das
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investigações juntamente com Alberto Youssef apenas quando não
mais ostentava foro privilegiado, e as quebras de sigilo bancário e
fiscal, que deram origem as provas relevantes do caso, foram
decretadas em 2008, quando José Janene não mais detinha foro
privilegiado, e estavam amparadas em suficiente causa provável.

54. Não há falar ainda em usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal porque o crime de lavagem seria conexo à Ação
Penal 470. Os crimes em questão não constituíram objeto da Ação
Penal 470. A referência à Ação Penal 470 quando da decisão
judicial de 09/02/2009 se fez para apontar mais um elemento
probatório que compunha a causa provável para a quebra e não
no sentido de que os atos investigados estariam diretamente
relacionados aos crimes que eram objeto daquela ação penal. De
todo modo, quanto a esse aspecto, o Supremo Tribunal Federal já
decidiu, como visto, que a competência para as ações penais da
assim denominada Operação Lavajato é deste Juízo, quando
ausente autoridade com foro privilegiado."

102. Então a argumentação da Defesa de Renato Duque quanto a
supostas invalidades no inquérito 2006.7000018662-0, embora
equivocada, tem relevância para a ação penal 5047229-
77.2014.404.7000, mas não para a presente ação penal.

(...)

O mesmo vale para esta ação penal, conexa à 5012331-
04.2015.4.04.7000.

Agrego aqui que em grau de apelo, a 8ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, em sessão de 09/11/2016, manteve, sem
divergências, o entendimento exarado na sentença da ação penal 5047229-
77.2014.404.7000, sobre a competência para processo e julgamento do
referido processo e validade da decisão de 09/02/2009, no processo
2006.7000018662-8, de quebra de sigilo bancário e fiscal (cópia da decisão
na ação penal 5047229-77.2014.4.04.7000, evento 3, anexo111, fls. 65-72).
Transcrevo trecho pertinente do voto do Relator, o Desembargador Federal
João Pedro Gebran Neto:

3.2. Da competência do Supremo Tribunal Federal e da nulidade do
feito por ofensa ao princípio do juiz natural

CARLOS HABIB CHATER, em suas razões de apelação, alega ter havido
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, pois o IPL nº
616/2014 e o IPL nº 714/2009 investigaram José Janene e pessoas
diretamente ligadas a ele, durante o exercício de seu cargo de Deputado
Federal, pelos mesmos fatos apurados no Inq. nº 2245 e na Ação Penal
nº 470, sem que os autos fossem remetidos ao STF.

Sem razão o recorrente.

Não obstante a coincidência de algumas pessoas na 'Operação Lava-
Jato' e no 'Mensalão', não há conexão probatória ou instrumental que
justifique a unidade de processamento dos feitos, até porque o chamado
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'processo do Mensalão' já foi objeto de julgamento, com trânsito em
julgado da decisão condenatória.

Tampouco há competência originária da Suprema Corte para julgar o
presente processo em relação àqueles agentes que não possuem
prerrogativa de foro.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar incidente relativo à
'Operação Lava-Jato', determinou o desmembramento quanto aos
investigados que têm foro privilegiado em relação àqueles que não o tem.
Isto decorre da recente modificação da jurisprudência da Excelsa Corte,
que passou a determinar o desmembramento dos processos em que há
investigados (ou réus) que têm dos que não têm foro privilegiado.

A decisão proferida pela mais elevada Corte, no caso específico da
'Operação Lava-Jato', restou assim ementada:

AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA POR
PRERROGATIVA DE FORO. DESMEMBRAMENTO DE
INVESTIGAÇÕES E AÇÕES PENAIS. PRERROGATIVA
PRÓPRIA DA SUPREMA CORTE.

1. O Plenário desta Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que
'é de ser tido por afrontoso à competência do STF o ato da
autoridade reclamada que desmembrou o inquérito, deslocando o
julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos demais'(Rcl
1121, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado
em 04/05/2000, DJ 16-06-2000 PP-00032 EMENT VOL-01995-01
PP-00033). Nessa linha de entendimento, decidiu o Plenário
também que, 'até que esta Suprema Corte procedesse à análise
devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, nas
investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos
detentores de prerrogativa de foro - em razão das funções em que
se encontravam investidos -, determinar a cisão das investigações
e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa a esses
últimos, com o que acabou por usurpar competência que não
detinha' (Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-173 DIVULG 08-09-
2011 PUBLIC 09-09-2011EMENT VOL-02583-01 PP-00066).

2. Por outro lado, a atual jurisprudência do STF é no sentido de
que as normas constitucionais sobre prerrogativa de foro devem
ser interpretadas restritivamente, o que determina o
desmembramento do processo criminal sempre que possível,
mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo as
circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva autoridades
indicadas na Constituição (Inq 3515 AgR, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014).

3. No caso, acolhe-se a promoção do Procurador-Geral da
República, para determinar o desmembramento dos procedimentos
em que constam indícios de envolvimento de parlamentar federal,
com a remessa dos demais à primeira instância, aí incluídas as
ações penais em andamento.
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(AP 871 QO, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma,
julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213
DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Do voto do relator, colhe-se:

De fato, nas investigações em que figuram outros supostos
'doleiros' que não Alberto Youssef (Carlos Habib Chater:
Inquérito Policial 714/2009 - 2006.70.00.018662-8, Pedido de
Busca e Apreensão 5001438-85.2014.404.7000 e Interceptação
Telefônica 5026387-13.2013.404.7000; Nelma Kodama: Inquérito
Policial 1000/2013-5048401-88.2013.404.7000, Pedido de Busca
e Apreensão 5001461-31.2014.404.7000 e Interceptação
Telefônica 5048457-24.2013.404.7000; Raul Srour: Inquérito
Policial 1002/2014 5048550-84.2013.404.7000, Pedido de Busca e
Apreensão 5001443-10.2014.404.7000 e Interceptação Telefônica
5049747-74.2013.404.7000), não há notícia de participação de
autoridade com foro por prerrogativa de função, de modo que não
há razão para a manutenção de tais procedimentos no Supremo
Tribunal Federal.

(...)

Registre-se que, embora as denúncias oferecidas nessas ações
penais e seu respectivo recebimento tenham ocorrido alguns dias
após 17 de abril de 2014, é certo afirmar, ademais, que foram
baseadas em elementos probatórios colhidos em data anterior.
Também em relação a elas, portanto, não há razão para submetê-
las à jurisdição do STF, devendo ser remetidas ao juízo de
primeiro grau para que lá reassumam seu curso a partir do estado
em que se encontram, o que não inibe, convém enfatizar, que a
higidez dos atos e provas nelas produzidos venha a receber o
controle jurisdicional apropriado, se for o caso.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 17.623 e da
Ação Penal nº 871, reafirmou a competência para julgamento do Juízo
de primeiro grau. No mesmo sentido o e. Superior Tribunal de Justiça, no
HC nº 302604/PR, reconheceu a competência do Juízo de origem.

A questão já foi objeto do Habeas Corpus nº 5027273-89.2015.404.0000,
julgado pela Oitava Turma desta Corte, assim ementado:

HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI Nº 9.613/98.
COMPETÊNCIA. FORO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA.
RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO.
NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO. CONEXÃO. 1. Iniciada a
investigação para apuração de crimes financeiros praticados no
Estado do Paraná, a competência é fixada em face do Juízo
Federal da 13ª Vara de Curitiba/PR, especializada na matéria
para todo o Estado, inclusive para os crimes conexos e correlatos.
2. Considerando se tratar de fração das atividades do grupo
criminoso e que o restante delas é objeto de outras ações penais
em trâmite no mesmo Juízo, que primeiro conheceu o caso,
originado pela investigação de lavagem consumada em
Londrina/PR, e igualmente pela conexão, pela continência e pela



01/03/2021 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701614357583719344999698987561&evento=4040062… 35/196

especialização entre as diversas ações penais e inquéritos, deve
ser reafirmada a competência do Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba/PR. 3. As investigações destinadas a apurar a existência
de crimes financeiros torna prevento o juízo de origem para as
demais ações relacionadas aos fatos investigados. 4. A indicação
de que os valores lavados pelo paciente são provenientes de
desvios em contratos da Petrobrás, sociedade de economia mista,
não é suficiente para modificar a competência do juízo de origem,
em virtude da conexão. 5. Compete à Justiça Federal o processo e
julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e
estadual (Súmula 122/STJ). 6. Inviável o desmembramento das
ações, mantendo no Juízo de origem isoladamente apenas as ações
penais que tratem dos crimes de lavagem de ativos praticados em
Curitiba/PR e Londrina/PR, sob pena de dispersão da prova e
surgimento de decisões conflitantes, forte nos arts. 76 e 77 da Lei
Processual Penal. 7. Quando o magistrado de 1º grau autorizou a
quebra do sigilo bancário e fiscal das pessoas físicas e jurídicas
investigadas, ainda não havia qualquer indício da participação
ativa e concreta de agente político ou autoridade detentora de
prerrogativa de foro nos fatos sob investigação. Fatos novos,
posteriores àquela primeira decisão, levaram o magistrado a
declinar de sua competência e remeter os autos ao Supremo
Tribunal Federal. Recebidos os autos, no Supremo Tribunal
Federal, o então Presidente da Corte, no período de férias,
reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal e
ratificou as decisões judiciais prolatadas pelo magistrado de
primeiro grau nas medidas cautelares de busca e apreensão e
afastamento do sigilo bancário distribuídas por dependência ao
inquérito. Rejeitada a preliminar de nulidade das decisões
proferidas pelo juiz de 1ª. instância (STF, INQ nº 2.245, Rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2007). 8.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 17.623
e Questões de Ordem nas Ações Penais nºs 871 a 875 reafirmou a
competência para julgamento do juízo de primeiro grau, ora
autoridade coatora, assentando que inexiste vinculação entre os
fatos hoje investigados no bojo da operação com os fatos
relacionados a ex-Parlamentar e que redundaram na Ação Penal
nº 470. 9. Fragiliza-se a tese de prevenção, quando o próprio
Supremo Tribunal Federal recebeu inúmeros incidentes
processuais - habeas corpus e reclamação -, que foram
distribuídos ao Ministro Teori Zavascki e não ao Ministro Roberto
Barroso, que sucedeu o Ministro Joaquim Barbosa na relatoria da
Ação Penal nº 470. 10. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF4,
HABEAS CORPUS Nº 5027273-89.2015.404.0000, 8ª TURMA,
Des. Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, POR
UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 19/08/2015)

Como bem salientou o Magistrado a quo, na presente ação penal não há
no pólo passivo autoridades com foro privilegiado e, embora os recursos
criminosos lavados fossem de titularidade do ex-Deputado Federal José
Janene, não figura mais ele no pólo passivo em decorrência do óbito e,
já ao tempo do crime de lavagem, em 2008, ele não mais ostentava a
condição de parlamentar, já que aposentou-se por invalidez em dezembro
de 2006.
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Ademais, se de fato houvesse a vinculação apontada pelas defesas, nada
justificaria, por exemplo, a distribuição de processos que investigam
autoridades com prerrogativa de foro de forma livre no Supremo
Tribunal Federal, sendo imperioso lembrar que, com a aposentadoria do
Ministro Joaquim Barbosa, a Ação Penal nº 470 passou à relatoria do
Ministro Roberto Barroso, enquanto que os novos processos, originados
da denominada Operação Lava-Jato, foram distribuídos ao Ministro
Teori Zavascki.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar.

3.3. Da nulidade da quebra de sigilo bancário baseada em denúncia
anônima

Ainda em preliminar, a defesa de CARLOS HABIB CHATER aduz que a
quebra de sigilos bancário e fiscal das empresas ligadas a ele e a sua
família foi decretada com base somente em denúncia anônima e em
meras suposições da autoria e da ocorrência do crime.

Dispõe a Lei Complementar nº 105/2001:

Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas
operações ativas e passivas e serviços prestados.

(...)

§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária
para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer
fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos
seguintes crimes:

I - de terrorismo;

II - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;

III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material
destinado a sua produção;

IV - de extorsão mediante seqüestro;

V - contra o sistema financeiro nacional;

VI - contra a Administração Pública;

VII - contra a ordem tributária e a previdência social;

VIII - lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e
valores;

IX - praticado por organização criminosa. (Grifei)

De se notar, a previsão constante no referido § 4º possibilita a quebra do
sigilo bancário com a finalidade de apurar a ocorrência de fato ilícito,
desde que devidamente motivada a medida e apurada sua necessidade.



01/03/2021 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701614357583719344999698987561&evento=4040062… 37/196

Muito embora constitua um dever das instituições financeiras resguardar
os dados de seus clientes, bem como as movimentações financeiras por
eles efetuadas, eventualmente pode haver a quebra desse sigilo em casos
de suspeita de movimentação ilegal, se judicialmente autorizada.

De todos os requisitos exigidos para a decretação da quebra de sigilo,
destacam-se a indispensabilidade dos dados constantes junto à
instituição financeira e a existência de indícios de participação do
investigado na prática criminosa.

A respeito da matéria, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. POSSÍVEIS CRIMES AUTÔNOMOS DE
SONEGAÇÃO FISCAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA E
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM
AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...] 2. Ademais, 'A proteção aos sigilos de dados não é direito
absoluto, podendo ser quebrados quando houver a prevalência
do direito público sobre o privado, na apuração de fatos
delituosos ou na instrução dos processos criminais, desde que a
decisão esteja adequadamente fundamentada na necessidade da
medida. Precedentes do STJ.' (HC 114.846/MG, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 02/08/2010).

3. In casu, em que pese não haver nos autos informações acerca
do lançamento definitivo do crédito tributário, a quebra de sigilo
restou fundamentada, também, na presença de indícios de crimes
autônomos de falsidade ideológica e de formação de quadrilha.

4. Agravo regimental não conhecido.' (Grifei)

(STJ, AgRg no RMS 28043/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe 23/03/2012)

Da leitura da Lei Complementar nº 105/2001 verifica-se que não há
qualquer vedação quanto a se tratar de investigação iniciada a partir de
denúncia anônima para fins de determinar a medida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobre o tema, firmou a
seguinte compreensão:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS
PELIMINARES.

1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que 'nada impede a
deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia
anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas
para averiguar os fatos nela noticiados.' (HC 105.484, Rel. Min
Cármen Lúcia)
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2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RHC 110436 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, publicado em 19-11-2014)

No caso em apreço, sobre a alegada nulidade, assim se manifestou o
juízo de origem:

47. As investigações que deram origem ao inquérito
2006.7000018662-0 (cópia integral no evento 3, com início dos
autos principais no arquivo eletrônico 110) iniciaram-se
originariamente para apurar se Alberto Youssef, que havia
celebrado acordo de colaboração premiada com o Ministério
Público Federal no assim denominado Caso Banestado (processo
2004.7000002414-0), havia voltado a praticar crimes de lavagem,
especificamente de recursos de José Janene, então processado
perante o Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470.

48. As investigações pouco evoluíram, até que, em 29/11/2008,
sobreveio aos autos notícia crime anônima (evento 3, anexo 110,
fls. 62-79) de que José Janene, nessa época já aposentado como
deputado federal, estaria, com auxílio de Alberto Youssef, lavando
recursos criminosos para investimento industrial em Londrina.

49. Posteriormente, foi revelado que o responsável pela notícia
crime anônima era Hermes Magnus, que participava do
empreendimento em questão. Junto com a notícia anônima foram
apresentados diversos documentos, inclusive o contrato de
investimento e documentos bancários que representariam parte do
investimento sendo realizado através de depósitos bancários em
espécie ou por transferências bancárias de terceiros.

50. Com base na notícia crime anônima, a autoridade policial
realizou diligências preliminares (evento 3, anexo 110, fls. 80-73
do arquivo eletrônico, anexo 111, fls. 01-48 do arquivo eletrônico),
incluindo levantamentos cadastrais e diligências visuais, e
requereu, em 12/01/2009, a quebra de sigilo bancário (evento 3,
arquivo 111, fls. 50-56 do arquivo eletrônico).

51. Em 09/02/2009, este Juízo deferiu o requerido e decretou a
quebra do sigilo bancário e fiscal de várias pessoas envolvidas,
especialmente daquelas que figuravam nos documentos como
responsáveis pelas transações bancárias (evento 3, arquivo 111,
fls. 65-72). A alegação da Defesa de Carlos Chater de que a
quebra foi autorizada com base em notícia crime anônima não é
minimamente consistente com a fundamentação da decisão,
bastando lê-la. A causa provável para a quebra decorreu das
informações da notícia crime, dos elementos corroboradores
colhidos pela autoridade policial, dos documentos, inclusive
bancários, que acompanharam a notícia crime, e dos registros
criminais pretéritos tanto de Alberto Youssef, como de José
Janene e de outros envolvidos. Transcrevo, por oportuno, trecho:

'(...)
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31. No caso presente, a denúncia anônima não está sozinha. O
registros de atividades criminais pretéritas de Alberto Youssef e de
José Janene, com envolvimento em crimes de lavagem e
corrupção, justificam a adoção de medidas de investigação a
respeito dos fatos. Por outro lado, a autoridade policial realizou
prévia verificação, através do acesso a registros em bancos de
dados públicos e ainda de vigilância visual, de alguma das
informações contidas na denúncia. Evidentemente, com tais meios
limitados é impossível verificar a total procedência da denúncia.
Entretanto, parte das informações ali constantes foi confirmada,
dentre elas a constituição de filial da empresa Dunel em Londrina,
o fato de que no mesmo local funciona empresa de alimentos, e a
vinculação da empresa Dunel a José Janene, o que se infere da
presença no local de veículo de propriedade da filha deste. Chama
também atenção, conferindo também justa causa às investigações,
os vários registros criminais em nome de Hermes Freitas Magnus,
CPF 550.352.670-91.

32. Também não pode ser olvidado que a denúncia anônima foi
instruída com diversos documentos bancários, o que é indicativo
de que o seu autor é pessoa que tem acesso na empresa a tal
espécie de documentação.

33. A documentação bancária revela diversos indícios de crimes,
dentre eles a estruturação de pagamentos em espécie a,
aparentemente, fornecedores da Duvel (itens 15-17), e o
pagamento de despesas elevadas da Duvel por empresas do ramo
alimentício em Brasília (item 18).

34. Nesse quadro, no qual, a denúncia anônima encontra amparo
nas averiguações efetuadas pela autoridade policial, no histórico
criminoso dos envolvidos, e ainda na própria documentação com
ela apresentada, é o caso de deferir o requerido pela autoridade
policial e autorizar o prosseguimento das investigações.

(...)'

52. A partir desta decisão é que foram colhidos os demais
elementos probatórios relevantes para a conclusão das
investigações e início da persecução.

53. Ao contrário do argumentado por parte das Defesas não houve
qualquer vício nesse procedimento. As investigações foram
iniciadas para apurar possível retorno de Alberto Youssef às
atividades criminais, José Janene foi incluído como foco das
investigações juntamente com Alberto Youssef apenas quando não
mais ostentava foro privilegiado, e as quebras de sigilo bancário e
fiscal, que deram origem as provas relevantes do caso, foram
decretadas em 2008, quando José Janene não mais detinha foro
privilegiado, e estavam amparadas em suficiente causa provável.
(grifei)

Como se vê, as investigações que resultaram na propositura desta Ação
Penal têm como origem denúncia anônima, que posteriormente veio a se
saber ter sido feita por Hermes Freitas Magnus, sócio da empresa Dunel
Indústria e Comércio Ltda.
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O inquérito, no bojo do qual foram documentados os elementos de
informação colhidos a partir da denúncia então anônima, havia sido
instaurado em data anterior para apuração de suposta lavagem de
dinheiro praticada por Alberto Youssef com recursos do ex-deputado
federal José Janene, sem, porém, notável desenvolvimento até a
superveniência da notitia criminis em questão, a partir da qual a
investigação efetivamente progrediu.

Hermes Magnus confirmou, em juízo (evento 141 da ação penal
originária), que, valendo-se de pseudônimos, realizou diversas
comunicações à Polícia Federal (e também ao Ministério Público
Federal e à Receita Estadual) a respeito das irregularidades que vinham
ocorrendo no empreendimento da Dunel em Londrina/PR, apontando a
relação de José Janene e Alberto Youssef com atividades criminosas (a
exemplo, o email constante do evento 3, ANEXO110, p. 63/64 da ação
penal originária).

A partir da denúncia então anônima e da documentação que foi com ela
apresentada (contrato de investimento e documentos bancários que
representariam parte do investimento), a Polícia Federal efetuou
diligências para melhor averiguar a informação trazida ao seu
conhecimento, na sequência requerendo a quebra do sigilo bancário.

Foram tomadas, portanto, providências preliminares a demonstrar o
mínimo de plausibilidade nos fatos expostos na denúncia anônima,
concluindo-se pela imprescindibilidade da quebra do sigilo.

Tenho, assim, que não merece reparos a decisão singular.

(...)

A questão relativa à usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal em decorrência da alegada conexão com a Ação Penal
470 também foi analisada pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da
4ª Região, afastando esta preliminar aventada pelas recorrentes, nos
julgamentos de outros casos penais da assim denominada Operação
Lavajato, como as apelações 5083376-05.2014.4.04.7000 (sessão de
08/06/2016) e 5026212-82.2014.4.04.7000 (sessão de 05/10/2016).

Então, não são pertinentes as alegações da Defesa de Renato
Duque sobre as invalidades no inquérito policial 2006.7000018662-0.

Por conseguinte, é igualmente improcedente a alegação de
nulidade por derivação das provas desta ação penal.

II.2. Do mérito.

II.2.1 Dos crimes antecedentes à lavagem.

Como já referido anteriormente, tramitam por este Juízo
diversos inquéritos, ações penais e processos incidentes relacionados à
assim denominada Operação Lavajato.
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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 5047229-
77.2014.404.7000, posteriormente julgada.

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

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

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

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

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

Na Petrobrás, 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 e Eduardo Costa Vaz Musa.

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.
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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.

Várias ações penais e inquéritos envolvendo esses crimes
tramitam perante este Juízo, parte delas já tendo sido julgada.

O presente caso tem por objeto uma fração desses fatos, tendo
parte já sido processada e julgada nos autos da ação penal nº 5012331-
04.2015.4.04.7000 tendo por objeto crimes de corrupção, lavagem de
dinheiro e associação criminosa relacionada ao esquema criminoso na
Petrobras.

Conforme consta da denúncia oferecida naqueles autos, as
empresas Setal Oleo e Gas S/A (SOG), Mendes Junior Trading e
Engenharia S/A e a MPE Montagens e Projetos Especiais S/A formaram o
Consório Interpar que logrou ser vitorioso em licitação realizada pela
Petrobrás para execução das unidades off-sites pertencentes às Carteiras de
Gasolina e de Coque e HDT da Refinaria Presidente Getúlio Vargas -
REPAR em Araucária.

A contratação, por R$ 2.252.710.536,05, e a execução do
serviço envolveu o oferecimento de vantagem indevida de 2% sobre o
valor do contrato e dos aditivos à Diretoria de Serviços e Engenharia da
Petrobras, especificamente a Renato Duque e a Pedro Barusco, em um
montante de R$ 56.437.448,75.

Também oferecida vantagem indevida de 1% sobre o valor do
contrato e dos aditivos à Diretoria de Abastecimento, especificamente a
Paulo Roberto Costa, em um montante de R$ 28.218.774,37.

O contrato ainda sofreu pelo menos dez aditivos que
implicaram  elevação do preço em R$ 569.166.904,05. Um dos aditivos, no
valor de R$ 316.138.786,64, teria envolvido o pagamento de propina em
percentual maior, de 3%, desta feita à Diretoria de Abastecimento.

O mesmo esquema criminoso teria se reproduzido na
contratação do Consórcio CMMS, reunindo as mesmas empresas, Setal,
Mendes e MPE, pela Petrobras para execução das Unidades de
Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada (HDS) na Refinaria de Paulína -
REPLAN, em Paulínia/SP.

 Nesse contrato, celebrado por R$ 696.910.620,73, com cinco
aditamentos de R$ 254.253.804,73, teriam sido pagas propinas à Diretoria
de Serviços, correspondentes a 2% do contrato e aditivos, no montante de
R$ 19.023.288,46, e à Diretoria de Abastecimento, correspondentes a 1%
do contrato e aditivos, no montante de R$ 9.462.471,89.
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Naquela ação penal, encontram-se descritos os esquemas
criminosos de repasse do dinheiro e de lavagem correspondente, tendo
como base os depoimentos prestados por  Alberto Youssef, Paulo Roberto
Costa e  Pedro José Barusco Filho que descreveram o esquema criminoso
havido na Petrobras.

Os detalhamentos acerca dos valores da propinas e formas de
repasse têm por base as declarações do acusado colaborador Augusto
Mendonça, dirigente da empresa  Setal Oleo e Gas S/A (SOG).

Ressalte-se que todos os depoimentos dos acusados
colaboradores,  encontram corroboração em prova documental significativa
citada naqueles autos.

Naqueles autos, além da propina paga em relação aos
contratos dos Consórcios Interpar e CMMS, há provas do pagamento de
propina destinada à Diretoria de Serviços e Engenharia na contratação da
Construtora OAS Ltda pela TAG - Transportadora Associada de Gás
S/A, empresa subsidiária da Petrobras Gás S/A, para execução dos serviços
de construção e montagem do Gasoduto Pilar-IPojuca (Pilar/AL a
Ipojuca/PE), e na contratação do Consórcio Gasam, integrado
pela Construtora OAS Ltda., com 99% das cotas, pela Transportadora
Urucu Manaus S/A, empresa constituída pela Petrobras, para execução dos
serviços de construção e montagem do GLP Duto Urucu-Coari (Urucu/AM
a Coari/AM).

Ocorre que, tendo em vista os limites da imputação da
denúncia, os crimes antecedentes limitaram-se àqueles relacionados ao
Consórcio Interpar e ao CMMS.

Naquela ação penal também restou provado que parte da
propina dirigida à Diretoria de Serviços foi direcionada, a pedido de Renato
Duque, ao Partido dos Trabalhadores.

Uma parte da propina destinada ao Partido dos Trabalhadores,
no montante de R$ 4.260.000,00, foi dissimulada em doações oficiais
realizadas por Augusto Mendonça à agremiação política, a pedido de
Renato de Souza Duque. João Vaccari Neto intermediou esse repasse e
tinha conhecimento da origem e natureza criminosa dos valores.

Pelos fatos criminosos consistentes nos repasse de vantagem
indevida ao Partido dos Trabalhadores através de doações oficiais foram
condenados Augusto Mendonça, Pedro Barusco, Renato de Souza Duque e
João Vaccari Neto.

Por fim, foi proferida sentença condenatória em desfavor de
RENATO DUQUE e JOÃO VACCARI, nos seguintes termos (evento 1203
daqueles autos):
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653. Condeno João Vaccari Neto:

- pelo crime de corrupção passiva, por uma vez (contratos do Consórcio
Interpar), a título de participação, pelo recebimento de parte da
vantagem indevida destinada à Diretoria de Serviços e Engenharia da
Petrobrás e que foi acertada com o Diretor Renato Duque em
decorrência de seu cargo como Diretor na Petrobrás (art. 317 do CP); e

- pelo crime de lavagem de dinheiro por vinte e sete vezes, do art. 1º,
caput, inciso V, da Lei nº 9.613/1998, consistente nos repasses
e recebimento, com ocultação e dissimulação, de recursos criminosos
provenientes do contrato do Consórcio Interpar  na forma de doações
oficiais registradas ao Partido dos Trabalhadores.

654. Condeno Renato de Souza Duque:

 - pelo crime de corrupção passiva, por quatro vezes (contratos do
Consórcio Interpar, do Consórcio CMMS, do Consórcio Gasam, da OAS
relativamente ao Gasoduto Pilar-Ipojuca) pelo recebimento de vantagem
indevida em razão de seu cargo como Diretor na Petrobrás (art. 317 do
CP); e

- pelo crime de lavagem de dinheiro por vinte e sete vezes, do art. 1º,
caput, inciso V, da Lei nº 9.613/1998, consistente nos repasses, com
ocultação e dissimulação, de recursos criminosos provenientes do
contrato do Consórcio Interpar na forma de doações oficiais registradas
ao Partido dos Trabalhadores.

Outra parte da propina destinada ao Partido dos
Trabalhadores, no montante de R$ 2.400.000,00, teria sido repassada
mediante pagamentos a Editora Gráfica Atitude Ltda.

Esse segundo repasse  ao Partido dos Trabalhadores,
realizado através de pagamentos à Editora Gráfica Atitude, constitui objeto
específico desta ação penal.

Em breve síntese, a denúncia narra que parte da propina
dirigida à Diretoria de Serviços, teria sido repassada, a pedido de Renato
Duque, como doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores - PT no
montante de R$ 4.260.000,00.

João Vaccari Neto, como afirma a denúncia na outra ação
penal, foi o responsável por acolher essas doações e tinha conhecimento da
origem e natureza criminosa dos valores. Estes fatos também constituem
objeto daquela ação penal.

Já esta ação penal baseia-se, dentre outros elementos, em
depoimento complementar e superveniente de Augusto Mendonça, no
sentido de que a empreiteira SOG/SETAL, a pedido de João Vaccari Neto,
também direcionou R$ 2.300.000,00 das propinas acertadas em
pagamentos à Editora Gráfica Atitude, sediada em São Paulo/SP.
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Em outras palavras, parte da propina acertada no esquema
criminoso da Petrobrás teria sido direcionada como doações oficiais ao
Partido dos Trabalhadores (o que é objeto da outra ação penal) e parte
direcionada em pagamentos à Editora Gráfica Atitude.

Segundo a denúncia, para dar aparência de licitude às
transferências, foi celebrado, em 01/04/2010, contrato de prestação de
serviços entre a SETEC - Tecnologia S/A com a Editora Gráfica Atitude
para que esta veiculasse "conteúdo noticioso e opinativo sobre temas
relacionados com o desenvolvimento e proteção da indústria nacional no
Brasil, no tocante à área de extração de petróleo e na conversão em seus
derivados".

Foram então, mediante a expedição de doze notas fiscais,
realizados pagamentos mensais de cem mil reais de 05/06/2010 a
14/11/2011, à referida empresa. Apesar do contrato celebrado em nome da
SETEC, os pagamentos foram feitos por transferências bancárias das
empresas Tipuanas e Projetec.

Nos  mesmos moldes, outro contrato foi celebrado, desta vez
entre a  SOG Óleo e Gás S/A com a Editora Gráfica Atitude em
01/07/2013, novamente no montante de R$ 1.200.000,00, seno emitidas
outras notas fiscais.

Os crimes de cartel (art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990) e de
frustração, por ajuste, de licitações (art. 90 da Lei nº 8.666/1993), não
constituem objeto específico da denúncia, mas são invocados pelo
Ministério Público Federal como crimes antecedentes à lavagem de
dinheiro.

Em síntese, os valores obtidos nos contratos mediante cartel e
ajuste fraudulento de licitações teriam sido objeto de condutas de ocultação
e dissimulação para posterior pagamento das propinas aos agentes da
Petrobrás.

No presente feito, as fraudes na licitação e a formação de
cartel não foram objeto de imputação específica. Foram descritos na peça
acusatória apenas como antecedentes da lavagem.

Registro que em razão do princípio da autonomia do crime
de lavagem veiculado no art. 2º, II, da Lei nº 9.613/1998, o processo e o
julgamento deste delito independem do processo e julgamento dos crimes
antecedentes.

Não é preciso, portanto, no processo cujo objeto é o crime
de lavagem identificar e provar, com todas as suas circunstâncias, o crime
antecedente. Basta provar que os valores envolvidos nas condutas de
ocultação e dissimulação têm origem e natureza criminosa.
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A esse respeito, transcrevo o seguinte precedente da 5.ª
Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, não é necessária
a prova cabal do crime antecedente, mas a demonstração de 'indícios
suficientes da existência do crime antecedente', conforme o teor do §1.º
do art. 2.º da Lei n.º 9.613/98. (Precedentes do STF e desta Corte)"
(RESP 1.133.944/PR - Rel. Min. Felix Fischer - 5.ª Turma do STJ - j.
27/04/2010)

Em linhas gerais, a lavagem de dinheiro pode ser
compreendida como a atividade de desvinculação ou afastamento de bens,
direitos ou valores de sua origem ilícita para que possam ser aproveitados
com a aparência de licitude. 

A tipificação penal da conduta delitiva decorre da percepção
de que o agente necessita, muitas vezes, disfarçar a origem das quantias
provenientes de infração penal antecedente, conferindo-lhes aparência lícita
para que possam ser aproveitados os ganhos ilícitos.

Levando-se em consideração que parte dos elementos
probatórios são advindos dos acordos de colaboração premiada, convém
ressaltar que, no que diz respeito ao direito probatório, sublinhe-se que a
Lei nº 12.850/2013 assenta expressamente que a colaboração premiada é
meio de obtenção da prova (art. 3º, I). Os colaboradores prestam
depoimentos sob o compromisso legal de dizer a verdade, renunciando ao
direito ao silêncio (art. 7º-B, §14). O STF, no HC nº 127.483/PR (Pleno.
Min. Relator Dias Toffoli [voto]. In: DJe 04/02/2016), definiu a
colaboração premiada como negócio jurídico processual cujo objeto é a
cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal,
atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio
jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção
premial a ser atribuída a essa colaboração.

O §16 do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, ao vedar a
condenação exclusivamente baseada nas declarações do delator, não
implica um retorno ao sistema da prova legal. "O que a lei estabelece, em
tal dispositivo, não é determinar qual meio de prova ou quantos meios de
prova são necessários para que um fato seja considerado verdade. Ao
contrário, um regime de prova legal negativa determina que somente a
delação é insuficiente para a condenação do delatado" (BADARÓ,
Gustavo. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol.
4, n. 1, p. 43-80, jan.-abr. 2018).

A respeito da valoração judicial das declarações do delator,
Gustavo Badaró propõe os seguintes enunciados: 

A regra do § 16 do art. 4º da Lei 12.850/13 aplica-se a todo e qualquer
regime jurídico que preveja a delação premiada. 
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O § 16 do art. 4º da Lei 12.850/13, ao não admitir a condenação
baseada exclusivamente nas declarações do delator, implica uma
limitação ao livre convencimento, como técnica de prova legal negativa.

É insuficiente para o fim de corroboração exigido pelo § 16 do art. 4º da
Lei 12.850/13 que o elemento de confirmação de uma delação premiada
seja outra delação premiada, de um diverso delator, ainda que ambas
tenham conteúdo concordante. 

Caso o juiz fundamente uma condenação apenas com base em
declarações do delator, terá sido contrariado o § 16 do art. 4º da Lei
12.850/13 (BADARÓ, Gustavo. O Valor Probatório da Delação
Premiada: sobre o § 16 do art. 4º da Lei nº 12.850/2013. Consulex:
revista jurídica, v. 19, n. 433, p. 26-29, fev. 2015).

Sabe-se que "não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma
inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do
acusado". (STF, HC nº 88.875, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 9.3.12).

“A ‘certeza judicial’ não é uma ‘certeza absoluta’, mas um
elevadíssimo grau de probabilidade que tende à certeza” (BADARÓ,
Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 421).

O critério de que a condenação tenha que provir de uma
convicção formada para “além da dúvida razoável” não impõe que
qualquer mínima ou remota possibilidade aventada pelo acusado já
impeça que se chegue a um juízo condenatório. Dessa maneira, quando as
dúvidas que surjam das alegações de defesa e das provas favoráveis à
versão dos acusados não forem razoáveis, não forem críveis diante das
demais provas, pode haver condenação (STF. AP nº 470, Plenário. Luiz
Fux [voto]. In: DJe de 22/04/2013).

Daí porque são cada vez mais relevantes, para firmar o
convencimento judicial no processo penal e permitir o controle sobre o
raciocínio no terreno da prova e dos fatos, os standards probatórios,
enunciando o grau ou nível de prova exigido como o “além de dúvida
razoável” (BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Standards probatórios no
processo penal. Revista AJUFERGS, Porto Alegre, n. 4, p. 161-185, nov.
2007). Esses padrões, modelos e regras sobre como as provas devem ser
valorados pelo julgador são concebidos em bases racionais, mas não são
pautados em critérios matemáticos.

Fixadas essas premissas teóricas, cabe passar à análise do
caso concreto, para avaliar se os fatos denunciados encontram
sustentação, além dos depoimentos de colaboradores, em outros elementos
de corroboração.
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Todavia, entendo relevante para o julgamento deste feito
analisar alguns pontos em relação aos crimes antecedentes, tendo por
objetivo demonstrar o elo entre os acusados nos presentes autos, que
culminou assim na celebração dos contratos com a Editora Gráfica Atitude.

O então acusado e agora  colaborador AUGUSTO RIBEIRO
DE MENDONÇA NETO, em seus depoimentos nos diversos Termos de
Colaboração esclareceu como funcionava o esquema de pagamento de
propinas em relação aos contratos da Petrobras.

A título de exemplo, no Termo de
Colaboração complementar nº 4, esclareceu detalhes sobre as promessas
e pagamentos de vantagens indevidas efetuadas pelo consórcio CMMS,
formado pelas empresas MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA
S.A, MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S.A. e SETAL
ÓLEO E GÁS S.A, aos empregados do alto escalão da Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA, e Diretoria
de Serviços, RENATO DE SOUZA DUQUE. Também esclareceu que
efetuou diretamente estes acertos de promessas de vantagens a RENATO
DUQUE e Pedro Barusco (evento 1, 'OUT6', fls. 72-74).

Pedro Barusco Filho também tornou-se colaborador, sendo o
Termo de Colaboração nº 03, juntados aos autos no evento 1, documento
'OUT4', em complemento aos Termos de Colaboração nº 01 e 02.

Dentre suas declarações, cabe ressaltar a afirmação de que
durante o período em que foi Gerente Executivo de Engenharia da
PETROBRAS, subordinado ao Diretor de Serviços, RENATO DE SOUZA
DUQUE, entre fevereiro de 2003 a março de 2011, houve pagamento de
propinas em favor do declarante e de RENATO DUQUE, bem como em
favor de JOÃO VACCARI NETO, representando o Partido dos
Trabalhadores — PT, a partir do momento em que este se tornou tesoureiro
de tal partido e passou a operar em favor do mesmo; QUE esses
pagamentos de propinas foram feitos em razão de aproximadamente 90
(noventa) contratos de obras de grande porte firmados entre a PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS e algumas empresas coligadas e
diversas construtoras que se organizavam em consórcios ou isoladamente,
a maioria integrante de cartel que o declarante fornecerá detalhes em
anexo próprio, dentre outras empresas diversas; QUE todos esses
contratos passaram pelo crivo da Diretoria de Serviços, de RENATO
DUQUE, e pelo declarante, enquanto Gerente Executivo de Engenharia, e
foram aprovados pela Diretoria Executiva da PETROBRÁS.

Sobre como era a sistemática de divisão das propinas a partir
de tais contratos afirmou que quando os contratos envolviam a Diretoria de
Abastecimento, o percentual cabrada de propina normalmente era de 2%,
sendo que 1% era gerenciado por PAULO ROBERTO COSTA, o qual
promovia a destinação. e os outros 1% eram divididos entre o Partido dos
Trabalhadores — PT, na proporção de 0,5%, representado por JOÃO
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VACCARI, e a "Casa", na proporção de 0,5%, representada por RENATO
DUQUE, o declarante e, muito eventualmente, uma terceira pessoa —
algumas vezes JORGE LUIZ ZELADA participou e pouquíssimas vezes
ROBERTO GONÇALVES participou; QUE uma vez firmado o contrato e
estabelecida a propina e a sua divisão, cada parte atuava separadamente,
mediante formas próprias de operacionalização; QUE não sabe dizer para
quem PAULO ROBERTO COSTA destinava o 1% e quem operacionalizava
o pagamento em seu favor; QUE sabe que JOÃO VACCARI NETO era o
responsável por operacionalizar os recebimentos em favor do Partido dos
Trabalhadores — PT, mas não sabe como ele fazia isso;

Indagado pela autoridade policial sobre o quanto RENATO
DUQUE recebeu de propina por conta desses aproximadamente 90
(noventa) contratos da PETROBRAS firmados para obras de grande porte,
ao longo dos anos de 2003 a 2013, afirma que normalmente, no período
em que RENATO DUQUE ocupava a Diretoria de Serviços, o declarante
recebia tanto em seu nome quanto em nome de RENATO DUQUE, uma vez
que RENATO DUQUE "tinha a postura" de que terceiros recebessem em
seu nome, sendo que o declarante era uma dessas pessoas, acreditando que
tenha sido a principal.

Afirmou que recebeu propinas correspondentes à parte que
era destinada à RENATO DUQUE, em diversas contas suas mantidas no
exterior e também parte em dinheiro, entre 2003 até o final de 2011; QUE
acredita que tenha recebido em favor de RENATO DUQUE durante tal
período aproximadamente US$ 40 milhões de dólares; QUE o declarante,
todavia, quando recebeu em suas contas no exterior a parte de RENATO
DUQUE, não repassou a ele posteriormente a quantia correspondente
mediante transferências para outras possíveis contas mantidas por
DUQUE no exterior; QUE na realidade, o que o declarante fez foi pagar
durante 2005 a 2011, periodicamente, com frequência mensal, quantias em
dinheiro a RENATO DUQUE, em reais, em espécie, no Brasil, que
totalizaram aproximadamente entre R$ 10 e 12 milhões de reais; QUE o
declarante entregava o dinheiro no próprio gabinete utilizado por
RENATO DUQUE na Diretoria de Serviços, na sede da PETROBRÁS;
QUE enquanto RENATO DUQUE ocupava a posição de Diretor de
Serviços, conforme já relatado em termo anterior, o declarante e ele
estiveram em Paris, onde, por orientação do agente do Banco Lombard
Odier, ROBERTO, passaram a indicar aos operadores das empresas duas
contas de passagem identificadas por "K" e "T", para que fossem
depositados valores de propinas, sendo que houve um total de depósitos de
US$ 6 milhões de dólares;

 Indagado pela autoridade policial sobre quanto  JOÃO
VACCARI NETO recebeu em nome do Partido dos Trabalhadores — PT,
por conta dos aproximadamente 90 (noventa) contra -firmados com a
PETROBRÁS, ao longo dos anos de 2003 a 2013, afirma que,
considerando o valor que o declarante recebeu a título de propina, que foi
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de aproximadamente US$ 50 milhões de dólares, estima que foi pago o
valor aproximado de US$ 150 a 200 milhões de dólares ao Partido dos
Trabalhadores — PT, com a participação de JOÃO VACCARI NETO;

Ouvido como  testemunha, Pedro José Barusco Filho
(termo de transcrição de depoimento no evento 148), que firmou acordo de
colaboração premiada  com o MPF, ao ser indagado sobre os fatos, afirmou
que  a SETAL era uma das empresas que costumavam pagar um percentual
de propinas em cima dos contratos e que essa propina era destinada em
parte para pessoas da própria Petrobras, dentre eles o acusado RENATO
DUQUE e outra parte para o PT. Que Renato Duque recebeu valores
referentes aos contratos  do Terminal de Cabiúnas II, Revap, Refinaria
Henrique Laje, Replan, Refinaria de Paulínea, Repar, Refinaria Presidente
Getúlio Vargas, e do Terminal Cabiúnas III:

Depoente:- Bom, o senhor Augusto Mendonça, a gente está falando da
Setal, da Setal Engenharia, do presidente da Setal. A Setal é uma das
empresas que costumavam pagar um percentual de propina em cima dos
contratos. Então dentro desse universo tinha os contratos da Setal onde
tinha pagamento de um percentual de propina em cima desses contratos
da Petrobras. Essa propina ia, como eu já falei no meu acordo, parte pra
pessoas da própria Petrobras e parte para o PT, a parte que eu conheço
né.

Ministério Público Federal:- Os beneficiários dessas propinas na
Petrobras seriam quem?

Depoente:- Olha, da Setal, os beneficiários eram o Renato Duque, eu
próprio, tinha o operador que, no caso, os contratos que eu fui
envolvido, era o seu Mário Góes, e o percentual que ia para o PT. Ah, eu
também sei que, quando eram contratos que envolviam a área de
abastecimento, tinha também a participação da área de abastecimento,
que era o diretor Paulo Roberto, mas eu não me envolvia com essas
questões. Eu ficava só, vamos dizer, responsável pela parte da casa.

Ministério Público Federal:- Certo. Sobre os contratos da SOG ou Setal,
foram citados pelo próprio réu Augusto Mendonça os seguintes
contratos, Terminal de Cabiúnas II, Revap, Refinaria Henrique Laje,
Replan, Refinaria de Paulínea, Repar, Refinaria Presidente Getúlio
Vargas, aqui em Araucária, no estado do Paraná, e o Terminal Cabiúnas
III. O senhor saberia dizer se nesses contratos houve pagamento de
vantagens indevidas para a Diretoria de Serviços, para o senhor e para o
Renato Duque?

Depoente:- Sim, houve.

Detalhou como se dava o pagamento de propinas em relação
ao contrato da Repar e que isso era comum em todos os contratos:

Ministério Público Federal:- Especificamente sobre o contrato da Repar,
o senhor saberia dizer se nele, especificamente, o senhor recorda mais
detalhadamente o pagamento?
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...

Ministério Público Federal:- E houve pagamento tanto à Diretoria
quanto ao Partido, o senhor saberia dizer?

Depoente:- Bom, essa é uma questão que eu vou responder e vale pra
todos os outros contratos. Eu participava até assim, vamos dizer, a
divisão, a estruturação da propina, por exemplo "...Ah vai ficar...",
vamos supor, nesse caso, que tinha a área de Abastecimento, eu tinha
conhecimento de 2%, eu vejo na mídia falar 3%, mas eu raramente,
raríssimas vezes, eu ouvi falar de 3%. O normal era 2%. Então, era
assim, 1% para a área de Abastecimento e 1% para a área de Serviço.
Desse 1% da área de Serviço, meio era, vamos dizer, pra casa, para
alguns funcionários, pessoas envolvidas, e 0,5% para o PT... então eu ia
até, vamos dizer assim, até esse limite. Então, a partir daquele momento,
junto do operador daquele consórcio ou daquela empresa envolvida, eu
trabalhava no recebimento. Então eu não sei dizer como, de que forma,
se recebeu ou não, mas que tinha o endereço, que tinha, vamos dizer, a
divisão estabelecida tinha. Então, assim, eu não sei dizer se recebeu, se
não recebeu, quando recebeu. Eu sei que a parte que cabia à casa, na
maioria das vezes, a gente recebeu.... no caso da Setal a gente recebeu.

Ao ser perguntado se havia algum interlocutor para discutir o
percentual que era destinado ao PT, afirmou que isso era feito por JOÃO
VACCARI que como tesoureiro do PT tomava conta dessa parte da
propina. Que em algumas ocasiões se reuniu com RENATO DUQUE e
JOÃO VACCARI para discutir sobre as propinas envolvendo os contratos
da Petrobras:

Ministério Público Federal:- Certo. Especificamente com relação a esse
percentual que o senhor mencionou ser destinado ao Partido dos
Trabalhadores, existia um interlocutor pra discutir esse percentual?

Depoente:- Olha, eu lembro de mais recentemente... era o seu João
Vaccari, que era o tesoureiro do Partido. Antes do senhor João Vaccari
eu não participava muito, não sabia quem era. Já na gestão do seu João
Vaccari, como tesoureiro do Partido, ele que tomava conta, vamos dizer,
dessa parte da propina.

Ministério Público Federal:- Certo. O senhor, então, a partir do
momento que o seu João Vaccari passou a ocupar a tesouraria, ele
passou a discutir esse assunto ou, quando o senhor fala, mais
recentemente...

Depoente:- É porque, assim, eu não lembro muito, não tem uma linha de
corte: antes disso era assim, depois disso era de outra forma, as coisas
foram evoluindo. O Duque falava “...não, isso aqui é metade do Partido,
metade da casa”. Eu cuidava daquela parte da casa. Mais recentemente,
quando o senhor Vaccari assumiu a tesouraria do Partido, eu acabei
tendo algumas reuniões com o Renato Duque e o senhor Vaccari. Então
eu ficava sabendo um pouco mais, vamos dizer assim, se discutia um
pouco mais. Eu estive algumas vezes discutindo com eles e tal sobre isso,
então eu ficava informado, um pouco mais informado. Antes do senhor
Vaccari eu não tinha essa informação, era comunicado pelo próprio
Renato Duque.
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Ministério Público Federal:- Certo. Então, teve algumas oportunidades
em que o senhor se reuniu pessoalmente com o senhor Renato Duque e
com o senhor João Vaccari e discutiu sobre essas propinas da Petrobras?

Depoente:- Sim.

Indagado sobre as reuniões, esclareceu que comparecia em
algumas reuniões, sendo que RENATO DUQUE E JOÃO VACCARI
reuniam-se se com mais frequência e que nessas reuniões vários assuntos
eram tratados, eventualmente havia a participação de representantes de
empreiteiras e que inclusive  viu que numa dessas reuniões estava
AUGUSTO MENDONÇA. Afirmou que JOÃO VACCARI  em algumas
ocasiões  tratava da questão referente aos pagamentos que deveriam ser
efetuados pelas empresas e que acredita que alguns empresários discutiam
isoladamente também  com VACCARI: 

Ministério Público Federal:- E qual era o contexto dessas reuniões,
onde elas ocorriam, com que periodicidade elas ocorriam?

Depoente:- Olha, eu não ia a todas. Eu sei que o Renato Duque ia a
algumas reuniões, eu ia assim, a menos reuniões que o Renato Duque...
que ele se reunia mais com o senhor Vaccari e eu eventualmente ia.
Aconteciam no Rio de Janeiro, em alguns hotéis, principalmente aquele
hotel Windsor, em Copacabana,  e em São Paulo, no Meliá. No Meliá, da
Alameda Santos, aconteciam algumas reuniões também lá.

Ministério Público Federal:- Certo. O senhor recorda se em alguma
dessas reuniões também estariam presentes executivos das empreiteiras
contratadas pela Petrobras?

Depoente:- Eu cheguei a ver alguns sim.

Ministério Público Federal:- Especificamente o senhor Augusto, o
senhor lembra dele ter participado de alguma reunião com o senhor, o
senhor Vaccari e o senhor Duque?

Depoente:- Olha, eu vou puxar pela memória, eu acho que teve uma vez
naquele Sofitel da Sena Madureira, eu acho que o Augusto passou ali
nesse dia, o Augusto Mendonça.

Ministério Público Federal:- Certo. O senhor não lembra qual era o
objeto da reunião?

Depoente:- É porque as reuniões, assim, elas não tinham assim um
objeto específico, um único objeto. Se falava de forma geral dos
contratos, das atividades, dos problemas também, então era uma agenda,
não era muito extensa, mas ela era variada.

Ministério Público Federal:- E a participação do senhor Vaccari, ele
entrava no mérito dos contratos, ele discutia aspectos das empresas,
como que era essa participação dele nessas reuniões?
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Depoente:- Se falava assim, sobre o andamento das licitações, sobre o
andamento dos contratos. Às vezes ele trazia, assim, algum
questionamento, alguma dificuldade, precisava resolver algum assunto,
assunto até técnico, sei lá, algum impasse, sei lá, que tinha... porque elas
aconteciam realmente de o contrato ter problemas, assim, de difícil
solução, que merece fazer uma ação da gerência mais alta. Se falava
dessas coisas todas gerais. Eventualmente que alguma empresa não
estava pagando, uma coisa assim, mas era isso, o tema da reunião, os
assuntos eram esses.

Ministério Público Federal:- Nessas reuniões que o senhor mencionou,
0,5% se destinava à casa, no caso o senhor e Renato Duque, e 0,5% ao
Partido ali representado, depois da assunção do senhor Vaccari na
tesouraria por ele, existia um batimento de contas  pra ver se ambos os
lados recebiam as vantagens, isso acontecia?

Depoente:- Não era o propósito específico, mas às vezes acontecia
“...pô, ele pagou pra mim, não pagou pra casa...”, mas não era assim,
não era esse o objetivo principal, mas acontecia, “...ah tá te pagando,
porque pra mim não está pagando”, quer dizer, assim, uma vez
estabelecido os percentuais, as coisas corriam mais ou menos paralelas,
vamos dizer assim, independentes.

Ministério Público Federal:- E os empresários discutiam isoladamente
também com o senhor Vaccari, o senhor tem conhecimento?

Depoente:- Olha, eu acho que sim. É o que eu falei, vi uma vez o Augusto
Mendonça, mas eu, assim, sabia o que ele conversava, tinha informação,
mas dizer assim, eu presenciar, eu ver, foi só essa vez, não lembro...

Sobre a contribuição ao Partido dos Trabalhadores, afirmou
não saber o porquê dessa contribuição e que existia desde o começo,
embora não saiba precisar o momento em que começou, mas que era algo
já instituído. Sobre a nomeação de RENATO DUQUE  para a Diretoria de
Serviços, disse acreditar que todos os diretores sempre tiveram um certo
apoio político, citando o fato do PT estar no governo:

Defesa:- Perfeito, Obrigado.

Ministério Público Federal:- O senhor saberia dizer o motivo pelo qual
existia essa contribuição de uma parte das propinas ao Partido dos
Trabalhadores. Qual é a relação disso com o senhor ou com o Renato
Duque, se havia algum suporte do Partido na Diretoria?

Depoente:- Isso pra mim sempre foi uma espécie de incógnita. Eu sei que
existia desde o começo, assim, não sei dizer exatamente no tempo quando
começou, foi um crescente. Existe esse costume dos contratos que se
firmassem, que se firmaram naquela época, dessas empresas
principalmente, de se pagar propina. Era uma coisa instituída, eu falei
no meu depoimento, que era uma coisa quase endêmica.

Ministério Público Federal:- Sobre a indicação do senhor Renato Duque
para a Diretoria de Serviço, o senhor saberia dizer se houve algum apoio
político?
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Depoente:- Olha, eu acho que todos os diretores tiveram um certo apoio
político, mas nunca assim “...ah, foi fulano que colocou o diretor Renato
Duque ou outro político que colocou outro diretor...”, porque eu entendo
que, uma vez que o PT tá no governo, estava no governo, o PT ia indicar
os escalões, as pessoas que ocupariam os cargos. No tempo do Renato
Duque... a gente era de carreira, quer dizer, pessoas que estão.... fiz 33
anos de Petrobras, ele também, então era natural que ele pudesse ser
escolhido, eu ou outra pessoa. Agora, indicação política eu acho que
sempre houve.

Sobre a atuação de RENATO DUQUE, afirmou que este
sempre estava envolvido com o recebimento de valores embora não se
envolvesse muito mas que sempre lhe pedia uma certa prestação de contas.
Ressaltou que fazia pagamentos a RENATO DUQUE  semanalmente,
quinzenalmente. Chegou um momento em que estava com um volume de
recursos muito grande que pertencia a RENATO DUQUE:

Ministério Público Federal:- Sobre aos pagamentos ao senhor Renato
Duque, o senhor mencionou na colaboração que desempenhava um
papel, até de intermediação nesses pagamentos, o senhor poderia nos
relatar sobre isso?

Depoente:- O Renato Duque, é o que eu falei no meu depoimento, eu só
vi mexer assim com dinheiro, recebimento, que eu fiquei sabendo, mas no
final, acho que já tinha até saído, foi em 2011 e tal. Quem cuidava dos
recebimentos era eu, por isso que acumulei também aquele volume
expressivo, então quem cuidava dos recebimentos era eu junto aos
operadores. Ele não se envolvia muito, ele me pedia assim, de tempos em
tempos, pra fazer prestação de contas, então eu montava uma prestação
de contas, mostrava pra ele. Depois, aí já falei, depois ele começou a me
pedir algumas quantias em dinheiro, quinzenalmente, semanalmente, e aí
eu fui acumulando, fui contabilizando esses pagamentos a ele. Bom, só
pra fechar esse assunto, depois eu estava ficando com um volume de
recursos muito grande, que pertenceria a ele, porque eu estava
recebendo quase tudo, aí eu falei pra ele “...você precisa dar um jeito de
abrir um canal pra poder pagar, pra ter vazão..." eu estava me sentindo
com uma responsabilidade muito grande. Foi aí que apareceram aquelas
contas KIT que a gente viajou, abriu e tal, e que depois acabou tendo
problema com o representante do banco, que foi repassado ali uns seis
milhões de dólares... mas no final, quando eu já tava saindo, aí ele já
tinha meios de receber, então eu priorizei, da parte que tinha pra receber,
priorizei pagamentos a ele, ou seja, praticamente tudo pra ele, nada pra
mim, pra compensar e fazer o ajuste de contas... foi assim, só resumindo
rapidamente como foi esse histórico dos pagamentos.

Afirmou recordar-se da conta no exterior (Maranelli), através
da qual Mario Goes efetuava os pagamentos que eram devidos inclusive 
para RENATO DUQUE  e que lembra de ter discutido com Mario Goes as
propinas referentes ao contrato da Interpar:

Ministério Público Federal:- É citada uma conta no exterior por meio
da qual o senhor Mario Góes efetuava esses pagamentos, o senhor
recorda dessa conta?

Depoente:- Sim, é a Maranelli.
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Ministério Público Federal:- Ele recebia então nessa conta e repassava
para o senhor?

Depoente:- Sim. Essa conta Maranelli dele, dessa companhia dele, é no
mesmo banco que eu tinha algumas Off-Shores.

Ministério Público Federal:- E daí os valores que o senhor recebia
nessa conta fora, tanto para o senhor quanto para Renato Duque ou
apenas para o senhor?

Depoente:- Sim, para os dois.

Ministério Público Federal:- E os valores que o senhor recebia em
espécie no Brasil eram só do senhor ou também do Renato Duque?

Depoente:- Aí é o que eu falei, como já tinha ajuste de contas, tudo era
dos dois entendeu... porque assim, não era uma coisa (ininteligível)
“...ah recebi isso aqui, tantos por cento em dinheiro pra ele, tantos...”era
uma coisa mais global, tanto que eu pagava ao Renato Duque. Foi
basicamente de 3 formas: pelas contas KIT, aquele dinheiro constante
que eu dava, que foi contabilizando o total, e mais no final, o grosso dos
pagamentos, todos pra ele pra poder fazer a compensação. Então não
existe uma correspondência de um contrato um pagamento, uma forma,
outra forma... existia um acerto de contas.

Ministério Público Federal:- Certo. O senhor recorda de ter discutido
com o senhor Mário Góes sobre esse contrato especifico da Interpar, a
propina desse contrato?

Depoente:- Sim, lembro. Mas, assim, mais... porque eu vi assim os
depoimentos do doutor Augusto Mendonça, eu não me lembro, assim, de
ter discutido muito com o Augusto a questão da divisão. Não me lembro
disso. Eu lembro uma vez de reclamar que não estava pagando, eu estive
com ele “..pô, vocês não estão pagando e tal...", mas eu acho que esse
contrato a gente recebeu quase tudo e as minhas conversas com o Mário
Góes era só pra saber a contabilidade.

Afirmou que AUGUSTO MENDONÇA tinha contato tanto
com RENATO DUQUE quanto com VACCARI:

Ministério Público Federal:- O senhor saberia dizer se o senhor
Augusto tinha contato direto com o senhor Vaccari ou com o senhor
Renato Duque?

Depoente:- Com o Renato Duque com certeza e com o Vaccari acho que
sim. Conversava com o Vaccari.

Esclareceu que era difícil haver um favorecimento à
determinada empresa porque na Petrobras havia uma equipe extremamente
técnica e a forma então das empresas ganharem a  mais era por meio de
aditivos  e que acontecia de empresas não repassarem valores mas
desconhece que alguma empresa tenha sido prejudicada por isso:
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Ministério Público Federal:- Certo. Sobre especificamente, indo para o
término das minhas questões, o senhor mencionou que a Diretoria de
Serviços, recebendo esses valores, por vezes, desempenhava alguns atos
em favor das empresas, a exemplo de listas. O senhor recorda disso ter
acontecido especificamente em relação à Setal?

Depoente:- Não... esse negócio de lista me perguntaram bastante... as
listas eram elaboradas pela área técnica, o que eu falei é que às vezes a
gente informava a lista, assim, “...ah, tem tantas empresas e tal...", mas
fazer a lista mesmo, preparar a lista, não.

Ministério Público Federal:- Sobre agilização em procedimentos em
favor da empresa, o senhor recorda?

Depoente:- Ah, isso sim, mas isso toda hora a pessoa pedia tudo, pra
agilizar processos, aditivos... falam que o aditivo é forma de receber
dinheiro a mais, o aditivo é quando tinha problema na obra, que dava
uma confusão danada... então se não resolvesse o aditivo a obra parava.
Então essa questão do favorecimento para as empresas, eu vejo muito
pouco, muito pouco, vamos dizer, muito pouca ação pra favorecer as
empresas lá dentro... mesmo porque, ação, até minha como Gerente
Executivo, e Diretor, é bastante limitada... que é a Petrobras é
extremamente técnica, então tem Comitê Técnico, Comitê Financeiro,
Comitê pra isso, tem Grupo de Fiscalização, então pra você tentar fazer
ou mexer alguma coisa é muito difícil.

Ministério Público Federal:- E o contrário, alguma vez alguma dessas
empresas foi prejudicada por não estar pagando esses valores?

Depoente:- Olha, eu desconheço, eu pelo menos nunca fiz isso. Isso
acontecia bastante, quer dizer, das empresas não pagarem, inclusive o
índice de pagamento era muito baixo.

Ministério Público Federal:- E mesmo assim elas nunca foram
prejudicadas nos procedimentos?

Depoente:- Não.

Ao ser indagado pela Defesa, afirmou desconhecer os fatos
em relação à Editora Atitude  ou mesmo em relação ao acusado JOÃO
VACCARI estar intermediando tal negociação:

Juiz Federal:- Os defensores têm indagações? Só seu Pedro, como a
audiência é gravada não tem nenhum problema o senhor olhar para o
defensor, mas eu peço que responda olhando pra frente.

Defesa:- Eu vou fazer uma pergunta que trata especificamente sobre os
atos, fatos desse processo, o senhor conhece uma empresa chamada
Editora Gráfica Atitude?

Depoente:- Não. Eu vi o nome agora... mas recentemente pela mídia.

Defesa:- O senhor sabe se alguma operação comercial, alguma relação
comercial entre ela, essa Editora Gráfica Atitude e a empresa Setal?
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Depoente:- Não.

Defesa:- O senhor sabe sobre uma eventual participação do senhor João
Vaccari intermediando essa operação comercial?

Depoente:- Não, não.

Indagado pelo Juízo, afirmou que começou há bastante
tempo, em meados de 2003, a fazer o trabalho de receber e dividir propinas
com RENATO DUQUE:

Juiz Federal:- Outros defensores? Sem perguntas? Alguns
esclarecimentos do Juízo. Senhor Barusco, quando aproximadamente
começou esse acerto do senhor com o seu Renato Duque pra receber
essas propinas e dividi-las?

Depoente:- Olha, eu comecei a trabalhar com ele, assim, na gerência
executiva de engenharia, porque eu já o conhecia há bastante tempo, em
2003, em fevereiro, março de 2003. Eu acho que a gente começou a falar
sobre isso assim, final do ano, início de 2004.

Juiz Federal:- Começaram a falar sobre isso e começaram daí a aplicar
também?

Depoente:- Como assim aplicar?

Juiz Federal:- A receber, a dividir?

Depoente:- Sim.

Afirmou não saber ao certo porque as empresas pagavam
esses valores, até mesmo porque não era dado nenhum tratamento
privilegiado:

Juiz Federal:- Por que as empresas pagavam, o senhor tem uma
explicação, por que elas pagavam a propina para o senhor, para o
senhor Duque, como o senhor afirmou?

Depoente:- Olha, isso é uma pergunta difícil porque eu me perguntei
várias vezes... o seguinte, eu acho que as empresas, essas empresas, elas
julgavam que aquela situação era boa pra elas, era favorável pra elas,
então, assim, se sentiram comandando o mercado, tinham encomenda,
não queriam mudar, pra manter aquele status quo, eu acho isso.

Juiz Federal:- Mas elas não recebiam algum tratamento preferencial,
alguma atitude mais direta do senhor “...olha, eu vou aprovar esse
aditivo aqui que não deveria” ou alguma coisa dessa espécie?

Depoente:- Não, ela recebia um tratamento especial sim, mas, assim,
aditivo que não deveria isso eu não conheço. Agora, acho que se elas
não pagassem propina, vamos dizer assim, até pela importância dessas
empresas, que a gente está falando das maiores empresas do Brasil na
área de construção, e pela capacitação delas, elas teriam uma deferência
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natural. Talvez com a propina tivesse um pouco mais de deferência, mas
se poderia dizer que não valia propina para o Delta, para o diferencial
de atenção que elas recebiam. Não valia.

Pedro Barusco esclareceu como se dava o acerto para que
fosse dividida a propina entre a "casa" e o Partido. Que a informação
acerca da destinação ao Partido sempre houve e que RENATO DUQUE era
quem passava as informações:

Juiz Federal:- E quando que, desde o início que o senhor começou esse
acerto com o senhor Renato Duque, de cobrar essa propina, dividir essa
propina, desde o início também foi definido esse percentual para o
Partido?

Depoente:- Olha, na maioria das vezes, essa era a combinação. Agora,
eu lembro que tinha combinações diferentes também... mas era assim,
mas não era regra geral, podia aumentar um pouco para o Partido ou
aumentar um pouco pra casa, em função de uma coisa ou de outra, mas
a média, a regra básica, era essa.

Juiz Federal:- Mas o senhor mencionou que, salvo engano aqui, em
2004, que começou mais ou menos esse esquema, de cobrar propina e
dividir entre o senhor e o senhor Renato Duque, foi isso?

Depoente:- Sim.

Juiz Federal:- E desde essa época já surgiu, vamos dizer, essa ideia do
percentual para o Partido?

Depoente:- Sim. Sim porque lembro que nas tabelas que eu fazia, de
divisão, sempre tinha... é porque assim, no começo era assim “..Ah,
temos meio”.

Juiz Federal:- Tem o quê?

Depoente:- Tinha 0,5%. Aí depois passou um tempo, tem 0,5% pra nós e
outro 0,5 vai para o Partido...aí, mais antigamente, provavelmente, já
tinha também, quer dizer, como a informação tramitava... no começo
tinha a informação que tinha 0,5% naquele contrato, passou um tempo
eu tinha a informação que tinha 0,5% daquele contrato e que também
tinha 0,5% para o Partido.

Juiz Federal:- Mas de onde surgiu essa história do Partido, quem que
introduziu nessa divisão?

Depoente:- Não, não é que introduziu, só passou a me dar mais
informação, eu acredito que já tenha desde o começo.

Juiz Federal:- Quem passou mais informação?

Depoente:- O Renato Duque me passava as informações.

Juiz Federal:- Ah, ele que passou a informação de que um percentual
era para o Partido?
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Depoente:- Para o Partido. Depois também, aquele 1% para o
Abastecimento, 1% pra Serviço também já é uma fase posterior. No
começo eu sabia que tinha 0,5%, depois eu sabia que tinha 0,5% mais
0,5 para o Partido, depois eu fiquei sabendo que tinha 0,5% para o
Partido, 0,5% pra casa, que fazia 1, e tinha mais 1 para o
Abastecimento.

Reforça que ficou sabendo de todo o procedimento de repasse
de valores por intermédio de RENATO DUQUE. Que não se recorda
quando foi seu primeiro contato com JOÃO VACCARI mas que sempre
havia a questão da propina ao Partido. A testemunha Pedro Brausco
também esclareceu como a informação era repassada nas reuniões, através
de bilhetinhos e que com o passar do tempo VACCARI trazia solicitações
das empresas:

Juiz Federal:- Mas o senhor ficou sabendo por quem?

Depoente:- Pelo Renato Duque, porque as coisas vão evoluindo,
evoluindo, a gente vai tendo um nível de informação maior.

Juiz Federal:- E quando que aproximadamente o senhor se recorda de
ter a primeira reunião com o João Vaccari?

Depoente:- Eu não me recordo assim da primeira reunião, eu não me
recordo, recordo de algumas reuniões.

Juiz Federal:- O senhor não tem ideia de quando foram os seus
primeiros contatos com ele?

Depoente:- Eu diria final de 2010, início de 2011.

Juiz Federal:- E esses contatos que o senhor teve com ele diziam
respeito a essa questão da propina, da parte dirigida ao Partido?

Depoente:- Sim, sim, era um dos assuntos. Começou assim com uns
bilhetinhos, que vinha assim uns assuntos... aí o Renato Duque se reunia
com o Doutor Vaccari, me passava um bilhetinho pra me esclarecer de
alguns assuntos, aí esclarecia, passava pra ele, pra ele numa próxima
reunião, vamos dizer assim, dar o retorno. Depois ele passou a me levar
nas reuniões e aí foi estreitando o relacionamento.

Juiz Federal:- E nessas reuniões ou nesses bilhetinhos se falava
explicitamente em propina, em comissão para o Partido decorrente dos
contratos da Petrobras, como que isso era discutido?

Depoente:- Sim, se falava, mas esse não era o tema assim, vamos dizer,
único, o tema central.

Juiz Federal:- E qual era o outro?

Depoente:- Eram aquelas questões “.. olha, a empresa está reclamando
que não consegue receber lá, que está tendo um aditivo que não sai...”
ou “...tem uma empresa reclamando que foi passada pra trás numa



01/03/2021 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701614357583719344999698987561&evento=4040062… 60/196

licitação lá ou ela pegou terceiro lugar, que ia ver se tem chance de
pegar primeiro”...

Juiz Federal:- Mas quem trazia esses assuntos nas reuniões ou nos
bilhetes?

Depoente:- O Doutor Vaccari.

Sobre a forma de repasse dos valores ao Partido, a testemunha
afirmou desconhecer a forma adotada, até porque isso não era discutido, o
que se discutia é se o pagamento havia sido feito ou não

Juiz Federal:- A forma de repasse, o senhor já respondeu, mas eu queria
deixar isso bem claro, a forma de repasse desses valores das empresas, a
parte do Partido, o senhor desconhecia a forma de repasse?

Depoente:- A forma.. ah, imaginava que seria das formas tradicionais, lá
fora, dinheiro vivo.

...

Depoente:- A forma não se discutia não, só se discutia se tinha cumprido
ou se não tinha cumprido.

Juiz Federal:- Isso era falado então, se era cumprido ou não era
cumprido?

Depoente:- Normalmente quando não era cumprido, era sim. Era falado
porque era pra poder cumprir, pra poder executar.

Novamente indagado sobre os bilhetes, afirmou que em
momento posterior ficou sabendo que os bilhetes vinham do próprio
VACCARI, demonstrando que este tentava manter  um controle da
situação:

Juiz Federal:- E antes do senhor Vaccari, não tinha algum outro
representante do Partido que mandava bilhetes ou participava de
reuniões?

Depoente:- Não... olha, o Delúbio, na época, eu tive com ele uma única
vez, e não foi discutido, nem lembro o que foi discutido, porque não foi
relevante. Antes desses bilhetinhos, o Renato Duque me perguntava sobre
assunto tal, assunto tal, assunto tal. Depois ele passou a me dar o bilhete
direto assim, passava, “...esclarece esses assuntos aqui...”, ele
enumerava e eu esclarecia, fazia um resumo pra ele, e ele levava...
depois ele passou a me levar pessoalmente.

Juiz Federal:- E esses bilhetes da época, que não eram feitas as
reuniões, vinham do senhor Vaccari ou vinham de outras pessoas?

Depoente:- Depois eu fiquei sabendo que vinha do senhor Vaccari
porque era parecida a nota assim... às vezes o Renato comentava que ia
se reunir com o Vaccari.
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O colaborador Júlio Gerin de Almeida Camargo (Termo
de Colaboração nº 01, evento 1, 'OUT5') também fez declarações no
mesmo sentido no que se refere ao pagamento de vantagens indevidas
envolvendo RENATO DUQUE, especificamente em relação à sua
participação nos contratos envolvendo a SOG Óleo e Gás: QUE a respeito
de sua participação no âmbito de contratos envolvendo a SOG ÓLEO E
GAS junto à PETROBRAS, afirmou QUE o declarante atuou nas
negociações que antecederam à contratação do CONSÓRCIO  INTERPAR,
formado pelas empresas SOG, representada por AUGUSTO MENDONÇA,
MENDES JÚNIOR, não sabendo informar o nome do representante, e
SKASKA, também não sabendo informar o nome do representante (que
após a leitura deste termo escrito, solicita a retificação, afirmando que na
realidade, não foi a SKASKA neste consórcio Interpar, mas sim a MPE
ENGENHARIA, representada por TADEU RODRIGUES MAIA, da área
comercial, e RENATO DE ABREU, presidente), para a construção da
unidade de coque da REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS — 
REPAR, em Araucária/PR, no ano de 2009; QUE a atuação do declarante
foi respaldada em um contrato de prestação de serviços de consultoria
firmado entre a sua empresa AUGURI EMPREENDIMENTOS E
ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. E o CONSÓRCIO INTERPAR, fixando
uma comissão com base no valor do contrato caso houvesse sucesso; QUE
a licitação foi na modalidade convite e desconhece se houve ou não
direcionamento entre as empresas que foram convidadas; QUE houve uma
grande negociação entre o CONSÓRCIO INTERPAR e a PETROBRÁS até
se chegar ao preço final do contrato; QUE afirma todavia, que houve
solicitação de pagamento de vantagem indevida por RENATO DUQUE e
PEDRO BARUSCO do valor aproximado de R$ 12 milhões de reais; QUE
o valor foi pago mediante transferências feitas pelo declarante no exterior,
sendo que a origem dos recursos foram de suas comissões recebidas; QUE
o pagamento da propina se deu sem o conhecimento dos reprentantes da
SOG, MENDES JÚNIOR e SKANSKA, pois para o declarante tivesse
ganho o contrato tinha que ter sucesso e uma das condições para tanto era
o pagamento da propina.

Sobre a operacionalização dos pagamentos, ressaltou que na
maioria das vezes foram feitos depósitos no exterior: QUE indagado sobre
como operacionalizava os pagamentos em favor de RENATO DUQUE,
afirma que na maioria das vezes os pagamentos em favor dele foram feitos
no exterior, para contas bancárias indicadas por RENATO DUQUE e
PEDRO BARUSCO; QUE tais recursos saíram de contas mantidas pelo
declarante nos bancos WINTERBOTHAN, no Uruguai, no CREDIT
SUISSE, na Suíça, e no BANQUE CRAMER, também na Suíça, todas
titularizadas por empresas off-shore que não sabe, agora, informar os
nomes, mas que fará em breve; QUE o dinheiro depositado pelo declarante
nessas suas contas no exterior tinha sua origem nos valores que recebeu
por meio dos contratos de consultoria mantidos com os CONSÓRCIOS;
QUE também havia outro tipo de operação com ALBERTO YOUSSEF, pois
quando era solicitado pela Diretoria de Engenharia o pagamento em reais
em espécie, o declarante fazia o pagamento no exterior em contas
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indicadas por YOUSSEF, e este entregava ao declarante o dinheiro vivo no
Brasil em reais e declarante repassava a PEDRO BARUSCO ou algum
outro agente enviado em nome de PEDRO BARUSCO e RENATO
DUQUE; QUE nunca entregou diretamente espécie nas mãos de RENATO
DUQUE, pois este era extremamente cauteloso;

Júlio Gerin de Almeida Camargo também foi ouvido na
condição de testemunha (termo de transcrição de depoimento juntado no
evento 148).

Afirmou que inicialmente representava a Toyo Engineering,
posteriormente representou a Camargo Correa e depois a SOG, Setal Óleo
e Gás e se deparou com uma condição de uma contribuição para a área de
Engenharia e a área de Abastecimento da Petrobras, que nos seus contratos
havia uma indicação no valor de  de 1% pra cada área. Que tais
contribuições tinham como beneficiários basicamente RENATO DUQUE e
PEDRO BARUSCO e os pagamentos eram feirts com depósitos no exterior
ou através de depósitos em reais no Brasil

Ministério Público Federal:- Essas contribuições, esses pagamentos
beneficiavam quais agentes da Petrobras especificamente?

Depoente:- Beneficiavam basicamente dentro da área de Abastecimento,
o doutor Paulo Roberto Costa, e na área de Engenharia, basicamente o
doutor Renato Duque e o doutor Pedro Barusco.

Ministério Público Federal:- Sobre a área de Engenharia, de que forma
esses pagamentos eram feitos a esses dois agentes que o senhor citou?

Depoente:- Eram feitos basicamente com depósitos no exterior ou
através de pagamentos em reais aqui no Brasil, que eram retirados em
nossos escritórios, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, por pessoas que
eram mandadas por ele.

Afirmou que participou no contrato da Revap, no consórcio
Ecovapi, onde a Toyo participou junto com a Setal e junto com a OAS. Que
no consórcio Interpar representou a Setal e seu contato basicamente era
com AUGUSTO MENDONÇA. Participou ainda do contrato Cabiunas II.
Que nesses contratos houve sim pagamento de vantagens para a Diretoria
de Serviços, sempre depois da assinatura dos contratos:

Ministério Público Federal:- Então em decorrência desses três contratos
que o senhor citou, Cabiúnas II, na Revap e na Repar, houve pagamento
de vantagens pra diretoria de Serviço?

Depoente:- Houve, já inclusive apresentei aos senhores o quadro
demonstrativo dos pagamentos, aquilo que foi feito em pagamentos no
exterior e aquilo que foi feito em reais, sempre dentro de valores
aproximados.
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Ministério Público Federal:- Perfeito. Esses pagamentos, senhor Júlio,
eles ocorriam após a assinatura do contrato, antes da assinatura, em que
contexto?

Depoente:- No meu caso sempre depois da assinatura do contrato,
conforme também aqui já depus em outra oportunidade. Disse que no
meu caso nunca fui vítima de nenhuma chantagem ou de nenhuma
ameaça. Isso era negociado depois da assinatura do contrato, porém
tendo sempre como base esse indicador, desse valor de 1%, que depois
era ajustado, depois da assinatura final do contrato.

Confirmou que os ajustes eram feitos com RENATO
DUQUE, além de PEDRO BARUSCO. Que as reuniões com RENATO
DUQUE eram presenciais, durante almoços ou jantares:

Ministério Público Federal:- O senhor realizava esse ajuste no valor
com o senhor Renato Duque também?

Depoente:- Com o senhor Renato Duque também, mas a maioria das
vezes com o senhor Pedro Barusco.

Ministério Público Federal:- Certo. As vezes em que o senhor ajustou
com o Renato Duque, como que foi o contexto, eram reuniões
presenciais, isso era feito por telefone?

Depoente:- Não, não era por telefone, eram presenciais, e basicamente
eram feitos em restaurantes, não me lembro... talvez uma vez na
Petrobras, ou duas vezes... mas na maioria das vezes durante almoços ou
jantares. Isso aí era acertado de uma maneira bastante amistosa.

Indagado, afirmou que RENATO DUQUE lhe dissera que era
encarregado de uma arrecadação que envolvia uma parte política e outra
parte envolvia aquilo que o pessoal chamada "pessoal da casa". Que JOÃO
VACCARI chegou a lhe procurar pedindo para que fizesse  doação oficial,
sendo uma doação pequena no ano de 2008, outra doação de valor mais
elevado em 2010 e outra doação menor em 2012:

Ministério Público Federal:- Em alguma dessas oportunidades o senhor
Renato Duque indicou ao senhor que conversasse com o Vaccari ou de
alguma forma contribuísse com o Partido dos Trabalhadores?

Depoente:- Não. O senhor Renato Duque o que me dizia era o seguinte,
que ele era o encarregado de uma arrecadação, que envolvia uma parte
política e envolvia aquilo que o pessoal chamava “pessoal da casa”.
Com o senhor João Vaccari efetivamente também... como eu já havia
declarado em outros depoimentos... no meu caso, o senhor João Vaccari
me procurou com uma doação oficial e eu então atendi a essa doação
oficial... nós fizemos uma doação pequena no ano de 2008, em 2010
talvez seja um pouquinho maior, em 2012 eu também diria uma doação
pequena. Conforme eu também já indiquei, eu privilegiei sempre as
doações às pessoas que eram da minha amizade, como o doutor
Delcídio, como o doutor Romeu Tuma, pessoas que independente do seu
cargo político, eram pessoas também amigas, inclusive familiares, a
quem eu prestigiei no momento de eleições dentro de doações dentro do
sistema político absolutamente convencional.
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Esclareceu que desde o início já havia a questão das doações,
que isso foi conversado inlusive com RENATO DUQUE. Que não se
recorda se foi RENATO DUQUE  que lhe apresentou para JOÃO
VACCARI, mas que teve com VACCARI diversas reuniões, ocaisão em
que lhe foi pedido que fizesse contribuições, especificamente em relação às
eleições dos anos de 2008, 2010 e 2012:

Ministério Público Federal:- O senhor conversou então sobre essa parte
política da contribuição especificamente dos contratos da Toyo?

Depoente:- Sim.

Ministério Público Federal:- E o senhor conversou sobre essas doações
com o Renato Duque também?

Depoente:- Sim, com o Renato Duque.

Ministério Público Federal:- Foi ele quem lhe indicou o senhor Vaccari,
pra conversar com o senhor Vaccari ou como é que aconteceu?

Depoente:- Já conhecia o Vaccari de encontros... várias vezes, não sei se
foi o doutor Duque que me indicou pra falar com o doutor Vaccari, mas
o que eu sei daí é o seguinte: que o doutor Vaccari me procurou nesses
anos, 2008, 2010, 2012, dizendo que precisava de doações, que
evidentemente como todo Partido precisa de doações, e se eu podia
ajudar, podia cooperar, e evidentemente era um interesse meu, que
obtinha sucesso com os contratos, de estar evidentemente favorável ao
poder, vamos dizer assim.

Que VACCARI nunca citava nesses pedidos de doações os
contratos da Petrobras, mas ficava claro que fazia um lobby tendo em vista
que o PT estava no poder:

Ministério Público Federal:- O senhor Vaccari citava nesses pedidos de
doações os contratos da Petrobras?

Depoente:- Não, nunca citou, nunca citou.

Ministério Público Federal:- Mas o senhor menciona então, eu não
entendi muito bem quando o senhor fala “com o poder”, a relação com o
poder...

Depoente:- Evidentemente o PT... era e é o partido do governo, o partido
que nomeava então os seus diretores na Petrobras ou então quando eram
indicados por outros partidos. O PT no final, ou a Presidente da
República, tinha que aprovar esses nomes... então, evidentemente, fazia
parte de um, vamos dizer, de um lobby você estar bem com o partido.

Sobre a atuação de AUGUSTO MENDONÇA, afirmou que
em relação ao consórcio Interpar, AUGUSTO lhe pedira que cuidasse de
outros detalhes na parte de fornecimento e definição de equipamentos e que
deixasse a parte política com ele (AUGUSTO), mas que não sabe dar
maiores detalhes sobre o que seria a parte política:
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Ministério Público Federal:- Sobre o senhor Augusto, o senhor disse que
esse componente político o senhor não tratava em favor da SOG....

Depoente:- Neste caso é... porque eu atuei, Doutor Robson, somente num
contrato com a SOG que foi nesse consórcio Interpar, e nesse consórcio
ele disse “...Júlio, eu preciso que você me ajude na preparação, da gente
pensar junto qual seria o melhor consórcio. Preciso da sua experiência
na parte do escopo de fornecimento, da definição dos equipamentos e
tudo isso. Então eu queria o seguinte:  que você conversasse com a
diretoria de Serviço, o resto, a parte de Abastecimento e a parte política,
você deixa comigo que eu cuido disso”, eu falei “...bom, a parte
política...”. Eu, na verdade, sempre cuidei com o doutor Duque. Eu não
sei como funcionava, mas, então, com referência à SOG, respondendo a
sua pergunta de maneira objetiva, eu atendi dessa maneira.

Ministério Público Federal:- O senhor saberia dizer como que ele tratou
da questão política, se havia doação oficial, se havia alguma outra
forma de colaboração?

Depoente:- Não sei dizer, Doutor Robson. É uma parte que eu não entrei,
na época eu não tinha, eu tinha uma função de agente com a SOG, então
não saberia lhe dizer esse detalhe.

Esclareceu que, em relação à contratos da SOG, havia feito
pagamentos para a Diretoria de Serviços na forma de depósitos no exterior
e também uma parte em reais. Que os valores em reais foram retirados no
escritório por pessoas indicadas por RENATO DUQUE. Que fez depósitos
na conta Maranelli, no exterior, embora não se recorde se o depósito havia
sido feito em razão do consórcio Interpar:

Ministério Público Federal:- A contribuição que o senhor fez no
interesse da SOG, do consórcio Interpar, pra diretoria de Serviços, ela
ocorreu de que maneira?

Depoente:- Foi feita em depósitos no exterior, eu apresentei a tabela aos
senhores, e uma parte também em reais.

Ministério Público Federal:- Esses reais foram entregues a...

Depoente:- Foram entregues por pessoas indicadas principalmente pelo
doutor Renato Duque, pra ser retirado no escritório.

Ministério Público Federal:- E no exterior, o senhor recordaria a conta
em que foram depositados os valores?

Depoente:- Não me lembro, Doutor, mas o senhor tem a tabela.

Ministério Público Federal:- Seria Maranelli, o senhor recorda desse
nome?

Depoente:- Maranelli é uma das contas que com certeza eu depositei,
mas não sei especificamente desse contrato Interpar.
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Perguntado se quando esteve reunido com VACCARI e
RENATO DUQUE houve alguma discussão acerca de pagamentos, afirmou
que na presença de VACCARI não, porém discutiu o assunto diversas
vezes com RENATO DUQUE:

Ministério Público Federal:- Em alguma oportunidade em que Vaccari e
Renato Duque se reunissem e o senhor também, foi discutido alguma
questão relativa a pagamentos desses contratos da Petrobras?

Depoente:- Não. Que estivesse o doutor Vaccari junto, não. Eu discuti
várias vezes com o doutor Duque, mas com o doutor Vaccari junto, não.

Perguntado pela Defesa, afirmou desconhecer os contratos
com a Editora Gráfica Atitude.

Ao ser indagado pelo Juízo, esclareceu o que seria a parte
política que RENATO DUQUE havia mencionado

Juiz Federal:- Outros defensores têm indagações? Esclarecimentos do
juízo. Não ficou claro pra mim, senhor Júlio, o senhor mencionou que o
senhor Renato Duque teria dito ao senhor que teria uma parte política
que ele teria que lidar, é isso?

Depoente:- Dentro do pacote.

Juiz Federal:- Dentro do pacote do quê?

Depoente:- De 1%.

Juiz Federal:- Mas foram esses os termos específicos que ele utilizou?

Depoente:- Ele falou “...olha, eu tenho alguns compromissos que eu
tenho que atender, uma parte é política e tem uma outra parte que é
destinada à casa”, como era chamado.

Sobre os encontros com VACCARI, afirmou que este lhe
solicitou doações, que foram registradas, mas que foi pouca coisa para o
Partido e que VACCARI não mencionou se seria referente aos contratos da
Petrobras:

Juiz Federal:- O senhor depois mencionou também que o senhor
encontrou o senhor Vaccari, que lhe fez solicitações de doações?

Depoente:- Sim.

Juiz Federal:- Essas doações o senhor mencionou que o senhor efetuou?

Depoente:- Efetuei.

Juiz Federal:- Essas foram doações registradas, oficiais?

Depoente:- Oficiais.
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Juiz Federal:- Aí não ficou claro pra mim, essas doações foram para o
Partido ou foram pra indivíduos?

Depoente:- Pouca coisa para o partido, não lembro, mas eu tenho a
tabela aqui se o senhor quiser...

Juiz Federal:- Não, não, mas essas doações que o senhor Vaccari
solicitou ao senhor, daí o senhor fez a doação para o Partido?

Depoente:- Para o Partido.

Juiz Federal:- Essas doações que o senhor fez ao Partido, a pedido do
senhor Vaccari, foi mencionado pelo senhor Vaccari ou foi tratado de
que isso faria parte dos acertos que o senhor tinha na Petrobras?

Depoente:- Não foi mencionado. Foi um choro de tesoureiro de Partido
pedindo recurso pra campanha.

No bojo dos autos da ação penal de nº
50123310420154047000 foram ouvidas diversas testemunhas, cujos
depoimentos foram aproveitados também nos presentes autos uma vez que
aqui foram arroladas pela defesa do réu RENATO DUQUE: Mauro de
Oliveira Loureiro, Mauricio de Oliveira Guedes, Washington Luiz
Farias Salles, Ricardo Santos Azevedo, Marco Aurélio da Rosa Ramos,
Mariana Fernandes da Silva, Mariana Fernandes da Silva, Sergio dos
Santos Arantes, Ademar Kiyoshi Itakussu, Maria Elizabeth Macena
Patriota, Luis Eduardo Menezes de Rezende, Seishiro Morimoto e
Rafael de Araújo Salvador, cujos depoimentos foram transcritos e
juntados no evento 85 dos presentes autos.

A testemunha Mauro de Oliveira Loureiro afirmou que
trabalha como engenheiro da Petrobrás e que no período de 2006 a 2012,
era gerente de empreendimento da região norte. Que em meados de 2012
foi nomeado gerente geral da área da engenharia para gás e energia, na área
de gás natural, participando também de comissões de licitação. Afirmou
que trabalhou na obra do  GLP Urucu-Coari, detalhando assim como se deu
o processo de licitação dessa obra cuja comissão era integrada por
profissionais qualificados e experientes. Que como integrante da Comissão 
dentro do processo de contratação tratado na denúncia, em momento algum
houve alguma interferência indevida do ex diretor Renato Duque para
acelerar ou para beneficiar qualquer empresa, nem mesmo indiretamente.
Que nessa obra foram realizados dois processos licitatórios e que em
ambos os convites foram chamadas as mesmas 14 empresas. Esclareceu
também as dificuldades de se executar uma obra na Floresta Amazônica em
virtude dos períodos de chuvas e que o contrato acabou tendo aditivos, mas
que tais aditivos, amplamente fiscalizados pela Petrobras e que também no
aditivo não houve interferência de RENATO DUQUE e que na época  o
gerente-geral na época era Enídio Queiroz Jorge e o gerente-executivo era
Pedro Barusco. Afirmou não ter participado da obra Pilar-Ipojuca.
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Acrescentou ainda que a aprovação dos aditivos do contrato passou por
Pedro Barusco, que era o gerente executivo (evento 85,
'TERMO_TRANC_DEP1').

A testemunha Maurício de Oliveira Guedes que afirmou
ser   engenheiro mecânico na Petrobras, tendo a função de gerente
executivo de engenharia para abastecimento da Petrobras sendo que de
outubro de 2009 a abril de 2012 ocupou a gerência geral de implementação
de empreendimento para gás e energia também da engenharia e que essas
gerências eram na Diretoria de Serviços. Afirmou que não participou de
nenhum processo licitatório em relação aos contratos citados na denúncia
dos autos 50123310420154047000 mas que a acompanhou a parte final da
execução do consórcio Interpar e Pilar-Ipojuca. Que RENATO DUQUE
nunca interferiu indevidamente em seu trabalho pedido que beneficiasse
determinada empresa e que nunca me solicitou nada que me soasse
diferente daquilo que estava nos procedimentos da Petrobras. Que chegou a
conhecer JOÃO VACCARI mas que não lembra das circunstâncias, que
acha que foi fora da Petrobras mas que não tem certeza se foi por
intermédio de RENATO DUQUE (evento 85, 'TERMO_TRANC_DEP2').

A testemunha  Washington Luis Farias Salles afirmou que
é  engenheiro elétrico mas que trabalha na Petrobras como analista de
sistemas. Que ficou vinculado à Diretoria de Serviços até meados de 2008
e que não teve nenhuma participação nos contratos citados na denúncia dos
autos 50123310420154047000.  Que em suas atividades nunca houve
interferência do ex diretor RENATO DUQUE (evento 85,
'TERMO_TRANC_DEP3').

A testemunha  Ricardo Santos Azevedo afirmou ser
engenheiro mecânico e que entre  2006 e 2012 era gerente-executivo, cargo
que é ligado à Diretoria de Serviços. Que não participava de comissões de
licitação e nem acompanhava a execução das obras e que em suas
atividades nunca sofreu qualquer tipo interferência de RENATO DUQUE
(evento 85, 'TERMO_TRANC_DEP4')

A testemunha de Marco Aurélio da Rosa Ramos afirmou ser
engenheiro mecânico, trabalhando na Petrobras desde 1981 e que desde
2003 trabalha na área de materiais, ocupando gerência executiva, cargo este
vinculado a Diretoria de Serviços. Que em nenhum momento houve
qualquer interferência de RENATO DUQUE para que beneficiasse
determinada empresa e que sempre foi cobrado correção na condução dos
processos (evento 85, 'TERMO_TRANC_DEP5').

A testemunha  Mariana Fernandes da Silva afirmou que é
advogada, trabalhando na Petrobras desde 2004 e que o departamento
jurídico não é vinculado à Diretoria de Serviços. Que seu setor fazia
assessoria jurídica das necessidades, das contratações da diretoria de
serviços e a partir de 2005, mais especificamente as contratações da
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engenharia.  Em relação aos contratos citados na denúncia, afirmou não
saber exatamente o que foi analisado tendo em vista que são muito antigos 
(evento 85, 'TERMO_TRANC_DEP6').

A testemunha Sergio dos Santos Arantes afirmou que é
engenheiro, trabalhou mais de 36 anos na Petrobras e que de 1999 a 2012
era gerente de engenharia de custos na empresa. Em relação à REPLAN e
REPAR, ao ser indagado se RENATO DUQUE em algum momento teria
influenciado na formação de um preço de uma contratação ou de uma
estimativa de custo, afirmou que não (evento 85,
'TERMO_TRANC_DEP7').

A testemunha Osmar Rocha Machado afirmou que entre
2006 e 2012 era Assistente de RENATO DUQUE, que haviam mais dois
assistentes. Que nunca houve qualquer solicitação de RENATO DUQUE
para que fosse, na condição de assistente, conversar com alguém de alguma
comissão de licitação ou algum gerente de empreendimento para que
beneficiasse determinada empresa ou mesmo para agiliar processos de
forma indevida. Indagado pelo Juízo, afirmou conhecer Júlio Gerin de
Almeida Camargo porque o via aguardando na recepção para reunir-se com
RENATO DUQUE mas afirmou desconhecer que tipo de relação existia
(evento 85, 'TERMO_TRANC_DEP8').

A testemunha Ademar Kiyoshi Itakussu (evento 86)
afirmou ser  engenheiro de petróleo na companhia, que entre 2006 e 2012
era gerente setorial da unidade Coque da Repar e que foi coordenador da
comissão de licitação do off-site da carteira de Coque e que dentro do seu
trabalho da comissão em  momento algum o ex-diretor Renato Duque
interferiu indevidamente (evento 85, 'TERMO_TRANC_DEP9').

A testemunha Maria Elizabeth Macena Patriota  afirmou
que trabalhou por 35 anos na Petrobrás e que no período de 2006 a 2012
era secretária  da diretoria de serviços da Petrobrás, que trabalhava com
RENATO DUQUE. Que suas atividades basicamente era apoiá-lo nas suas
necessidades de viagem, de agenda, que recebia as pessoas que iam até ele
para reuniões. Que tudo era feito na normalidade, que nunca notou nada de
diferente.

Indagada pelo MPF, afirmou que antes de RENATO DUQUE
ter assumido a Diretoria de Serviços já havia trabalhado junto por 17 anos e
que não resolvia questões de caráter pessoal como pagamento de contas e
transferências bancárias. Que nunca fez nenhum agendamento de reunião
em hotel e não sabe se Pedro Barusco tenha se encontrado com RENATO
DUQUE. Que conhece Mario Góes que esteve em reunião com RENATO
DUQUE diversas vezes, que Julio Camargo foi diversas vezes ter
conversas com DUQUE, o mesmo em relação a Shinko Nakanakari.
Afirmou também que foi uma surpresa para todos quando RENATO
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DUQUE assumiu o cargo de Diretor, mas que não sabe afirmar se teve
motivação política  a indicação de DUQUE para o cargo (evento 85,
'TERMO_TRANC_DEP10').

A testemunha  Luis Eduardo Menezes de Rezende afirmou
que começou a trabalhar na Petrobras em 2002 e que desde o final de 2013
trabalha como gerente de empreendimento na Refinaria de Paulínia e
prestou esclarecimentos sobre a forma como os aditivos contratuais são
celebrados. Afirmou que em suas atividades nunca sofreu qualquer
interferência de RENATO DUQUE evento 85,
'TERMO_TRANC_DEP11').

A testemunha Seishiro Morimoto afirmou que sempre
trabalhou na Petrobras, que de 2008 a 2012 foi gerente de condicionamento
na REVAP, depois  gerente de projeto e suprimento e gerente de construção
e montagem. Que participou da comissão de licitação da obra do HDS 01 e
02 da Replan. Que conhecer RENATO DUQUE apenas de ouvir falar e que
nunca houve qualquer interferência em seu trabalho. Que houve uma
licitação cancelada em virtude do preço excessivo e então recebeu um
despacho do Diretor recomendando que fosse feita nova licitação
convidando as mesmas empresas que participaram do primeiro processo
licitatório.

Afirmou desconhecer a existência do cartel de empresas, que
conhece Pedro Barusco mas que não sabia que este mantinha offshore no
exterior para recebimento de propina. Mesma afirmação em relação a
RENATO DUQUE (evento 85, 'TERMO_TRANC_DEP12').

A testemunha  Rafael de Araújo Salvador afirmou que
entrou na Petrobras por concurso em outubro de 2002, que trabalhou na
obra da Refap, na Refinaria Alberto Pascoalini e que foi transferido para a
Replan em 2007. Que fez parte da cmissõa de licitação da Replan fazendo
assim esclarecimentos sobre esse processo licitatório.

Indagado pelo MPF, afirmou que houve um processo
licitatório em que não houve a contratação da empresa vencedora em
virtude do preço estar muito acima do limite superior da estivamativa que a
Comissão tinha. Que existe uma estivamitiva. Citou o Decreto 2745 que
regula as licitações da Petrobras, o qual estabelece que em caso de
licitação frustrada é possível fazer uma negociação direta com alguma
empresa para contratar aquele escopo mas que a Comissão recebeu uma
orientação do então Diretor RENATO DUQUE para que fizesse uma nova
licitação com as mesmas empresas que participaram da licitação anterior.
Que pelo regulamento então precisaria incluir uma nova empresa ou fazer
negociação direta mas seguiram a orientação de DUQUE fazendo nova
licitação com as mesmas empresas, que não foi incluída uma nova
empresa.
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Que essa não inclusão de uma nova empresa partiu de uma
determinação do diretor de engenharia de serviços Renato Duque e que não
se recorda se a ordem da classificação foi semelhante à do processo
anterior, mas que o valor estava dentro dos 20% acima do estimado pela
Petrobras (evento 85, 'TERMO_TRANC_DEP12').

A testemunha José Sérgio Gabrielli de Azevedo em
depoimento prestado nos autos da ação penal nº 5012331-
04.2015.404.7000, afirmou que entrou na Petrobras como Diretor
Financeiro em 2003 e em 2005 já ocupava o cargo de Presidente. Que
quando assumiu a diretoria financeira, RENATO DUQUE era Diretor de
Serviços.  Ao ser indagado se em alguma das reuniões da diretoria
executiva, envolvendo ou não os contratos mencionados na denúncia, se
identificou que o ex diretor de serviço Renato Duque ou sua equipe técnica,
estavam omitindo informações necessárias para tomada de decisão da
diretoria executiva ou alguma interferência indevida junto à diretoria
executiva, afirmou que não (evento 92).

Ao ser indagado pelo MPF, afirmou que o processo de
escolha de diretores era atribuição do Conselho de Administração. Que
dentro da Petrobras tem um processo de escolha chamado "puladinho", que
é um processo de governança da companhia e o conselho de administração
nomeia os diretores, os diretores colegiadamente nomeiam os gerentes, o
diretor nomeia o subordinado ao gerente e assim por diante mas que a
indicação é feita de fato pelo Governo Federal no  Conselho de
Administração:

Ministério Público Federal:- Sim, mas a indicação é feita pelo
presidente da Petrobrás ou pela União Federal, a União Federal indica?

Depoente:-  O Conselho de administração.

Ministério Público Federal:- Conselho de administração?

Depoente:- O Governo Federal no conselho de administração. É.
Escolhido pela assembleia, onde o Governo Federal define.

Que acredita que existe sim influência política no processo de
escolha de diretores da Petrobras mas que não sabe se esse critério
político pode ser vinculado  a partidos políticos. Afirmou que foi
escolhido pelo Governo e que sempre foi militante do Partido dos
Trabalhadores.

Ministério Público Federal:- Sim. Existe alguma influência política
nesse processo de escolha do diretor da Petrobrás?

Depoente:- Eu imagino que sim porque a escolha é um processo de um
dirigente de uma empresa importante e estratégica que tá num setor que
mundialmente é um setor geopolítico, portanto deve ter algum critério
político na escolha de confiança do Governo que é o acionista
controlador da companhia.
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Ministério Público Federal:- Esse critério político se vincularia a
partidos políticos?

Depoente:- Bom, aí é o critério político do Governo. Eu fui escolhido
pelo Governo.

Ministério Público Federal:- O senhor tinha alguma ligação a partidos
políticos?

Depoente:- Tinha. Eu sou militante do Partido dos Trabalhadores desde
a sua fundação.

Em relação à pessoa de RENATO DUQUE, afirmou que o
conhecia desde o tempo em que era Diretor Financeiro e DUQUE era
Diretor de Serviços:

Ministério Público Federal:- Como que o senhor conheceu o Senhor
Renato Duque? O senhor já conhecia ele antes da Petrobrás ou
conheceu ele durante o seu exercício no cargo de presidente da
Petrobrás?

Depoente:- Não. Não conhecia ele antes. Conheci ele quando diretor
financeiro. Foi meu colega, eu era diretor financeiro e ele era diretor de
serviços.

A testemunha Henídio Queiroz Jorge, em depoimento
prestado nos autos da ação penal nº 5012331-04.2015.404.700, afirmou que
era funcionário da Petrobras, atualmente está aposentado e que entre os
anos de 2006 e 2012 era gerente geral, trabalhando com gerente de
empreendimentos. Que em suas atividades em momento algum o ex diretor
de serviços RENATO DUQUE interferiu de forma indevida na execução
dos projetos. Afirmou que em sua gestão acompanhou as obras do GLP
Urucu-Coari, obra que teve muitas dificuldades em razão das chuvas,
ocasionando assim elevação no custo final dessa obra. Que em relação aos
aditivos foi instituída uma Comissão para discussão,  da qual não
participou. Que entendeu que os preços estavam compatíveis com as
estimativas da Petrobras (evento 88).

A testemunha Fernando Almeida Biato, arrolado pela
defesa de RENATO DUQUE, em seu depoimento colhido nos autos da
ação penal de nº 50123310420154047000, afirmou que trabalhou na
Petrobras até 2010, exercendo sa função de gerente geral de implementação
de empreendimentos para abastecimento.  Em relação à REPLAN e à
REPAR afirmou que participou desse processo tanto da contratação quanto
da execução. Que em seu trabalho nunca houve qualquer pedido de
RENATO DUQUE para que beneficiasse qualquer empresa tanto na
contratação quanto na execução da obra ou mesmo para que  beneficiasse
determinado Consórcio a vencer uma licitação ou a facilitar um aditivo
para a execução da obra (evento 131).
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A testemunha Paulo Fernando Gomes de Barros
Cavalcanti, arrolado pela defesa de RENATO DUQUE, em seu
depoimento colhido nos autos da ação penal de nº
50123310420154047000, afirmou que é engenheiro mecânico da Petrobras,
que é gerente geral de serviços técnicos. Que entre ntre 2006 e 2012 era
gerente de empreendimentos para o Nordeste, para a área de gás natural e
que já participou de diveras Comissões de licitações e que durante os
trabalhos que desempenhou nunca sofreu qualquer interferência de
RENATO DUQUE. Que não tem conhecimento de que o senhor Pedro
Barusco recebia vantagens indevidas. Que não sabia de que das 23
empresas convidadas para o processo licitatório, 13 faziam parte de um
cartel (evento  137).

A testemunha Arthur Henrique da Silva Santos, arrolada
pela defesa de JOÃO VACCARI,  em depoimento prestado nos autos da
ação penal nº 5012331-04.2015.404.7000, afirmou que conhece o acusado
da época do movimento sindical, que chegaram a ser companheiros de
direção da CUT Nacional de 2003 a 2006 quando era secretário da
organização sindical da CUT, e VACCARI era tesoureiro da CUT. Que no
período em que trabalharam juntos na direção da CUT, VACCARI sempre
teve uma postura muito aberta e muito transparente e essa trajetória no
movimento desde o sindicato dos bancários, como secretário geral, depois
como presidente do Sindicato e, posteriormente, como tesoureiro da CUT.
Em suma, afirmou que não sabe de nada que desabone a pessoa de
VACCARI, desconhcendo se o mesmo tinha algum relacionamento com
RENATO DUQUE.

Indagado pelo MPF, à época afirmou que ocupava cargo em
comissão de Secretário Municipal na Prefeitura de São Paulo, sendo
indicado pelo Prefeito Haddad (evento 125, fls.13-15).

A testemunha Tarso F. H. Genro, arrolado pela defesa de
JOÃO VACCARI, em seu depoimento colhido nos autos da ação penal de
nº 50123310420154047000, afirmou que é filiado ao Partido dos
Trabalhadores e que já foi presidente desse Partido e deu detalhes de como
chegou à presidência do partido. Que conhece VACCARI, mas que nunca
teve nenhuma intimidade com ele e até estranhou o fato de ser arrolado
como testemunha. Acrescentou que não sabe de nada que desabone JOÃO
VACCARI, nem comentários positivos nem negativos (evento 171).

A testemunha Paulo Adalberto Alves Ferreira, arrolado
pela defesa de JOÃO VACCARI, em seu depoimento colhido nos autos da
ação penal de nº 50123310420154047000, afirmou que é  filiado ao Partido
dos Trabalhadores desde 1985, tendo já ocupado alguns cargos na
executiva nacional do partido. Afirmou que existem empresas que fazem
contribuição ao partido, de forma oficial, e que o Partido não possui contas
no exterior, uma vez que isso é vedado pela legislaçao eleitoral. Que
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conhece JOÃO VACCARI, que este assumiu a secretaria de finanças em
2010, que a prestação de contas de VACCARI foi aprovada pelo Diretório
Nacional (evento 171).

A testemunha Sebastião Sibá Machado, arrolado pela
defesa de JOÃO VACCARI, em seu depoimento colhido nos autos da ação
penal de nº 50123310420154047000, afirmou que conhece VACCARI
desde o final dos anos 80, que eram sindicalistas, que costumavam estar em
reuniões e eventos da CUT. Que VACCARI era uma pessoa que sempre
colaborava muito nos trabalhos. Que desconhece que VACCARI tenha sido
arrecadador de propinas na Petrobras e que não conhece RENATO
DUQUE (evento 172).

A testemunha Pedro B. de Abreu Dallari, arrolado pela
defesa de JOÃO VACCARI, em seu depoimento colhido nos autos da ação
penal de nº 50123310420154047000, afirmou que conhece o acusado, que
foi advogado da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo e
deve ter conhecido VACCARI em 2007 que era então presidente dessa
cooperativa. Perguntado sobre a gestão de VACCARI na tesouraria do PT,
afirmou que nunca teve com ele nenhum relacionamento mas que o
trabalho dele à frente da cooperativa foi de forma íntegra. Que não sabe de
nada que desabone VACCARI (evento 173).

A testemunha Kjeld Jacobsen, arrolada pela defesa de
JOÃO VACCARI, afirmou que  conhece o acusado há aproximadamente
28 anos e que o conheceu quando ambos era diretores de sindicatos.  Que
tem conhecimento que VACCARI foi tesoureiro da CUT e tomou
conhecimento do processo eleitoral que o levou a ser tesoureiro do PT.
Que  não sabe de nada que desabone VACCARI. Que não tem
conhecimento de doações feitas por AUGUSTO MENDONÇA para o PT
ou mesmo sobre os fatos envolvendo a Editora Atitude e que não conhece
RENATO DUQUE.

A testemunha Giovani Marcarini  afirmou que é
engenheiro de equipamentos na modalidade elétrica da Petrobras, no
terminal de Cabiúnas, que só conhece o Terminal Cabiúnas III. Que em sua
gerência não recebeu nenhuma interferência de RENATO DUQUE quando
da execução da obra, nem mesmo em relação aos aditivos contratuais
firmados posteriormente (evento 164)

A testemunha Celso Araripe D'Oliveira afirmou que é
engenheiro mecânico e trabalha na Petrobras há 28 anos mas já foi gerente
de empreendimentos também na obra de Cabiúnas III, integrando
comissões de licitação. Afirmou desconhecer que ao longo de todo o
processo até a assinatura do contrato houve qualquer interferncia indevida
de RENATO DUQUE.

Indagado pelo Juízo, afirmou não saber se RENATO DUQUE
ou Pedro Barusco receberam propina nesses contratos (evento 164).
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A testemunha Glauco Colepicolo Legatti afirmou que é
engenheiro mecânico, entrou na Petrobras em 1978, atualmente está
aposentado. Afirmou que não teve participação na celebração dos contratos
referidos na denúncia. Que quando chegou na Revap, ficou cerca de 18
meses como gerente de empreendimentos e que não sofreu qualquer
interferência de RENATO DUQUE e que não se recorda de houve
negociação de aditivos no período em que ali esteve (evento 164).

A testemunha Jose Roberto do Amaral afirmou que entrou
na Petrobras em 1978, como engenheiro de equipamentos e, dentre outras
atividades, trabalhou no Terminal de Cabiúnas por 8 anos. Atualmente está
aposentado. Que integrou a comissão de licitação, participando de toda a
fase de contratação da obra e que não se recorda se houve aditivos
contratuais até porque a obra foi objeto de análise pelo TCU. Afirmou que
em seu trabalho não sofreu qualquer interferência de RENATO DUQUE
(evento  164).

A testemunha Hildebrando Medeiros da Silva, arrolada
pela defesa de RENATO DUQUE, afirmou que trabalhou por  31 anos na
Petrobras e que no  penúltimo contrato terminou sendo gerente e o
presidente da comissão do contrato da Toyo Setal referente às obras da
Revap. Que até onde teve acesso às tratativas, foi um processo
extremamente profissional e que ao longo dos seus trabalhos nunca sofreu
qualquer interferência indevida do ex diretor RENATO DUQUE (evento
165).

 Ao ser interrogado, AUGUSTO RIBEIRO DE
MENDONÇA NETO afirmou que é um dos dirigentes da empresa Setal e
confirmou que havia um grupo de empresas que se reunia para ajustar
resultados de processos licitatórios e que sua empresa fazia parte desse
grupo:

Juiz Federal:- O senhor já falou sobre algum desses fatos em outros
processos, mas, infelizmente, esse é outro processo, então, eu vou ter que
reiterar algumas perguntas, tentar ser objetivo. O senhor, o Ministério
Público afirma que havia um grupo de empresas que se reunia para
ajustar resultados de licitação de contratos da Petrobras, havia isso?

Interrogado:- Sim, senhor, havia sim.

Juiz Federal:- E o senhor participou ou a sua empresa participou desse
grupo de empresas?

Interrogado:- Participou.

Deu detalhes de como funcionava os acertos entre as
empresas e que sua empresa ganhou dois contratos, uma na Repar e outro
na Replan. Confirmou que houve acerto de pagamento de propinas tanto na
área de abastecimento, através de José Janene, quanto na área de serviços,
com Pedro Barusco e com RENATO DUQUE:
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Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor participou de acertos
com os diretores nessas duas obras, acertos de pagamento de propina,
que o senhor tá querendo dizer?

Interrogado:- Sim, sim senhor. Na verdade, na área de abastecimento,
aconteceu através do José Janene, que é o ex-deputado e depois isto foi
acompanhado pelo Alberto Youssef, me foi apresentado pelo José Janene,
e na área de serviços foi com o Pedro Barusco e o Renato Duque.

Quanto aos percentuais a serem pagos em relação a cada
contrato, que era 1% (um por cento), na área de abastecimento, 2% (dois
por cento), na área de engenharia, e  que discutiam o valor sobre
aproximadamente esses percentuais e que quem não participasse não teria
obra na Petrobras:

Interrogado:- É, existia um referencial de percentual em relação ao
valor do contrato, mas no nosso caso, nós discutíamos valores, relativos
até esses percentuais, que era 1% (um por cento), na área de
abastecimento, 2% (dois por cento), na área de engenharia, e nós
discutíamos o valor sobre aproximadamente esses percentuais.

...

Juiz Federal:- O senhor sabe quem teria fixado esses percentuais? Ainda
que o senhor depois discutiu em concreto? Da onde que veio essa regra
de 1% (um por cento), 2% (dois por cento)?

Interrogado:- Bem, é na diretoria de abastecimento veio através do
Janene, quando ele me procurou, ele me falou desse percentual e, de uma
forma muito clara, de que se nós não participassemos, não teríamos obra
na companhia. É na área de serviços, isso veio através do Pedro
Barusco.

Que inicialmente haviam 9 empresas no esquema e que, a
partir de 2006 esse número aumentou para 16 empresas. Sobre a tabela
juntada aos autos, explicou que era uma tabela com 10 oportunidades de
contratos (evento 1,  arquivo OUT43 a OUT 46) onde cada empresa
colocava a sua ordem de prioridade em relação a esses contratos,
demonstrando assim o acerto que havia entre elas:

Interrogado:- É, esta tabela era um, um, o que eu havia citado no
começo, isto aqui tem 11  oportunidades, desculpa, 10 oportunidades de
contratos, que a concorrência seriam realizadas pela Petrobras, depois
nós temos aqui as empresas que faziam parte desse grupo, 3, 6, 9, 12, 16
e cada empresa aqui colocou a sua prioridade de 1 a 3, nos contratos
que tinham maior interesse.

Juiz Federal:- Pergunta meia tola, mais 1 é a prioridade máxima da
empresa?

Interrogado:- Sim, senhor, 1 é que a empresa, eu gostaria de obter.

Juiz Federal:- Esses documentos eram produzidos nas reuniões?
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Interrogado:- É, muitas vezes eles eram levados, para reunião, como
rascunho, né, e as empresas anotavam ou alguém anotava prioridade das
empresas para  se fazer uma tabela e poder discutir quais empresas
poderiam ficar com (...).

Juiz Federal:- O senhor pode me identificar nessa a tabela a sigla que
era utilizada para sua empresa para Setal Sog?

Interrogado:- Sim Senhor, é SG.

Sobre o Consórcio Interpar, afirmou que estava tudo
combinado entre as empresas, conforme ajustes feitos nas reuniões:

Juiz Federal:- Esse consórcio Itnerpar que é a Setal, a Mendes Júnior e
MPE, foi omitida através desses ajustes?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- As outras empresas que fizeram propostas nessa licitação,
então, estava combinado?

Interrogado:- Sim, senhor, acredito que sim, talvez tem alguma empresa
que não tenha tivesse participado em apresentar proposta, mas acredito
que nesse caso não aconteceu.

Juiz Federal:- No caso desse outro consórcio CMMS, que são as mesmas
empresas na refinaria da REPLAN esse contrato também foi acertado
nessas reuniões de ajuste de licitação?

Interrogado:- Sim, Senhor.

Juiz Federal:- E as empresas que apresentaram propostas estavam então
combinado?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- E como é que as outras empresas sabiam, por exemplo, o
preço que o consórcio ia apresentar, para poder apresentar preço
superior?

Interrogado:- É, nós repassamos para as outras empresas que haviam se
comprometido a apresentar propostas com o valor superior, passamos os
preços em que elas deviam apresentar suas propostas.

Em relação ao Consórcio Interpar, afirmou não se recordar
exatamente o valor repassado mas que o valor da propina foi suportado
pela Setal. Que eram celebrados contratos entre a Setal e o consórcio para
tornar possível o repasse dos valores:

Juiz Federal:- Do consórcio Interpar, os valores para a diretoria de
abastecimento, o senhor se recorda como eles foram calculados? Qual o
valor e como eles foram pagos?
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Interrogado:- É, eu não me lembro exatamente o valor, mas eu passei
todas essas informações com detalhes, com as notas fiscais e os valores,
não me lembro exatamente qual era o valor, mas este número foi
discutido com o Pedro Barusco, por mim, e os pagamentos foram
realizados através da Setal. A Setal se encarregou de, de formalizar, de
efetuar esses pagamentos.

Juiz Federal:- Como foi passado, ou melhor, a Setal absorveu essa, o
custo do pagamento da propina ou ela recebeu esses valores do
consórcio?

Interrogado:- É, recebeu do consórcio.

Juiz Federal:- O senhor apresentou ao Ministério Público alguns
contratos, entre a Interpar e a Setal?

Interrogado:- Sim, senhor. Eu apresentei o contrato entre a consórcio e a
Setal, para onde foram a maior parte desses valores, foram exatamente
para se transferir os valores para Setal dos pagamentos a serem feitos e
também entreguei ao Ministério Público os contratos que deram a saída
dos recursos da Setal para outras companhias que transferiram para (...)

Juiz Federal:- Um dos contratos que o senhor apresentou, esse é um
contrato consórcio entre a Interpar e a contratante é a Setal, se encontra
juntado a denúncia, eu vou lhe mostra aqui. Se o senhor puder dá uma
olhadinha?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- Esse contrato ele foi celebrado somente para o repasse
dos valores da propina?

Interrogado:- É, a maior parte sim, na verdade, a gente prestou alguns
serviços de engenharia, mais a maior parcela foi para o pagamento das
comissões.

Juiz Federal:- Os outros membros do consórcio Interpar, as empreiteiras
Mendes Júnior e MPE tinham conhecimento desses acertos de propina?

Interrogado:- Sim, senhor tinham.

Perguntado sobre Alberto Youssef, confirmou que o conhecia
e que utilizou os serviços dele para repasses de propina, que foram feitos
através das empresas indicadas, como MO Consultoria, RCI Softwares e a
empreiteira Rigidez. Que eram emitidas notas fiscais de prestação de
serviços para facilitar o repasse dos valores ilícitos, porém os serviços
nunca foram prestados:

Juiz Federal:- É, o senhor conhece o senhor Alberto Youssef?

Interrogado:- Sim, senhor. Conheço.

Juiz Federal:- Nesse consórcio, Interpar, o senhor utilizou os serviços
dele para fazer repasses de valores de propina?
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Interrogado:- Sim, senhor, utilizamos empresas que ele sugeriu.

Juiz Federal:- O senhor se recorda quais são essas empresas?

Interrogado:- É M.O e Rigidez.

Juiz Federal:- Senhor apresentou no processo ao Ministério Público,
umas notas fiscais, de três empresas, empreiteira Rigidez, RCI
SOFTWARES, e MO consultoria, na verdade são várias notas fiscais,
mais eu peguei três aqui, para amostragem, e peço para o senhor dá uma
olhadinha.

Interrogado:- Sim senhor, eu apresentei, todas as notas fiscais, todos os
contratos e pagamentos feitos para o Alberto Youssef e as empresas, eu
acho que essa RCI SOFTWARES também.

Juiz Federal:- Essas notas foram emitidas pela Setal?

Interrogado:- Foram emitidas contra a Setal.

Juiz Federal:- Contra a Setal, isso.

Interrogado:- E a Setal as pagou.

Juiz Federal:- Essas notas foram emitidas, para acobertar o pagamento,
o repasse da propina?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- Essas empresas MO Consultoria, RCI, empreiteira
RIGIDEZ, essas empresas que o senhor Alberto Youssef prestaram algum
serviço de fato para Setal?

Interrogado:- Não, senhor.

Confirmou que negociou propinas do Consórcio Interpar com
RENATO DUQUE e que houve diversar reuniões para chegar a um
consenso. Que a questão de valores foi negociada com Barusco e que
RENATO DUQUE participou das negociações iniciais e ao final discutiu
os valores finais:

Juiz Federal:- E o senhor teve algum contato relativo a parte de
propinas com o senhor Renato Duque?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- Desse contrato do Consórcio Interpar?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- O senhor pode me descrever ou houve uma reunião, como
foi?
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Interrogado:- Sim, houveram conversas, houveram reuniões, encontros,
talvez até pensando um pouco nessa questão, tudo não aconteceu de uma
vez só, houveram algumas seqüências de conversas, aonde é eles
colocaram a importância ou a necessidade de ter, ou obrigatoriedade de
ter  e depois se discutiram os valores, como eu era representante de um
consórcio, também não tinha o poder de tomar decisão sozinho, eu tinha
que voltar pra ajustar com os outros pares do consórcio e depois voltar,
eram uma negociação né.

Juiz Federal:- O senhor...

Interrogado:- Mas a questão dos valores, principalmente, foram
discutidos com o Pedro Barusco, o Duque participou de uma parte
inicial mas depois foi ele quem discutiu os valores finais.

Afirmou que desde os contatos iniciais com RENATO
DUQUE já houve referência à questão das propinas e que no referido
contrato o valor final ficou em cerca de 50 milhões:

Juiz Federal:- Mas dessa parte inicial, houve a referência desses
contatos com o Renato Duque, houve a referência a questão das propinas
ou não?

Interrogado:- Sim, sim senhor, houve.

Juiz Federal:- O senhor mencionou no seu depoimento que para
diretoria de serviço ter esse contrato o valor teria sido em cerca de
R$50.000.000 (cinqüenta milhões) seria isso?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- Esse valor o senhor mencionou a pouco, o senhor chegou
a consultar os seus sócios no empreendimento?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- Tanto da diretoria de serviço, como da diretoria de
abastecimento?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- E houve concordância dos outros membros do Consórcio
em efetuar o pagamento desses valores?

Interrogado:- Sim, senhor, houve.

Em relação ao repasse da vantagem indevida para a Diretoria
de Serviços, afirmou que foi feito através de outras empresas que ficavam
encarregadas de fazer a transferências ou numa conta no enterior ou em
dinheiro em espécie. Que teve ajuda de Julio Camargo:

Juiz Federal:- Senhor pode me descrever como o senhor fez o repasse,
ah, desses valores a diretoria de serviço? Qual foi o procedimento?
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Interrogado:- É, para o caso da diretoria de serviços, é nós fizemos
através de outras empresas, é que eu também entreguei toda a
documentação dos contratos, as notas fiscais e os valores e estas
empresas se encarregavam de fazer a transferência ou numa conta no
exterior, que eu também informei na minha declaração ou em espécie.

Juiz Federal:- O senhor Júlio Camargo, qual que foi o envolvimento dele
nesse contrato, nesse repasse?

Interrogado:- É o Júlio nos auxiliou na montagem inicial do Consórcio e
também da pré–qualificação, e nós fizemos um contrato com ele, onde
ele recebeu uma parte e fizemos um sobrepreço, onde ele repassou uma
parte também.

Juiz Federal:- O senhor recorda os valores?

Interrogado:- É R$ 11.000.000,00 (onze milhões) ele me repassou e o
contrato foi de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões).

Juiz Federal:- Ele repassou para quem?

Interrogado:- É, repassou numa conta que foi informada pelo Pedro
Barusco.

Juiz Federal:- Mas esse repasse dele era do diretor de serviços então?

Interrogado:- Sim, senhor.

Novamente ressaltou que utilizavam empresas que emitiam
notas fiscais de serviços que jamais foram prestados:

Juiz Federal:- O senhor declarou, o senhor mencionou as seguintes
empresas:- SM, Terra Planagem, Rock Star, Power To Ten, Soterra,
Legend. O Senhor provavelmente não se recorda todas mais seriam
essas?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- O senhor declarou que o senhor teria feito o pagamento
de R$40.000.000 (quarenta milhões) para essas empresas?

Interrogado:- Sim, senhor, e eu entreguei é um discritivo com uns
contratos, com umas notas fiscais e os comprovantes de pagamentos.

Juiz Federal:- Essas empresas emitiam notas fiscais contra as suas
empresas?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- E essas notas fiscais algumas delas correspondiam a
serviço efetivamente prestado ou eram todas (...)?

Interrogado:- Não, senhor, não correspondia.
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Confirma que passou efetivamente 40 milhões de reais às
empresas e que esse dinheiro era para pagamento de propinas para o
pessoal da área de serviços:

Juiz Federal:- O senhor passava, passou afetivamente os valores R$
40.000.000,00 (quarenta milhões) a essas empresas? Às contas dessas
empresas?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- Tá, e o que eles faziam com o dinheiro?

Interrogado:- É, eles repassavam 80% (oitenta por cento) das formas
como agente indicava.

Juiz Federal:- Ah, esse dinheiro era para o pagamento de propina lá
para o pessoal da Petrobras?

Interrogado:- Sim, senhor, para área de serviço.

Juiz Federal:- E eles repassavam esses valores o que,  em espécie, em
depósitos na conta exterior, como que era?

Interrogado:- É, uma parte de espécie e uma parte em conta no exterior.

Juiz Federal:- Ah, por exemplo o senhor, aquela conta Maranelle era
uma conta que o senhor indicava para eles depositarem ou eram outras
contas?

Interrogado:- Eu acho que basicamente nessa conta.

Afirmou desconhecer como se dava o envio de dinheiro ao
exterior, porém, a entrega em espécie era em seu escritório para posterior
retirada, como no caso de RENATO DUQUE que enviava um portador
para fazer essas retiradas:

Juiz Federal:- E para fazer esse repasses, o senhor tem conhecimento
como eles faziam para enviar o dinheiro lá para fora?

Interrogado:- Não, senhor.

Juiz Federal:- Para fazer a entrega do dinheiro em espécie o senhor tem
conhecimento como eles procediam?

Interrogado:- Eles entregavam no nosso escritório.

Juiz Federal:- No seu escritório?

Interrogado:- No meu escritório, sim, senhor.

Juiz Federal:-  E a sua empresa que se encarregava de entregar então?

Interrogado:- Eu, eu que me encarregava de entregar.
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Juiz Federal:- Entregava para quem esses valores de espécie?

Interrogado:- Eles mandavam retirar.

Juiz Federal:- Eles mandavam, quem mandava retirar?

Interrogado:- É normalmente acertava isso como Renato Duque e ele
mandava um portador pra retirar.

Juiz Federal:- Com o Renato Duque ou com Pedro Barusco?

Interrogado:- É, com um ou com o outro.

Juiz Federal:- Mais com ambos, não com um só?

Interrogado:- Sim, o certo aconteceram com os dois.

Afirmou conhecer JOÃO VACCARI e que uma parte dos
valores foi repassada para ele, a pedido de RENATO DUQUE. Que durante
uma reunião presencial, foi então orientado por RENATO DUQUE para
que procurasse VACCARI e que fizesse contribuições diretamente ao PT:

Juiz Federal:- O senhor conhece o senhor João Vaccari?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- O senhor chegou a repassar parte desses valores acertado
de propina para o senhor João Vaccari?

Interrogado:- É, uma parte dos valores a pedido do Renato Duque, ele
me pediu que eu procurasse o senhor João Vaccari no PT e que fizesse
contribuições diretamente ao PT, então, eu o conheci nessa
oportunidade, e segui a orientação dele.

Juiz Federal:- Essa reunião em que o senhor Renato Duque pediu para o
senhor proceder dessa forma, procurar o senhor João Vaccari, foi um
reunião presencial, foi por telefone, como foi?

Interrogado:- Foi presencial.

 Que RENATO DUQUE lhe definiu o valor que deveria ser
repassado por intermédio de VACCARI e que tal situação deve ter se
repetido umas 4 vezes. Que na sequência procurou VACCARI na sede do
PT em São Paulo:

Juiz Federal:- E ele definiu para o senhor, quanto que era o valor que
deveria ser passado por intermédio do senhor João Vaccari?

Interrogado:- Sim, senhor,  ele definiu uma parte e depois me pediu
outra parte, foram acho que talvez umas 4 (quatro) vezes.

Juiz Federal:- O senhor daí mencionou que o senhor procurou de fato o
senhor João Vaccari?



01/03/2021 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701614357583719344999698987561&evento=4040062… 84/196

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- O senhor procurou onde?

Interrogado:- Na sede do PT em São Paulo.

Juiz Federal:- E, ele já estava ciente que o senhor iria procurá-lo?

Interrogado:- É eu não sei dizer ao senhor.

Juiz Federal:- Ele fez algum comentário ou afirmou alguma coisa que
revelasse que ele já estava lhe esperando?

Interrogado:- É, não, especificamente não.

Juiz Federal:- O senhor Renato Duque, quando disse ao senhor para
procurar o senhor João Vaccari, ele lhe afirmou que ele iria avisá-lo, o
senhor João Vaccari?

Interrogado:- Não.

Juiz Federal:- Ele não falou se ia (...)

Interrogado:- Ele não me disse que iria avisá-lo.

Juiz Federal:- Ele não chegou a falar nada assim procure ele, que eu
vou deixar ele já sobreaviso? Não?

Interrogado:- Não, senhor.

Confimou que fez efetivamente as doações ao Partido dos
Trabalhadores, através da Setal e da Penha, enfatizando mais uma vez que
assim o fez por solicitação de RENATO DUQUE, embora não tenha
mencionado que estava procurando VACCARI por orientação de DUQUE
e que os valores eram decorrentes de contratos da Petrobras, embora
estivesse implícito que eram valores vinham dos acertos de propinas:

Juiz Federal:- E o senhor fez efetivamente essas doações?

Interrogado:- Sim, senhor, fiz.

Juiz Federal:- Isso foi ao Partido dos Trabalhadores?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- E o senhor fez por quais empresas?

Interrogado:- É, eu também entreguei uma listagem com todas as
contribuições feitas, valores, e datas, mais eu acredito, basicamente, que
foram através da Setal e da Penha.

Juiz Federal:- É, para deixar claro, o senhor Renato Duque lhe solicitou
essas doações em mais de uma oportunidade então?
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Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- O senhor, na conversa que o senhor teve com o senhor
João Vaccari, o senhor mencionou que esses valores eram decorrentes de
contratos da Petrobras?

Interrogado:- Não, senhor.

Juiz Federal:- Senhor mencionou que o senhor estava procurando a
pedido do senhor Renato Duque?

Interrogado:- Não, senhor.

Juiz Federal:- O senhor não explicou a origem desses valores que isso
era decorrente de acertos de propina com o senhor Renato Duque?

Interrogado:- Não, senhor.

Juiz Federal:- Mas esses valores efetivamente vinham dos acertos de
propina?

Interrogado:- Sim, senhor.

Ao ser perguntado, confirmou que as doações realizadas
foram abatidas dos valores de débitos com a Diretoria de Serviços:

Juiz Federal:- Essas doações que o senhor fez, o senhor abateu os
valores nos seus débitos com a diretoria de serviço?

Interrogado:- Sim, senhor.

Esclareceu como fez os pagamentos tanto para a Diretoria de
Abastecimento quando para a Diretoria de Serviços e que, em momento
posterior, celebrou contratos com a empresa Riomarine de Mario Góes
apenas para a tranferência das propinas, sem que houvesse sido prestado
qualquer serviço:

Juiz Federal:- O senhor que acertou esses, vamos dizer, negociou essa
propina esses pagamentos?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- Tanto para diretoria de serviço como para diretoria de
abastecimento?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- Para esses contratos o senhor sabe me dizer qual foi o
caminho para diretoria de abastecimento por exemplo?

Interrogado:- Foi a mesma coisa.

Juiz Federal:- Com o senhor Alberto Youssef?
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Interrogado:- Com o Janene.

Juiz Federal:- Com o Janene.

Interrogado:- É. E o Alberto Youssef, depois entrou para fazer o
recebimento.

Juiz Federal:- E com a diretoria de serviços?

Interrogado:- É bom na, é isso ai foi uma fase um pouquinho posterior,
então, é, de fato, isso já foi mais detalhado com o Mário Góes.

Juiz Federal:- À uma referência que o senhor fez um contrato de
consultoria com o senhor Mário Góes?

Interrogado:- Sim, senhor, neste caso, os pagamentos foram feitos
diretamente pelo Consórcio, às empresas do Youssef e a empresa do
Mário Góes.

Juiz Federal:- A empresa do Mário Góes é essa Riomarine?

Interrogado:- Riomarine, sim, senhor.

Juiz Federal:- As empresas do senhor Alberto Youssef prestaram algum
serviço efetivo ao Consórcio?

Interrogado:- Não, senhor.

Juiz Federal:- E essa empresa Riomarine do senhor Mário Góes, prestou
algum serviço efetivo?

Interrogado:- Não, senhor.

Juiz Federal:- Esses contratos foram celebrados só para a transferência
de propina então?

Interrogado:- Sim, senhor.

 Indagado pelo Juízo, reafirmou que RENATO DUQUE tinha
lhe solicitado que procurasse JOÃO VACCARI para fazer pagamentos.
Que RENATO DUQUE tinha feito solicitações de pagamentos. Que
sempre fazia parcelamentos, que talvez tivesse ficado alguma coisa
pendente  para ser pago posteriormente:

Juiz Federal: – 2012. E a questão que surge em decorrência dessa saída
é que esse contrato aqui da Gráfica Atitude, o segundo é de 2013.

Interrogado:- É.

Juiz Federal: – Eles, foi ele que solicitou que o senhor realmente
procurasse o senhor João Vaccari para esse segundo contrato?

Interrogado:- É, na verdade eu tinha umas, ele tinha me pedido para
fazer pagamentos, e eu estava dentro do processo de pagamento.
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Juiz Federal: – Mas houve um novo contato dele em 2013 para que ele
procurasse o...

Interrogado:- Não senhor.

Juiz Federal: – Mas então quem fez esse contato?

Interrogado:- Não, ele tinha feito solicitações de  pagamentos e eu
sempre parcelava os meus pagamentos, talvez tivesse ficado alguma
coisa pendente para ser pago posteriormente e tenha sido, acontecido no
ano de 2013. Basicamente até para mim é uma data fora do contexto.

Negou que tivesse procurado VACCARI por iniciativa
própria, que foi justamente para cumprir algum pagamento pendente. Que
em 2013 não se recorda de ter recebido qualquer orientação de RENATO
DUQUE para que procurasse VACCARI:

Juiz Federal: – O senhor teria procurado o senhor João Vaccari nesse
ano de 2013 por sua própria iniciativa então?

Interrogado:- Não, não, foi para cumprir com o que eu tinha de
pendência, algum pagamento.

Juiz Federal: – E o senhor se recorda se em 2013 o senhor recebeu
alguma solicitação específica do Renato Duque para procurar o senhor
João Vaccari nesse ano?

Interrogado:- Eu acredito que não.

Juiz Federal: – Então eram esses esclarecimentos. Oi?

Interrogado:- Depois da saída dele da diretoria, eu realmente, eu
encontrei com ele várias, duas vezes mas não tratamos de nada
específico sobre esse assunto.

Ao ser interrogado neste Juízo, conforme termo de
transcrição de depoimento juntado no evento  341, o acusado
RENATO de  SOUZA DUQUE contou em maiores detalhes como chegou
ao cargo de Diretor de Serviços da Petrobras, que foi entrevistado à época
pelo então Secretário Geral do Partido dos Trabalhadores, Silvio Pereira,
que lhe deixou claro que o cargo era estratégico para o PT no sentido de
arrecadar fundos para atender às necessidades desse Partido:

Em 2003, melhor dizendo, em final de 2002, eu fui contactado por um ex-
diretor da Petrobras, onde ele me faz a seguinte pergunta: "O senhor
teria interesse em participar da nova estrutura gerencial que estava
sendo montada em função da vitória do Lula na campanha?".

...

que eu deveria ir para São Paulo para ser entrevistado pelo então
secretário-geral dos Partidos dos Trabalhadores, que era o senhor Sílvio
Perreira. E isso aconteceu, encontrei com o Sílvio em São Paulo, hotel
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Sofitel, que fica próximo ao aeroporto. Eu me lembro que, nessa reunião
com o senhor Perreira, ele estava com o meu currículo.

...

Presente estava também o senhor Fernando Moura, que se credenciou
como sendo um amigo íntimo de José Dirceu, que eu não conhecia
pessoalmente. Depois dessa uma hora e meia de conversa, o Sílvio se
mostrou satisfeito com a conversa, disse que via uma grande chance de
eu ocupar alguma posição e me perguntou se uma vez que eu ocupasse
essa posição, seja ela qual fosse, se eu estaria disposto a ajudar o
partido a arrecadar fundos para atender as suas necessidades. Eu
aquiesci, disse que sim, eu sabia que isso acabaria tendo que ser feito e
concordei. Eu não estou querendo aqui entrar absolutamente no mérito
de estar certo ou de estar errado, estou expondo para o senhor o que
aconteceu.

O acusado segue esclarecendo os detalhes de sua indicação
para o cargo, afirmando ainda que hoje tem consciência dos erros que
cometeu. Que logo depois de ter tomado posse Silvio Pereira lhe chamou
para ir até Brasília para lhe apresentar algumas pessoas, dentre elas, o
deputado  Valdemar Costa Neto:

Tenho plena consciência dos erros que eu cometi e estou pagando por
eles, mas essa é uma outra coisa.

Assim foi feito, eu tomei posse em 31 de janeiro de 2003. O conselho
aprovou minha nomeação para diretoria e eu tomei posse. Passados,
talvez, dois meses, não tanto, o Sílvio me liga, o senhor Pereira, e
pergunta se eu posso ir a Brasília, porque ele queria me apresentar a
algumas pessoas. Eu fui a Brasília, eu não costumava frequentar
Brasília, acho que a segunda vez que eu fui a Brasília foi essa.

Aí ele me levou ao gabinete do então deputado Valdemar Costa Neto e
achei interessante que ele me apresentou como: "Olha, esse aqui é o
Renato Duque, que você serviu de barriga de aluguel para indicação
para diretoria de serviços". Foi aí que eu compreendi que, oficialmente,
a minha indicação foi proposta pelo PR, que o Valdemar Costa Neto era
Presidente do PR.

Que na ocasião houve uma reunião na Casa Civil e então foi
apresentado a José Dirceu. Ao ser apresentado ao deputado Valdemar
Costa  Neto, este foi incisivo ao lhe falar que esperava contar com sua
ajuda quando precisasse:

O Valdemar cumprimentou, disse: "Muito prazer, espero contar com você
se um dia eu precisar". Eu disse: "Perfeitamente, fique à vontade".

Que seu primeiro desafio à frente do cargo foi em relação à
construçção das plataformas P51 e P52 e que começou a sofrer pressão de
Silvio Pereira para que a Odebrecht ficasse com uma das plataformas,
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porque o Partido tinha um compromisso com essa empresa. Que até então
tinha uma posição firme no sentido de não firmar contrato com essa
empresa, a menos que houvesse redução de valores:

Mas nesse momento eu comecei a sofrer pressão por parte do senhor
Perreira, dizendo que o partido tinha um compromisso com a Odebrecht,
de que ela ficaria com uma das plataformas. Eu falei: "Não tem
problema ela ficar com uma das plataformas; desde que ela abaixe o
preço de 300 milhões de dólares, ela leva a plataforma".

Que este foi momento em que se iniciou o pagamento das
vantagens indevidas e que AUGUSTO MENDONÇA já prticipava destes
consórcios, que tinha conhecimento do pagamento de propina:

Esse amigo Raul me procurou, expôs a situação e eu falei: "Olha, não
tenho outra solução a não ser esse contrato". Então, vamos aceitar a
vantagem indevida. Cancelamos a licitação por preço excessivo e, uma
vez cancelada por preço excessivo, poderia negociar com qualquer
proponente. E aí foi feito uma negociação com a Keppel, com o
consórcio FSTP, melhor dizendo, e ela acabou baixando o preço e as
duas ficaram com um preço menor do que o dobro da P52. Não sei se me
fiz claro, ele abaixou 52 e abaixou 51, ficou bom para Petrobras já que
eles tinham em escala. Então, nesse momento foi o "startup" do
pagamento de vantagem indevida. O início do pagamento de vantagem
indevida foi aí. 

Saliento que a Setal... O senhor Augusto Mendonça participava destes
consórcios, ele tinha conhecimento do pagamento dessa propina.

Que nessa época foi procurado por Barusco e a partir de então
acertaram o esquema de pagamentos indevidos com quatro grandes
empresas e que Barusco seria o encarregado de fazer a negociação com as
empresas e controlar os pagamentos. Que havia uma gente na Suíça que lhe
avisava quando o dinheiro chegava e que se comunicavam usando uma
conta de email em comum, deixando mensagens na caixa de rascunho:

O Barusco me procura e diz que existia, como ele falava, o termo era,
sistemicamente, um pagamento envolvendo as grandes empresas nas
obras em que elas participavam, pagamento indevido, e que ele queria
continuar com esse processo e se eu toparia. Bom, eu teria que topar
porque eu, como diretor que daria suporte para ele, ele era o gerente
executivo da minha área. Eu falei: "Vamos, então vamos fazer com as
quatro grandes empresas, a Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo
Correia e Andrade Gutierrez. 

...

E como que é que era o modus operandi? Estou falando de 2004,
2005. O Barusco era o encarregado de fazer a negociação com as
empresas, de controlar esses pagamentos, de receber esse dinheiro e de
tempos em tempos, ele chegava para mim e falava: "Olha, eu vou te
mandar 500 mil dólares, vou te mandar 600 mil dólares". E isso era feito.
Avisava ao agente na Suíça que era o senhor Roberto Traap: "Olha, vai
chegar aqui 500 mil na conta". E quando chegasse, ele me comunicava
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através de um e-mail que a gente acessava em conjunto e só deixava no
rascunho a mensagem, não mandava. Entra no e-mail e deixa do
rascunho e a outra pessoa tem acesso ao mesmo e-mail, vai no rascunho,
lê e apaga. Era feito esse procedimento. Então, eu acredito que
nem quem estava fazendo o depósito tinha certeza que o depósito se
destinava a mim, já que ele estava depositando em uma offshore com um
nome fantasia.

Confirma então que recebia dinheiro da Odebrecth e de outras
empresas:

Então se perguntar: você recebeu dinheiro da Odebrecht, diretamente?
Hoje eu sei que sim, porque nos processos que eu sofri eu descobri,
naquele momento, que empresas ligadas a Odebrecht, com nomes
diversos - "Delsul" - que eu não tinha nem ideia do que se tratava, eram
ligadas a Odebrecht e que fizeram depósitos em minha conta. Agora, se
os senhores me perguntarem: dinheiro da Andrade Gutierrez? Recebeu
dinheiro da Engevix? Recebeu dinheiro da Setal? Provavelmente
sim. Diretamente através de uma empresa offshore que eles tivessem
acesso ou diretamente através do Barusco, mas que recebi, sim, recebi.

Deu detalhes de como funcionava o esquema de contribuições
ao Partido dos Trabalhadores. Que à época, Delúbio e posteriormente Paulo
Ferreira, ambos tesoureiros do PT, procuraram as empresas e pediam
vantagens indevidas e acertavam a forma de pagamento e que Barusco
trabalhava arrecadando para " a casa":

Pelo lado do Partido dos Trabalhadores, tivemos dois procedimentos até
2007. Eu vou explicar o porquê de 2007. Quem cuidava disso era
Delúbio, então tesoureiro e, posteriormente, Paulo Ferreira, também
tesoureiro do PT. O que eles faziam?Procuravam as empresas, pediam as
contribuições, as vantagens indevidas e acertavam a forma de
pagamento.

Então, era uma coisa bem dividida, eles trabalhavam pelo lado deles e,
internamente, Barusco trabalhava pelo, o que ele chamava, de "lado da
Casa".

Que à época da eleiçaõ de 2006, a pedido de Jose Eduardo Dutra
coordenou uma campanha de arrecadação para a campanha eleitoral e
que as empreiteiras contribuiram e que falaram para o Partido que
estavam atendendo ao seu pedido,  a fim de lhe fortalecer, com objetido
da manutenção daquela situação.

Que após a eleição, Gabrielli era o presidente da Petrobras e
lhe pediu que fosse a uma reunião para conversar com uma pessoa ligada
ao Partido. Que chegando na reunião essa pessoa lhe agradeceu o apoio na
eleição e disse que estavam com um déficit e precisavam arrecadar 5
milhões:

Quando acabou a eleição, o Gabrielli já era o presidente, pede que eu
vá no hotel para conversar com... Se não me engano, o nome completo é
José Felipe, uma coisa assim. Não me lembro se ele era tesoureiro ou
coordenador da campanha. Aí quando eu cheguei nessa reunião, ele me
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fala: "Duque, primeiro eu queria agradecer o apoio na eleição, mas
estamos com um problema. Estamos com déficit, e você vai ter que nos
ajudar em pelo menos em cinco milhões para cobrir dívidas de
campanha.

Que num primeiro momento disse que não havia como fazer
o que estavam lhe pedindo:

E eu falei: "Não estou entendendo, quer dizer você quer que eu chame as
empresas médias e pequenas e peça para que elas contribuam de
cinquenta a cem mil reais. Vou ficar me expondo, a Petrobras, expondo o
partido, expondo o Presidente Gabrielli. Não, não vou fazer, assim, desse
jeito não vou fazer".

Gabrielli então deixou claro que era um pedido do próprio
LULA e que uma negativa poderia ter como consequência a perda do
cargo. Mas que mesmo assim se negou a agir conforme lhe pediram,
porém, em momento posterior, acabou por ceder e atender ao pedido:

Ele falou: "Você sabe quem é que está orientando este feito?". Que,
implicitamente, era o Lula. Eu falei: "Olha eu não vou fazer". Aí ele me
disse: "Você sabe que pode ter uma consequência para você, como a sua
retirada do cargo". Eu falei: "Não tem problema pode tirar, não vou
fazer, desse jeito eu não vou fazer". Voltei para a Petrobras, comentei
com o Gabrielli o que tinha acontecido, ele falou: "Não se esquenta não,
você fez certo, não vai fazer mesmo, eu me acerto lá com o partido".
Passou umas duas, três semanas e o Gabrielli me chamou e falou: "Olha,
aquele problema continua e agora é para ser resolvido de qualquer
jeito".  "Dá teu jeito", foi o termo que ele usou. Eu falei: "Tá bom, dar o
meu jeito, eu dou o meu jeito". 

No ano de 2007 afirmou que foi até Brasília, a pedido de
Gabrielli e teve uma conversa com Paulo Bernardo, que na ocasião era
Ministro, este lhe agradeceu a ajuda e disse que queria continuar contando
com essa ajuda. Que a partir daquele momento o então Presidente LULA
tinha indicado uma pessoa de confiança para tomar conta dos negócios da
Petrobras junto ao Partido dos Trabalhadores e que essa pessoa era o corréu
VACCARI, que ainda nem era tesoureiro do PT. Que conheceu VACCARI
em um almoço e começaram a estreitar os laços de amizade:

tive uma conversa com Paulo Bernardo, que era Ministro naquela
ocasião. Ele agradeceu a ajuda na campanha, agradeceu a ajuda pós-
campanha, disse da importância do que tinha sido feito, disse que queria
continuar contando com a minha participação na diretoria da Petrobras,
ele falando em nome do partido. E que, a partir daquele momento, ele
iria, o Presidente tinha - o Presidente era o Lula - tinha indicado uma
pessoa da confiança dele pra tomar conta dos negócios da Petrobras
relativos ao Partido dos Trabalhadores. E essa pessoa era o Vaccari,
nessa ocasião, o Vaccari não era ainda o tesoureiro do partido, em 2007.

...

Tive um almoço de "apertação" com o Vaccari, no Rio. E aí começamos
a estreitar o relacionamento, que acabou virando uma amizade.
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Que no ano de 2008 foi procurado por AUGUSTO
MENDONÇA que queria fosse confirmado se as doações para o Partido
deveriam ser feitas através de VACCARI. Que disse que era isso mesmo,
que Barusco tinha lhe passado essa informação. Então, o que fosse doado
ao Partido era para ser acertado com VACCARI:

Ainda em 2008, eu me recordo... Eu estou citando isso aqui porque tem a
ver com o processo propriamente dito. Eu estou historiando, mas de vez
em quando eu entro no processo.

O senhor Augusto Mendonça me procura. Eu não tinha intimidade com o
Augusto, conhecia, tínhamos reunião, mas nunca dei espaço para o
Augusto, tinha algumas restrições em relação a pessoa dele. Ele me
procura, o máximo que eu acho ele conseguiu falar comigo foi
assim: "Escute, eu queria confirmar se as doações para o partido devo
fazer através do Vaccari". Eu achei uma pergunta lógica porque o
Vaccari não era o tesoureiro, o Barusco tinha passado essa informação
para ele. Eu falei: "Não, é isso mesmo, o que for para ser doado ao
partido, a contribuição do partido, você acerta com o Vaccari".

Deixa claro que quando se falava em doação, era justamente o
pagamento de vantagem indevida. Que então AUGUSTO procurou
VACCARI para acertar o pagamento dessas vantagens indevidas, mas que
não sabe como se deu a operacionalização desses pagamentos, se era feito
em depósito, se era com caixa dois ou mesmo se era um pagamento à
gráfica, como descrito na denúncia:

Entenda-se doação, participação, seja o que for, como vantagem
indevida. Então, já em 2008, ele procurou o Vaccari e, em 2008/2009,
para acertar o pagamento dessas vantagens indevidas com o partido. A
operacionalização disso junto ao partido, eu não tenho a mínima noção
de como era feito, se era feito com pagamento em dinheiro, se era feito
em depósito, se era feito com caixa um, com caixa dois, um pagamento a
gráfica, como está neste processo aqui.

Esclarece que nesse processo sua responsabilidade se limita
ao fato de ter indicado VACCARI como sendo a pessoa responsável pelo
recebimento das vantagens indevidas:

Por isso o senhor me perguntou: "Qual era a sua responsabilidade?". A
minha responsabilidade foi dizer que o Vaccari era pessoa de contato
para receber as vantagens. Essa é a minha responsabilidade nesse
processo. O que aconteceu eu realmente não sei, como é que ele se
acertou com o partido, se foi com gráfica, se foi com caixa um, caixa
dois, doação oficial, eu não sei. Simplesmente, eu não posso responder
por esse 0,5%, vamos chamar, assim, de referência.

Afirmou que o esquema continuou, com Barusco negociando
com as empresas  e que AUGUSTO MENDONÇA ciente de que deveria
procurar VACCARI para negociar a parte dos pagamentos indevidos que
seriam destinados ao Partido:
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Então, o modus operandi, só voltando então, ficou Barusco negociando
com as empresas. Com a Setal, Barusco negociava com Augusto
Mendonça. Augusto Mendonça já tinha conhecimento que deveria
procurar o Vaccari para negociar a parte do partido. 

Novamente confirma que todas as empresas pagaram
vantagens indevidas mas que, no caso da Setal, não sabe o que foi feito
com o dinheiro que foi doado ao Partido e que sua participação foi apenas
de indicar VACCARI como sendo a pessoa a ser contactada no Partido:

Efetivamente, todas as empresas, não só essas, pagaram vantagens
indevidas e eu recebi parte dessas vantagens indevidas direta ou
indiretamente. Então, eu procurei fazer um resumo. Efetivamente, com
relação a ação não sei o que foi feito com o dinheiro que a Setal destinou
ao partido. Eu fui já condenado em uma lavagem, onde ele afirmava e
eu, infelizmente, permaneci calado, eu falei para ele doar parte da
propina ao partido sem dizer ao partido que eu estava mandando doar.
Não sei o que ele quis dizer com isso, o que eu ganharia com isso, doar
sem dizer que eu tava mandando...

Então, efetivamente, até onde eu sei, ele fez doações para o partido,
oficiais, não sei se ele fez caixa dois, não sei se o pagamento da gráfica
está dentro desse preço, até onde eu sei, repito, não posso afirmar nada,
eu não participei. Participei, sim, de enviá-lo e confirmar que era o
Vaccari a pessoa de contato.

 Perguntado se já foi preso ou processado alguma vez,
afirmou que encontra-se preso e que tem plena ciência de seus erros:

Renato de Souza Duque: Eu me encontro preso, mas eu falei para o
senhor que tenho plena ciência dos meus erros. Eu não sei se
adianta falar, mas existe um arrependimento, eu não faria isso. O preço é
muito alto, não vale a pena de forma alguma. Hoje, eu sou o preso da
Lava-Jato com mais tempo de cárcere. Eu já tenho quatro anos e meio.

Indagado pelo MPF, afirmou que sempre utilizou apenas um
telefone, prefixo 21 9972-7098, que não tinha outro número. Que em
relação a VACCARI, usava o telefone apenas para marcar as reuniões, mas
que normalmente a secretária dele mandava mensagens:

Renato de Souza Duque: Eu só tinha esse telefone, Excelência, eu não
usava nenhum outro subterfúgio, de ter um telefone para tratar de
negócios escusos, não existia isso. Eu só usava o celular que era da
empresa e que era esse.

Ministério Público Federal: Perfeito.

Renato de Souza Duque: E eu conversei, sim, com Augusto algumas
vezes, assim como conversava com todos os empresários que me ligavam.

Ministério Público Federal: Com relação a João Vaccari Neto, réu nesta
ação, o senhor conversava com ele por telefone, pessoalmente, com que
frequência?
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Renato de Souza Duque: Com o Vaccari, eu conversava com o telefone,
mas era raro, tipo de conversa, normalmente, não identificava o telefone
chamador e era apenas para marcar encontros, quando ligava.
Normalmente, a secretária mandava mensagens.

Ministério Público Federal: A secretária dele?

Renato de Souza Duque: É.

Que se reunia com VACCARI em média duas vezes por mês
e que dentre os assuntos estava a questão do repasse de propinas ao
Partido:

Ministério Público Federal: Enviava para o senhor ou para sua
secretária?

Renato de Souza Duque: Para mim.

Ministério Público Federal: E com que frequência o senhor se reunia
com ele?

Renato de Souza Duque: Olha, eu me encontrava com o Vaccari, diria,
em média duas vezes por mês, quinzenalmente, pelo menos.

Ministério Público Federal: Qual era o assunto? Os senhores debatiam
sobre esses ajustes que o senhor relatou agora das propinas, dos
repasses para o partido?

Renato de Souza Duque: Tinha esse tipo de conversa, não sei se eu
deixei claro, mas o Vaccari tinha uma capacidade incrível, ele sabia tudo
o que estava acontecendo de cabeça, de memória: quem ganhou, aonde,
como ganhou, por quanto. Então, esse tipo de informação não é que eu
não repassaria se fosse necessário, se fosse necessário eu repassaria,
mas ele já tinha, porque é público. Quem ganhou determinada licitação é
público e o valor é público. Então o que acontecia é que algumas
empresas procuravam o Vaccari para reclamar alguma coisa, algum
aditivo, alguma questão e ele me repassava...

Inclusive discutiam eventuais pedidos de empresas e que
entendia que era importante que as empresas sentissem que ele
(VACCARI) tinha acesso à sua pessoa e que houve encontros com
VACCARI em que estavam presentes representantes das empreiteiras,
inclusive AUGUSTO MENDONÇA, que já era íntimo do PT e havia
colaborado na campanha do LULA. Mencionou que AUGUSTO
MENDONÇA era bem íntimo de LULA:

Renato de Souza Duque: Os pedidos das empresas, quando havia,
quando havia pedido, não era comum, não era uma pauta, mas quando
tinha ele me passava e sempre foi assim, se eu falasse: "Isso aqui não
dá". Acabou, não dava, não tinha assim: "Mandando, tem que fazer".
Não dá... Se é possível, é possível. Mas, era importante, na minha
opinião, que as empresas sentissem que ele tinha acesso a mim. Isso acho
que era importante para ele.
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Ministério Público Federal: Alguma vez o senhor se encontrou com ele e
com algum empreiteiro junto?

Renato de Souza Duque: Sim.

Ministério Público Federal: Com o Augusto?

Renato de Souza Duque: Com o Augusto, eu li na denúncia, eu não me
lembro desse encontro, mas pela característica do Augusto, eu acredito
que ele tenha estado em uma de minhas reuniões, estava presente sim...

Ministério Público Federal: Com o Vaccari?

Renato de Souza Duque: Com o Vaccari, sim. Primeiro, porque ele já
sabia que era o Vaccari, ele sempre buscava ter uma intimidade que não
era dada. Quando eu conheci o Augusto, que foi na ocasião das
plataformas, ele já era íntimo do PT e ele colaborou na campanha do
Lula. Ele, pelo menos, dizia isso. Ele tinha acesso ao Lula como alguém
com intimidade que eu não tinha, porque ele apoiou a questão da
nacionalização, do conteúdo nacional, que interessava para ele.

Indagado, afirmou que houve mais de uma vez em que
VACCARI comentou que havia empresa que não estava contribuindo com
o partido e que interviu para reverter a situação:

Ministério Público Federal: Alguma vez o Vaccari relatou ao senhor:
"Olha a empresa X ou Y não está contribuíndo com o partido"? Alguma
vez aconteceu isso?

Renato de Souza Duque: Eu me lembro de uma vez. De um comentário
desse tipo, que ele procurou uma empresa e a empresa disse que não iria
contribuir com o partido, porque quem tinha ajudado ele não tinha sido
o partido.

Ministério Público Federal: Aí ele pediu para o senhor?

Renato de Souza Duque: Ele não pediu, ele falou, só comentou. Eu
tomei a providência de chamar a pessoa que a empresa disse que tinha
ajudado e comentei com ela: "Aconteceu isso, vê o que você faz". E aí
reverteu a situação e a empresa participou.

Confirmou os percentuais que foram acertados tanto para
Barusco quanto para VACCARI coletar. Que conversou com VACCARI
especificamente acerca desse assunto:

Ministério Público Federal: Certo. O senhor mencionou, ao longo do
seu relato, que a questão dos percentuais de referência de propinas nas
obras que envolviam a diretoria de serviços de abastecimento da
Petrobras foram definidos por volta de 2007/2008; e aí se estabeleceu
que seria 1% para diretoria de abastecimento, 1% para diretoria de
serviços, ficando 0,5% ao encargo do Barusco coletar e 0,5% ao encargo
do Vaccari coletar?

Renato de Souza Duque: Como referência, sim.
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Ministério Público Federal: O senhor teve uma conversa
especificamente sobre isso com o senhor Vaccari?

Renato de Souza Duque: Sim.

Ministério Público Federal: Falando: “Olha, definimos esse
percentual”?

Renato de Souza Duque: Sim.

Que VACCARI nunca lhe apresentou planilhas de controle
porque tinha uma grande capacidade de memorização de informações, mas
que VACCARI tinha o costume de fazer anotações em bilhetes com o nome
da empresa e que daí já sabia qual era o assunto pertinente em relação
àquela empresa:

Ministério Público Federal: Algum momento o senhor Vaccari
apresentou para o senhor controles, planilhas de...

Renato de Souza Duque: Eu acho que nem tem. Acho, não posso
afirmar, porque, como eu já disse, eu ficava impressionado, eu não tinha
as informações que ele tinha de cabeça e não tinha anotações. Ele tinha
uma mania de papelzinho, tinha um pequeno que entregava, papelzinho
assim, só para lembrar, punha o nome da empresa e ele sabia qual era o
assunto, mas não...

Ministério Público Federal: Certo. É...

Renato de Souza Duque: Não tinha pauta, entendeu, não tinha uma
pauta.

Negou ter conhecimento da existência do cartel de empresas,
mas que todo mundo sabia que havia conversas entre as empresas

Ministério Público Federal: Claro. Aqui na denúncia, também é relatado
como os crimes antecedentes, a existência de um cartel de empreiteiras
que acabava por ajustar, dividir as obras da Petrobras, com a
conveniência dos participantes. O senhor tinha conhecimento disso?

Renato de Souza Duque: Não, eu não tinha conhecimento da existência
desse grupo, conforme foi mostrado. Sabia-se, todo mundo sabia, que "o
mercado conversava”, como a gente dizia que é normal.

Negou que tivesse orientado AUGUSTO MENDONÇA a
fazer uma contribuição para uma revista, referente aos valores que este
tinha para repassar ao VACCARI:

Ministério Público Federal: Perfeito. Interrogado no âmbito dessa ação
penal, o senhor Augusto de Mendonça mencionou que, em uma
determinada oportunidade, dentro dos valores que o senhor teria pedido
para ele repassar ao Vaccari, houve uma pergunta que o senhor teria
feito a Augusto Mendonça no sentido de, em vez de fazer uma doação ao
partido, fazer uma contribuição com uma revista. O senhor se recorda
desse episódio?
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Renato de Souza Duque: Não, não é que eu não me recorde, isso não
ocorreu. Como eu afirmei, a parte que era relativa ao partido não cabia
a mim definir. Cabia ao Vaccari dizer o que ele queria fazer com o
dinheiro ou como fazer com o dinheiro. Essa conversa não houve. O que
houve, como eu disse, em 2008, ele me procurou para confirmar se o
Vaccari era a pessoa de contato pelo Partido dos Trabalhadores e eu
confirmei.

Indagado por sua defesa, o acusado confirmou que houve
pagamento de vantagens indevidas à "casa" e ao Partido, em relação a
diversos contratos celebrados entre a Petrobras e as empreiteiras:

Defesa: Excelência, sim. Senhor Renato, eu teria só algumas perguntas
breves e específicas. Eu vou falar aqui alguns contratos que a Petrobras
celebrou, para o senhor me dizer se houve o pagamento de vantagem
indevida no âmbito desse contrato ao partido ou à casa, como o senhor
referiu. GLPduto Urucuru...

Renato de Souza Duque: Urucu.

Defesa: Urucu-Coari, teve pagamento de vantagem indevida? 

Renato de Souza Duque: Sim. 

Defesa: Replan, teve pagamento de vantagem indevida?

Renato de Souza Duque: Sim. 

Defesa: Repar?

Renato de Souza Duque: Sim. 

Defesa: Gasoduto Pilar-Ipojuca?

Renato de Souza Duque: Sim. 

Defesa: Conpar, dentro da Repar, teve pagamento? 

Renato de Souza Duque: É o consórcio, sim. 

Defesa: RNEST Consórcio Ipojuca, teve pagamento?

Renato de Souza Duque: Sim. 

Mencionou diversas empresas que pagavam vantagens
indevidas e a pessoa que responsável pelos pagamentos. No caso da Setal,
mencionou que AUGUSTO MENDONÇA é quem fazia os pagamentos:

Defesa: Teve pagamento. Senhor Renato, eu vou nominar algumas
empresas aqui, eu queria que o senhor me confirmasse se pagava
propina a empresa no âmbito dos contratos com a Petrobras e quem era
a interface da empresa com a Petrobras.

...
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Defesa: Pagava e era o Vilaça. A Setal pagava vantagem indevida?

Renato de Souza Duque: Augusto Mendonça, pagava.

Negou que tenha havido uma reunião para tratar de propina
juntamente com VACCARI e AUGUSTO, que pode ter havido apenas um
encontro, mas que não foi tratado sobre propina. Ressaltou que não tinha
intimidade com AUGUSTO para tratar do assunto de propina:

Renato de Souza Duque: Não. Na verdade, o doutor Pozzobon me
perguntou e eu disse - e é verdade - eu não lembro... A possibilidade é
grande de ter havido um encontro, não uma reunião.

Defesa: Um encontro. É possível...

Renato de Souza Duque: Mas não para tratar de propina... Para deixar
claro, doutor, o Augusto, principalmente, não tinha o mínimo espaço pra
tratar desse assunto comigo.

Defesa: E o senhor não dava esse espaço para não se expor?

Renato de Souza Duque: Sim. Eu não tinha intimidade nenhuma com o
Augusto pra chegar nesse tipo de coisa.

Defesa: Então, eu vou chegar na minha segunda pergunta. Essa reunião
é possível que tenha ocorrido.

Renato de Souza Duque: É possível.

Defesa: É possível que nessa reunião tenha se tratado da forma do
Augusto fazer o pagamento da propina para o PT?

Renato de Souza Duque: Não.

Entretanto, em que pese ter afirmado que não tinha
intimidade para falar desse assunto com AUGUSTO, confirmou que
orientou AUGUSTO em 2008 a procurar VACCARI para tratar de
vantagem indevida do partido:

Defesa: Senhor Renato, pelo que eu entendi, o senhor conversou com o
Augusto em 2008 já e disse que a vantagem indevida do partido ele
deveria conversar com o Vaccari.

Renato de Souza Duque: Sim.

Defesa: O senhor deu essa determinação. Falou com ele dessa forma.

Renato de Souza Duque: Não, eu confirmei que o Vaccari era a pessoa
de contato do partido e não o tesoureiro oficial. É o Vaccari que "coisa"
dos assuntos do partido dentro da Petrobras.
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Que não se usava o termo propina, mas falava-se em  doações
e contribuições e esclareceu como os valores ilícitos eram repassados ao
partido, que podia ser tanto na forma de doação oficial, doação informal via
caixa dois ou pagamento de fornecedores de campanha ou ainda em
dinheiro:

Defesa: "Dos assuntos", é da propina que o senhor está falando?

Renato de Souza Duque: Propina. Só que não se falava propina, falava-
se "assuntos", "doações", "contribuições"...

Defesa: Esses valores ilícitos podem ser repassados ao partido de três
formas: doação oficial, doação informal via caixa-dois ou pagamento de
fornecedores de campanha.

Renato de Souza Duque: É. E tem dinheiro né? Você está esquecendo...

Novamente afirmou que a operacionalização dos pagamentos
cabia tanto a Barusco, internamente, quanto a VACCARI no âmbito do
Partido dos Trabalhadores, mas negou que tenha orientado AUGUSTO a
fazer o pagamento da gráfica:

Defesa: Ou dinheiro. O senhor falava que o empresário conversasse com
o Vaccari, mas era o senhor que definia se o partido iria receber via
doação oficial, via pagamento de fornecedores, ou era o Vaccari que
definia isso com empresários?

Renato de Souza Duque: A operacionalização cabia... Tanto
internamente cabia ao Barusco, quanto no partido cabia ao Vaccari. Eu
não me envolvia nisso.

Defesa: Certo. Senhor Renato, o senhor aqui assumiu a sua parcela de
responsabilidade em crimes bastante graves. Existe algum motivo para o
senhor não assumir, por exemplo, que orientou o Augusto a fazer esse
pagamento da gráfica?

Renato de Souza Duque: Não, porque nunca aconteceu.

Ao ser indagado pela defesa que mencionou haver a
determinação genérica, porém não o detalhe, respondeu afirmativamente:

Defesa: Havia a determinação genérica, mas não o detalhe.

Renato de Souza Duque: É... Nem conheço gráfica, nem... Se eu falar
em outra gráfica, eu também não sei.

Por fim, esclareceu que teve contato com diversas pessoas
vinculadas ao Partido dos Trabalhadores, inclusive a ex Presidente Dilma
Roussef teria pedido para que continuasse sua atividade na Diretoria tendo
em vista que o ano de 2012 era ano de eleições e havia a necessidade de
arrecadar fundos para cobrir gastos dessa eleição:
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Defesa: Senhor Renato, um último esclarecimento. O senhor narrou,
aqui, encontros periódicos com membros do Partido dos Trabalhadores.
O senhor narrou encontros com (ininteligível), José Dirceu, Paulo
Bernanardes, José Eduardo Dutra.

Renato de Souza Duque: Sim.

Defesa: Tiveram outros encontros com outros personagens do Partido
dos Trabalhadores, seja pra renovar votos de compromisso seu com o
partido, seja para agradecimento pela sua atividade no âmbito de
arrecadação?

Renato de Souza Duque: Não, eu já citei o Paulo Bernardes... Teve
Palocci, depois da eleição de 2010, me chamou em Brasília, me
agradeceu pela ajuda na campanha da Dilma. Ali, ele pediu que eu
continuasse na diretoria. Eu só saí da diretoria porque eu quis sair da
diretoria. A própria Dilma pediu pra eu continuar, então... Já tinha dado
tempo suficiente, entendeu? Então... Mas houve... O próprio Rui Falcão,
que era o presidente. Tive jantar com o Rui, tive na casa de empresários,
ele agradecendo... Sabia-se do papel que eu exercia para ajudar o
partido. Era de conhecimento de todos dentro do partido, pelo menos de
todos de alto nível.

Defesa: Só pra esclarecer um ponto e é a última pergunta, Excelência. O
senhor disse que a ex-Presidente Dilma Roussef disse para o senhor
continuar. Por que? Por que ela queria que o senhor continuasse?

Renato de Souza Duque: Ela queria que eu continuasse porque 2012
iria ter eleição, né?

Defesa: Então, para arrecadar dinheiro para a eleição?

Renato de Souza Duque: Para arrecadar dinheiro para a eleição.

O acusado JOÃO VACCARI NETO  fez uso do seu direito
constitucional, permanecendo assim em silêncio.

Conforme já ressaltei, os crimes antecedentes foram
suficientemente demonstrados nos autos da ação penal nº
50123310420154047000.

De relevância destacar trecho no qual conclui-se a existência
de pagamentos indevidos à Direitoria de Serviços e Engenharia:

374. Passa-se a examinar a propina dirigida à Diretoria de Serviços e
Engenharia no Consórcio Interpar.

375. Há prova documental das transferências entre o Consórcio Interpar
e a empresa Auguri Empreendimentos e Assessoria Comercial Ltda.,
controlada por Júlio Camargo e que, segundo, por ele mesmo declarado
serviu para repasse de parte da propina.
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376. Foi juntado aos autos contrato celebrado em 27/10/2008 entre o
Consórcio Interpar e a Auguri Empreendimentos, assinado, pela Auguri,
por Júlio Camargo, e pelo Consórcio Interpar, por Vicente Ribeiro de
Carvalho (representando Mendes Jr), Luiz Carlos Fernandes Caldas
(representando MPE) e Nobuo Sato (representando a SOG), conforme
evento 4, out35, fls. 99-109.

377. O contrato tem por objeto a prestação de serviços de consultoria
técnica e administrativa empresarial e o valor de trinta e três milhões de
reais, a serem pagos em dez parcelas bimestrais de R$ 3.300.000,00,
vencendo a primeira em 20/01/2009.

378. Segundo a denúncia, cerca de onze milhões de reais deste contrato
foram destinados ao repasse de propinas, enquanto o remanescente seria
remuneração de Júlio Camargo pela intermediação dos serviços.

379. Em Juízo, Júlio Camargo mencionou doze a quinze milhões de reais
de propinas.

380. A partir das transferências, Júlio Camargo declarou que realizou
transferências internacionais mediante contratos de câmbio registrados
em nome próprio e de outras empresas de sua titularidade para contas
no exterior sobre o seu controle, em especial a conta Piemonte
Investment Corporation, no Credit Suisse, em Zurique, na Suíça.

381. Júlio Camargo apresentou ao MPF diversos contratos de câmbio
celebrados entre 01/08/2005 a 06/09/2012, no montante de USD
28.614.408,87 (evento 4, arquivos out34 e out35). A propina do
Consórcio Interpar foi misturada com recursos de origem diversa,
tornando impossível a distinção do numerário misturado.

382. Entre as remessas, destaquem-se as destinadas à referida conta
Piemonte Investment Corporation no Credit Suisse, agência de Zurique,
na Suiça, que seria controlada pelo próprio Júlio Camargo.

383. Júlio Camargo apresentou os extratos desta conta que se encontram
no evento 4, arquivo out33.

384. Ali se verificam créditos de  empresas de titularidade de Júlio
Camargo, como a Treviso Empreendimentos (v.g.: USD 999.980,00 em
30/01/2009; USD 999.955,00 em 17/03/2009 e USD 999.980,00 em
27/03/2009). Além da afirmação de Júlio Camargo de ser ele o titular da
Treviso, observa-se que constam nos autos diversos contratos desta
empresa assinados com outras empreiteiras, sendo a Treviso
representada por Júlio Camargos (evento 4, out35).

385. No mesmo extrato, identifica-se a partir da Piemonte créditos em
favor da conta em nome da off-shore Maranelle Investments,
especificamente nomeada como destinatária das propinas:

- USD 478.023,07 em 19/06/2009;

- USD 478.022,95 em 08/07/2009;

- 366.903,35 euros em 22/10/2009; e
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- 398.899,24 euros em 18/12/2009.

386. Segundo a denúncia os seguintes débitos na conta Piemonte também
seriam em favor da Maranelle, USD 448.990,00 em 31/03/2009, USD
550.000,00 em 26/02/2010, USD 564.000,00 em 24/05/2010, USD
525.000,00 em 20/07/2010, e R$ 550.000,00 em 04/10/2010. Ressalve-se,
porém, que no extrato não há identificação, para estes débitos, do
beneficiário.

387. A Maranelle Investment, off-shore com sede no Panamá, e com
conta no Banco Safra Sarasin, em Genebra, na Suíça, é controlada pelo
acusado Mario Frederico de Mendonça Goes e foi utilizada para
intermediar propinas para contas controladas pelo acusado Pedro
Barusco e para a Diretoria de Serviços, como declarado pelos acusados
Júlio Camargo, Augusto Mendonça e Pedro Barusco.

388. Em busca e apreensão autorizada judicialmente no processo
5085114-28.2014.4.04.7000 (decisões de 18/12/2014, evento 3, e de
03/02/2015, evento 14), foram apreendidos na sede da empresa Rio
Marine Óleo e Gás Engenharia e Empreendimentos Ltda., empresa
controlada no Brasil por Mario Goes, diversos documentos e arquivos
eletrônicos. Em um dos arquivos eletrônicos, foi localizado contrato de
consultoria entre a empresa Blackrockt Ltd e a Maranelle Investments
S/A (evento 22, out4, fls. fls. 52-54, do inquérito 5004996-
31.2015.404.7000, cópia no evento 4, out83), a corroborar as declaração
dos acusados colaboradores de que Mario Goes controlaria a Maranelle.

389. Como visto acima (itens 346-348), o próprio Mario Goes, após
acordo de colaboração, admitiu que controlaria a conta Maranelle
Investments e que teria a utilizado para repassar propinas a Pedro
Barusco em contratos da Petrobrás, inclusive do Consórcio Interpar.

390. Além disso, apresentou, no evento 1.053, documentos relativos à off-
shore e a conta, como os documentos constitutivos da off-shore no
Panamá, nos quais se verifica a nomeação de Mario Goes como
procurador, e extratos da conta Maranelle, mas sem abranger o período
descrito na denúncia.

391. Por outro lado, também juntados aos autos os documentos relativos
às contas em nome das off-shore Dole Tec Inc e e da Rhea Comercial,
controladas por Pedro Barusco, e mantidas no Banco Sarasin, em
Genebra, na Suíça.

392. A documentação de abertura da conta Dole Tec Inc. encontra-se no
evento 4, arquivo out201, ali se constatando que Pedro Barusco é o
controlador da conta.  A documentação de abertura da conta Rhea
Comercial. encontra-se no evento 4, arquivo out202, ali se constatando
que Pedro Barusco é o controlador da conta. Documentos das contas
também se encontram no evento 12, inclusive as transações de crédito.

393. Por outro lado, igualmente comprovado documentalmente o repasse
entre as contas Maranelle Investments e as contas off-shore controladas
por Pedro Barusco, a conta Rhea Comercial e Dole Tec Inc, ambas
mantidas no Banco Safra Sarasin, em Genebra, na Suíça, isso pela
análise dos extratos apresentados dessas contas pelo próprio Pedro
Barusco.
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394. De acordo com os extratos e o Relatório de Análise 2011/2015
apresentado pelo MPF a conta Maranelle teria o número 605631 e teria
repassado, segundo dados dos extratos, 2.297.400,00 francos suíços,
USD 762.400,00 e 1.623.550,00 euros para a conta Rhea Comercial
entre 24/08/2009 a 09/2010 (evento 4, out84 e out85). Com base nos
mesmos elementos, a conta Maranelle teria repassado, segundo dados
dos extratos, 356.750,00 francos suíços, USD 3.267.850,00 e 534.980,00
euros para a conta Dole Tec Inc entre 10/07/2006 a 12/02/2011.

395. Aqui, igualmente, a propina do Consórcio Interpar foi misturada
com recursos de origem diversa, tornando impossível a distinção do
numerário misturado. Entretanto, ambos, Pedro Barusco e Mario Goes
admitem que todos os valores eram decorrentes de propinas em contratos
da Petrobrás.

396. Há, porém, prova documental de um fluxo financeiro que vai do
Consórcio Interpar e, passando pelos intermediários Júlio Camargo,
com a Auguri Empreendimentos e a Piemonte Investimentos, e Mário
Goes, com a Rio Marine e a Maranelle Investments, chega até Pedro
Barusco e as contas Dole Tec e Rhea International.

397. Trata-se de prova suficiente de corroboração, devendo ser
reputados provado pelo menos os quatro repasses, por intermédio de
Júlio Camargo, de propinas à Diretoria de Serviços e Engenharia de
cerca de USD 956.045,00 e 765.802,00 euros, considerando a prova
documental das transferências da conta Piemonte para a conta
Maranelle e desta para as contas de Pedro Barusco no exterior, aliada
aos depoimentos dos acusados colaboradores, e que é possível vincular
diretamente à propina do Consórcio Interpar.

398. Provado, portanto, acima de qualquer dúvida razoável, o
pagamento de propinas, no montante de pelo menos USD 956.045,00 e
765.802,00 euros, em quatro operações, isso somente por intermédio de
Julio Camargo, à Diretoria de Engenharia e Serviços da Petrobrás, com
recursos provenientes de antecedentes crime de cartel e de ajuste
fraudulento de licitações, no contrato obtido pelo Consórcio Interpar
junto à Petrobrás. Augusto Mendonça, Júlio Camargo, Mario Goes e
Pedro Barusco foram responsáveis por este crime. Não cabe aqui decidir
sobre a responsabilidade dos coacusados originários. Adiante decidirei
sobre a responsabilidade de Renato Duque.

401. Outra parte da propina dirigida à Diretoria de Engenharia ou de
Serviços pelo Consórcio Interpar, no montante de R$ 38.402.541,40,
teria sido intermediada, segundo a denúncia, pelo grupo criminoso
dirigido por Adir Assad.

402. Para essas transferências, o passo inicial foi a já aludida
transferência sem causa econômica lícita de R$ 111.700.000,00 do
Consórcio Intepar para a Setal Engenharia entre 10/12/2008 a
03/06/2011.

403. A partir da transferência, empresas controladas por Augusto
Mendonça, como a própria Setal Engenharia, posteriormente
denominada Setec Tecnologia, a Tipuana Participações, Projetec
Projetos e Tecnologias e a PEM Engenharia realizaram transferências
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milionárias para empresas de um mesmo grupo econômico, Legend
Engenheiros Associados, Power to Ten Engenharia Ltda., Rock Star
Marketing Ltda., Soterra Terraplanagem, SM Terraplanagem.

404. Há prova documental dessas transferências, com cópias de
contratos, notas fiscais emitidas e transferências bancárias:

- contrato entre a Setal Engenharia e a Legend Engenheiros Associados
de 05/08/2008, assinado por Augusto Mendonça e Sonia Branco,
respectivamente, de locação de equipamentos de construção, com notas
fiscais de R$ 515.850,00, R$ 554.400,00, R$ 790.230,00, R$ 550.000,00,
R$ 854.179,12, R$ 1.395.338,18, R$ 859.619,12, R$ 899.750,06, R$
892.138,78, R$ 1.209.302,33, R$ 1.150.360,00, R$ 949.200,00, R$
726.021,39, R$ 1.927.172,59, R$ 999.000,00, R$ 1.000.767,44, R$
999.767,44, R$ 1.157.442,85, R$ 1.050.000,00 e R$ 2.277.960,98,
emitidas entre 19/03/009 a 29/10/2010, e recibos de locação de R$
1.104.651,16 em 30/11/2010 e R$ 646.701,46 em 23/12/2010, e
transferências bancárias de R$ 14.899.405,24 (evento 4, out159,
contrato nas fls. 61-64, out160, out161, out162, out163, out164, out165,
out166 e out167);

- contrato entre a Setec Tecnologia e a SM Terraplanagem de
25/02/2010, assinado por Augusto Mendonça e Sonia Branco,
respectivamente, de locação de equipamentos de construção, com notas
fiscais e recibos de locação de R$ 450.000,00 em 07/10/2010, R$
636.359,08 em 29/10/2010, e R$ 35.827,00 em 12/11/2010, e
transferências bancárias de R$ 1.322.092,95 (evento 4, out153);

- contrato entre a PEM Engenharia e a SM Terraplanagem de
01/06/2010, assinado por Augusto Mendonça e Sonia Branco,
respectivamente, de locação de equipamentos de construção, com notas
fiscais de R$ 750.000,00 em 07/10/2010, R$ 749.920,00 em 29/10/2010,
R$ 348.837,21 em 29/04/2011, e R$ 63.846,35 em 02/12/2011 e
transferências bancárias de R$ 2.448.962,64 (evento 4, out154);

- contrato entre a Setec Tecnologia e a Soterra Terraplanagem e Locação
de Equipamentos Ltda. de 02/03/2011, assinado por Augusto Mendonça e
Sonia Branco, respectivamente, de locação de equipamentos de
construção, com recibos de locação de R$ 954.520,00 em 08/08/2011, R$
1.141.713,36 em 11/08/2011, R$ 1.423.130,00 em 25/11/2011, R$
1.206.232,04 em 27/09/2011, R$ 1.335.583,36 em 13/10/2011, R$
1.684.532,00 em 05/12/2011, R$ 1.668.004,00 em 30/12/2011 e R$
808.110,00 em 29/02/2011, e transferências bancárias de R$
8.609.833,16 (evento 4, out157);

- contrato entre a Setec Tecnologia e a Power To Ten Engenharia Ltda.
de 05/12/2011, assinado por Augusto Mendonça e Sonia Branco,
respectivamente, de consultoria e assistência técnica em engenharia, no
montante de R$ 1.439.343,00, com notas fiscais de R$ 638.703,00 em
23/12/2011, R$ 853.106,02 em 29/02/2012 e R$ 497.777,73 em
07/03/2012 e transferências bancária de R$ 1.761.129,58 (evento 4,
out155 e out156); e

- contrato entre a Setec Tecnologia e a Rock Star Marketing de
06/12/2011, assinado por Augusto Mendonça e Sonia Branco,
respectivamente, de consultoria em marketing, no valor de R$
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1.526.959,11, com notas fiscais de R$ 761.002,02 em 23/12/2011 e R$
761.250,01 em 29/02/2012, e transferências bancárias de R$
1.522.250,00 (evento 4, out158).

Repito, os crimes antecedentes foram  suficientemente
demonstrados nos autos da ação penal correspondente.  Todavia, os
elementos de prova apontados até o momento são essenciais para se
demonstrar a atuação de cada acusado na conduta descrita na peça
acusatória.

Ao contrário do alegado pelas defesas, a denúncia nos
presentes autos não se baseiam única e exclusivamente nos depoimentos do
colaborador AUGUSTO MENDONÇA.

 Há um conjunto de informações que são corroboradas entre
os diversos depoimentos tomados por colaboradores distintos, apontando
sempre para um esquema criminoso muito bem estruturado e sofisticado.

Nesse sentido, Pedro Barusco esclareceu que entre fevereiro
de 2003 a março de 2011, houve pagamento de propinas em seu favor e de
RENATO DUQUE, bem como em favor de JOÃO VACCARI NETO,
representando o Partido dos Trabalhadores — PT, a partir do momento em
que este se tornou tesoureiro de tal partido e passou a operar em favor do
mesmo e que  JOÃO VACCARI NETO era o responsável por
operacionalizar os recebimentos em favor do Partido dos Trabalhadores —
PT, embora não soubesse ao certo como este agia.Mas ressaltou que
acredita que o Partido dos Trabalhadores teria recebido de US$ 150 a 200
milhões de dólares, com a participação de JOÃO VACCARI NETO.

Complementando suas declarações afirmou que a SETAL era
uma das empresas que costumavam pagar um percentual de propinas em
cima dos contratos e que essa propina era destinada em parte para pessoas
da própria Petrobras, dentre eles o acusado RENATO DUQUE e outra parte
para o PT, que tinha como interlocutor JOÃO VACCARI que era
justamente o tesoureiro do Partido e, portanto, encarregado de tomar conta
da parte do esquema de propinas que era algo já instituído em relação aos
contratos que fossem celebrados com a Petrobras.

Sobre a atuação de RENATO DUQUE, afirmou que este
sempre estava envolvido com o recebimento de valores,  mas que sempre
lhe pedia uma certa prestação de contas. Ressaltou que fazia pagamentos a
RENATO DUQUE  semanalmente, quinzenalmente. Chegou um momento
em que estava com um volume de recursos muito grande que pertencia a
RENATO DUQUE

Pedro Barusco esclareceu como se dava o acerto para que
fosse dividida a propina entre a "casa" e o Partido. Que a informação
acerca da destinação ao Partido sempre houve e que RENATO DUQUE era
quem passava as informações
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Pedro Barusco ressaltou que VACCARI tentava manter o
controle da situação nas reuniões, trazendo solicitações das empresas.
Detalhe curioso é que Barusco afirmou que VACCARI passava
informações nas reuniões sempre através de bilhetinhos

No mesmo sentido as declarações do colaborador Júlio Gerin
de Almeida Camargo no que se refere ao pagamento de vantagens
indevidas envolvendo RENATO DUQUE e que na maioria das vezes os
pagamentos em favor dele foram feitos no exterior, para contas bancárias
indicadas por RENATO DUQUE e Pedro Barusco. Quando se tratava de
pagamento em espécie, ressaltou que havia um agente para fazer a retirada
e que  nunca entregou diretamente espécie nas mãos de RENATO DUQUE,
pois este era extremamente cauteloso.

Sobre a atuação de VACCARI, Julio Gerin também fez
afirmações  convergentes com o declarado por Barusco, no sentido de que
VACCARI atuava em prol do PT buscando sempre doações para o Partido,
principalmente em anos de eleições. Que o próprio RENATO DUQUE lhe
dissera que VACCARI era encarregado pela arrecadação que envolvia a
parte política e que VACCARI havia lhe procurado pedindo para que
fizesse  doações oficiais, especificamente em relação às eleições dos anos
de 2008, 2010 e 2012.

Embora afirme que nas reuniões em que esteve com
VACCARI, este não citasse diretamente os contratos da Petrobras, era
evidente que fazia um lobby tendo em vista que o PT estava no poder.

O cargo ocupado por RENATO DUQUE era estratégico para
as pretensões do Partido dos Trabalhadores dentro do que pode ser
chamado de aparelhamento em diversos órgãos e segmentos do governo à
época no sentido de propiciar a arrecadação de fundos para o Partido, cuja
missão cabia a VACCARI.

Nesse sentido, o ex presidente da Petrobrás, José Gabrielli
esclareceu como se dava o processo de escolha de diretores através do
Conselho de Administração. Que dentro da Petrobras tem um processo de
escolha chamado "puladinho", que é um processo de governança da
companhia e o conselho de administração nomeia os diretores, os diretores
colegiadamente nomeiam os gerentes, o diretor nomeia o subordinado ao
gerente e assim por diante mas que a indicação é feita de fato pelo Governo
Federal no  Conselho de Administração e que acredita que existe sim
influência política no processo de escolha de diretores da Petrobras mas
que não sabe se esse critério político pode ser vinculado  a partidos
políticos. Afirmou que foi escolhido pelo Governo e que sempre foi
militante do Partido dos Trabalhadores.

Sobre a escolha para ocupar tal cargo, o próprio acusado
RENATO DUQUE esclareceu que entregou um curriculum e que foi então
entrevistado por Silvio Pereira, Secretário Geral do Partido dos
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Trabalhadores, que lhe deixou claro que o cargo era estratégico para o PT
no sentido de arrecadar fundos para atender às necessidades desse Partido.
Que em uma ocasião houve uma reunião na Casa Civil e então foi
apresentado a José Dirceu. Ao ser apresentado ao deputado Valdemar
Costa  Neto, este foi incisivo ao lhe falar que esperava contar com sua
ajuda quando precisasse:

O Valdemar cumprimentou, disse: "Muito prazer, espero contar com você
se um dia eu precisar". Eu disse: "Perfeitamente, fique à vontade".

O colaborador nestes autos, AUGUSTO MENDONÇA
também prestou esclarecimentos no mesmo sentido, esclarecendo ainda
como se davam os repasses de propinas, utilizando inclusive de contratos
fictícios através das empresas indicadas por Alberto Youssef, como MO
Consultoria, RCI Softwares e a empreiteira Rigidez. Que eram emitidas
notas fiscais de prestação de serviços para facilitar o repasse dos valores
ilícitos, porém os serviços nunca foram prestados:

Sobre as propinas envolvendo o Consórcio Interpar, afirmou
que houve negociação direta com RENATO DUQUE e houve a
necessidade de diversas reuniões para chegar a um consenso. Que a questão
de valores foi negociada com Barusco e que RENATO DUQUE participou
das negociações iniciais e ao final discutiu os valores finais.

Também como forma de repasse de propinas para  a Diretoria
de Serviços, afirmou que foi feito através de outras empresas que ficavam
encarregadas de fazer a transferências ou numa conta no exterior ou em
dinheiro em espécie. Que teve ajuda de Julio Gerin.

AUGUSTO MENDONÇA foi enfático ao relatar novamente
o esquema utilizando  empresas que emitiam notas fiscais de serviços que
jamais foram prestados, demonstrando ser uma prática recorrente para
lavagem de capitais.

Confirmou que o valor de 40 milhões  era para pagamento de
propinas para o pessoal da área de serviços, mas que desconhecia como se
dava o envio de dinheiro ao exterior, porém, a entrega em espécie era em
seu escritório para posterior retirada, como no caso de RENATO DUQUE
que enviava um portador para fazer essas retiradas, tal como afirmado por
Julio Gerin.

Sobre o acusado VACCARI, enfatizou conhecê-lo e que
repassou parte dos valores para VACCARI a pedido de RENATO DUQUE.
Que tal orientação teria partido durante uma reunião com RENATO
DUQUE no sentido de que procurasse VACCARI e assim fizesse
contribuições diretamente ao Partido dos Trabalhares uma vez que,
conforme ressaltado, VACCARI era a pessoa responsável pelo recebimento
das vantagens indevidas referentes aos contratos celebrados entre as
empreiteiras e a Petrobras.
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Sobre o valor a ser repassado, este foi definido por RENATO
DUQUE para ser repassado por intermédio de VACCARI e que tal situação
deve ter se repetido umas 4 vezes.

Após orientação de RENATO DUQUE é que então procurou
VACCARI na sede do PT em São Paulo e que fez efetivamente as doações
ao Partido dos Trabalhadores, através da Setal e da Penha, enfatizando mais
uma vez que assim o fez por solicitação de RENATO DUQUE, embora não
tenha mencionado que estava procurando VACCARI por orientação de
DUQUE e que os valores eram decorrentes de contratos da Petrobras,
embora estivesse implícito que eram valores vinham dos acertos de
propinas:

Juiz Federal:- É, para deixar claro, o senhor Renato Duque lhe solicitou
essas doações em mais de uma oportunidade então?

Interrogado:- Sim, senhor.

AUGUSTO MENDONÇA afirmou também que era usual
fazer parcelamentos para manter o caixa de suas empresas e que em 2013
não se recorda de ter recebido qualquer orientação de RENATO DUQUE
para que procurasse VACCARI mas que deve ter assim procedido em
virtude de ter ficado pendente algum pagamento a ser saldado em momento
posterior.

O réu RENATO DUQUE, embora tenha se mantido em
silêncio quando interrogado nos autos que trataram dos crimes
antecedentes, optou por esclarecer alguns pontos em relação inclusive aos
crimes antecedentes por ocasião do seu reinterrogatório.

Conforme já mencionado, RENATO DUQUE esclareceu
como se deu sua nomeação para a Diretoria de Serviços, nomeação esta de
caráter eminentemente político para atender às necessidade do Partido dos
Trabalhadores. Afirmou que este foi o momento em que se iniciou o
pagamento das vantagens indevidas e que AUGUSTO MENDONÇA já
participava destes consórcios, que tinha conhecimento do pagamento de
propina, detalhando como funcionava o esquema de contribuições ao
Partido dos Trabalhadores. Que à época, Delúbio e posteriormente Paulo
Ferreira, ambos tesoureiros do PT, procuravam as empresas e pediam
vantagens indevidas e acertavam a forma de pagamento e que Barusco
trabalhava arrecadando para " a casa".

Sobre sua nomeação, RENATO DUQUE relatou situações em
que políticos do PT vieram a cobrar sua atuação no sentido de angariar
fundos para posterior repasse ao Partido. Citou a ocasião em que o Partido
necessitava cobrir déficit de campanha política anterior e que foi procurado
por Gabrielli, que lhe deixou claro que era um pedido do próprio LULA e
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que uma negativa poderia ter como consequência a perda do cargo. Mas
que mesmo assim se negou a agir conforme lhe pediram, porém, em
momento posterior, acabou por ceder e atender ao pedido.

Esclareceu que teve contato com diversas pessoas vinculadas
ao Partido dos Trabalhadores, inclusive a ex Presidente Dilma Roussef teria
pedido para que continuasse sua atividade na Diretoria tendo em vista que
o ano de 2012 era ano de eleições e havia a necessidade de arrecadar
fundos para cobrir gastos dessa eleição.

Voltando a falar do esquema de propinas  envolvendo o PT e
o corréu VACARI, afirmou que no ano de 2007 foi até Brasília, a pedido de
Gabrielli e teve uma conversa com Paulo Bernardo, que na ocasião era
Ministro, este lhe agradeceu a ajuda e disse que queria continuar contando
com essa ajuda. Que lhe foi dito que a partir daquele momento o então
Presidente LULA tinha indicado uma pessoa de confiança para tomar conta
dos negócios da Petrobras junto ao Partido dos Trabalhadores e que essa
pessoa era o corréu VACCARI, que ainda nem era tesoureiro do PT. Foi aí
que conheceu VACCARI em um almoço e começaram a estreitar os laços
de amizade.

Sobre a situação envolvendo os pagamentos das empresas de
AUGUSTO MENDONÇA, confirmou que  no ano de 2008 foi procurado
por AUGUSTO MENDONÇA que queria fosse confirmado se as doações
para o Partido deveriam ser feitas através de VACCARI. Que disse que era
isso mesmo, que Barusco tinha lhe passado essa informação. Então, o que
fosse doado ao Partido era para ser acertado com VACCARI, o que
confirma os demais depoimentos no sentido de que VACCARI era de fato a
pessoa encarregada de arrecadar valores frutos de operações espúrias para
fazer caixa do Partido dos Trabalhadores.

Que se reunia com VACCARI em média duas vezes por mês
e que dentre os assuntos estava a questão do repasse de propinas ao Partido.

Deixou claro que quando se falava em doação, era justamente
o pagamento de vantagem indevida. Que então AUGUSTO procurou
VACCARI para acertar o pagamento dessas vantagens indevidas, mas que
não sabe como se deu a operacionalização desses pagamentos, se era feito
em depósito, se era com caixa dois ou mesmo se era um pagamento à
gráfica, como descrito na denúncia e que  neste processo sua
responsabilidade se limita ao fato de ter indicado VACCARI como sendo a
pessoa responsável pelo recebimento das vantagens indevidas.

RENATO DUQUE fez questão de frisar que era importante 
que as empresas sentissem que ele (VACCARI) tinha acesso à sua pessoa.

Nota-se que de fato VACCARI tinha controle de toda a
situação envolvendo o repasse de propinas, tanto que RENATO DUQUE
afirmou que houve mais de uma vez em que VACCARI comentou que
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havia empresa que não estava contribuindo com o partido e que então
precisou intervir para reverter a situação.

Conforme já declarado por outro colaborador, RENATO
DUQUE enfatizou que VACCARI nunca lhe apresentou planilhas de
controle porque tinha uma grande capacidade de memorização de
informações, mas que VACCARI tinha o costume de fazer anotações em
bilhetes com o nome da empresa e que daí já sabia qual era o assunto
pertinente em relação àquela empresa.

Indagado por sua defesa, o acusado confirmou que houve
pagamento de vantagens indevidas à "casa" e ao Partido, em relação a
diversos contratos celebrados entre a Petrobras e as empreiteiras e
confirmou os percentuais que foram acertados tanto para Barusco quanto
para VACCARI coletar.

Entretanto, em que pese ter afirmado que não tinha
intimidade para falar do assunto de propinas com AUGUSTO, confirmou
que orientou AUGUSTO em 2008 a procurar VACCARI para tratar de
vantagem indevida do partido:

Que não se usava o termo propina, mas falava-se em  doações
e contribuições e esclareceu como os valores ilícitos eram repassados ao
partido, que podia ser tanto na forma de doação oficial, doação informal via
caixa dois ou pagamento de fornecedores de campanha ou ainda em
dinheiro.

Novamente afirmou que a operacionalização dos pagamentos
cabia tanto a Barusco, internamente, quanto a VACCARI no âmbito do
Partido dos Trabalhadores, mas negou que tenha orientado AUGUSTO a
fazer o pagamento da Editora Atitude.

Fica claro o "modus operandi" tanto de VACCARI quanto de
RENATO DUQUE em relação aos pagamentos recebidos seja na forma de
celebração de contratos de prestação de serviços fictícios, seja na forma de
contribuições oficiais  ao Partido dos Trabalhadores.

Como bem foi frisado na sentença proferida em relação aos
crimes antecedentes,  valores ilícitos serão sempre valores ilícitos, de forma
que o subterfúgio de efetuar doações eleitorais registradas não elide o
crime de lavagem de ativos:

591. Quanto à propina paga através das doações eleitorais registradas, a
utilização de um meio formalmente lícito para os repasses não elide nem
o crime de corrupção nem o de lavagem.

592. Produto do crime é sempre produto do crime. Mesmo quando
submetido a condutas de ocultação e dissimulação. A realização de
doações eleitorais registradas não é, por si só, ilícita. Mas se doações
eleitorais registradas são realizadas como forma de pagamento de
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propina em decorrência de acertos com agentes públicos, no caso Renato
Duque e Pedro Barusco, com participação de João Vaccari Neto, trata-se
de crime de corrupção. No caso, restou claro que as contribuições das
empresas de Augusto Mendonça ao Partido dos Trabalhadores foram
efetuadas por solicitação dos agentes da Diretoria de Serviços e de
Engenharia da Petrobrás e compunham o total de propina acertada com
com eles em decorrência do contrato obtido pelo Consórcio Interpar
junto à Petrobrás. Como esses valores tinham como antecedentes crimes
de cartel e de ajuste fraudulento de licitações, o repasse deles,
disfarçados de doações eleitorais registradas, também caracteriza
conduta de ocultação e dissimulação e, portanto, lavagem de dinheiro. É
bastante óbvio que a utilização de mecanismos formais e lícitos de
transmissão de valores não transformam estes em lícitos se a própria
origem deles é criminosa. Dinheiro sujo é sempre dinheiro sujo, por
melhores que forem os expedientes de ocultação e dissimulação.

Do mesmo modo a contratação de serviços que jamais foram
prestados, conforme declarou AUGUSTO MENDONÇA em relação aos
contratos celebrados com três empresas: empreiteira Rigidez, RCI
SOFTWARES, e MO consultoria.

Seguindo essa sistemática de celebração de contratos de
prestação de serviços, VACCARI pediu para AUGUSTO MENDONÇA, ao
invés de efetuar novas contribuições ao Partido dos Trabalhadores, que
procurasse então a Editora Gráfica Atitude para tornar possível o repasse
de valores ao PT

Assim, dos pagamentos que AUGUSTO MENDONÇA
deveria saldar, RENATO DUQUE orientou-o que procurasse VACCARI,
que apresentou a forma como os valores ilícitos seriam repassados dando
assim caráter de licitude.

AUGUSTO MENDONÇA firmou assim contratos com a
Editora Gráfica Atitude, representada por Paulo Salvador.

II.2.1.1. Os contratos com a Editora Gráfica Atitude

Segundo consta da denúncia, JOÃO VACCARI NETO,
operador financeiro (desde há mais de década) e tesoureiro (desde
fevereiro de 2010) do Partido dos Trabalhadores – PT, e AUGUSTO
MENDONÇA, administrador das empresas SETEC Tecnologia S/A, SOG –
Óleo e Gás S/A, PROJETEC Projetos e Tecnologia LTDA e TIPUANA
Participações LTDA, todas de seu grupo empresarial, com a participação e
auxílio de RENATO DUQUE, Diretor de Serviços da PETROBRAS,
fizeram com que fossem celebrados, em 01/04/10 e 01/07/13, 2 (dois)
contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos com a
EDITORA GRÁFICA ATITUDE LTDA (CNPJ nº 08.787.393/0001-37),
bem como, mediante a posterior emissão de notas fiscais frias e sem a real
prestação de serviços às empresas do grupo SETAL/SOG, promoveram a
efetivação de transferências bancárias com a finalidade de branquear R$



01/03/2021 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701614357583719344999698987561&evento=404006… 112/196

2.400.000,004, montante esse auferido ilicitamente pelos referidos agentes,
a partir de contratos celebrados pelas empresas do Grupo SOG/SETAL
com a PETROBRAS, e que corresponde a uma parte da propina paga.

Em seus memoriais, a Defesa de RENATO SOUZA
DUQUE alega que a denúncia é baseada em premissa fática equivocada,
pois, ao contrário do que foi narrado, não se tratam de instrumentos
fictícios ou “frios”, já que os serviços de jornalismo foram efetivamente
prestados. Ressalta que não foram contratadas publicações de anúncios e
sim patrocínios de matérias sobre assuntos que favorecessem as empresas
do grupo do coacusado AUGUSTO MENDONÇA.

Sustenta sua alegação ressaltando o depoimento da
testemunha Juvândia Moreira Leite que reiterou que o objeto do contrato
firmado pelo coacusado AUGUSTO MENDONÇA não seria a veiculação
de propagandas das empresas SOG e SETAL na REVISTA DO BRASIL,
mas sim a publicação de matérias de cunho jornalístico que divulgassem o
setor de refino, ou seja, divulgação de reportagens “de conteúdo
patrocinado.

Ainda, a Defesa menciona as publicações juntadas aos
autos,o que comprovaria assim a efetiva prestação dos serviços, citando, a
título de exemplo, matérias de “conteúdo patrocinado” sobre a indústria
do petróleo, datadas de 01/06/2010, 24/06/2010, 28/06/2010 e 12/08/2010.
Dessa forma, irrefutável que os contratos não seriam “frios”, muito menos
fictícios, afirmação corroborada pelas declarações das testemunhas Carla
Gallani e Paulo Roberto Salvador (evento 358).

Já a Defesa de  JOÃO VACCARI NETO alega que nada foi
acrescentado à denúncia, que nenhuma prova foi obtida e que, pela
Editora Gráfica Atitude foi apresentado vasto material comprovando a
prestação de serviços pelas empresas do delator, tudo isso sem nenhuma
relação com o acusado.

Sustenta que foi provado que o contrato firmado entre a
SETAL e a Editora Gráfica Atitude era real, tendo sido negociado entre o
delator AUGUSTO MENDONÇA e o representante da Editora, uma vez
que encontraram a melhor forma de atender aos interesses do delator e de
sua entidade. Ressalta que o serviço foi prestado, conforme restou
provado, quer documentalmente quer pelas inúmeras matérias
jornalísticas juntadas aos autos pelo representante da Editora, além de ter
sido provada a prestação de contas do serviço prestado.

Sobre a celebração dos contratos, AUGUSTO RIBEIRO DE
MENDONÇA NETO, em seu depoimento no Termo de Colaboração
Complementar nº 5 (evento 1, 'OUT17'),  esclareceu que as propinas
oferecidas no âmbito da Diretoria de Serviços, em decorrência de certames
e contratos por ela conduzidos, eram pagas pela SOG/SETAL de três
diferentes formas: (i) mediante pagamento direto a PEDRO BARUSCO e
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RENATO DUQUE de valores em espécie, utilizando-se para tanto de
empresas para o fornecimento de notas; (ii) mediante remessas de valores a
conta indicada por PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE no exterior;
(iii) mediante doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores PT, realizadas
a pedido de RENATO DUQUE e intermediadas por JOÃO VACCARI
NETO; QUE especificamente sobre esta última forma de pagamento de
vantagens ilícitas o COLABORADOR acrescenta que, em algumas das
vezes em que RENATO DUQUE pediu ao COLABORADOR que fosse
conversar com JOÃO VACCARI para acertar a realização de doações
oficiais cujos valores seriam baixados do montante prometido à Diretoria
de Serviços em decorrência de contratos celebrados com a PETROBRAS,
JOÃO VACCARI pediu ao COLABORADOR que, ao invés da realização
de doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores — PT, contribuísse com
pagamentos a EDITORA GRÁFICA ATITUDE (CNPJ n°
08.787.393/0001-37), sediada em São Paulo/SP;

Sobre como se daria a operacionalização, mencionou que
JOÃO VACCARI pediu nestas oportunidades que o COLABORADOR
fizesse tais pagamentos para que fossem publicados propagandas em
revista pertencentes a EDITORA GRÁFICA ATITUDE; QUE o
COLABORADOR, contudo, nem sequer soube dizer se tais
anúncios/propagandas foram de fato publicados, visto que a SOG/SETAL
não possuía qualquer interesse comercial em publicar anúncios na revista,
tendo efetuado os pagamentos apenas ante ao pedido de JOÃO VACCARI
e ao fato de que eles seriam baixados dos valores de vantagens indevidas
prometidas a Diretoria de Serviços no contexto já explicitado em seus
termos de colaboração anteriores; QUE o COLABORADOR menciona que
em pelo menos três oportunidades JOÃO VACCARI solicitou ao declarante
que efetuasse tais contribuições ao Partido dos Trabalhadores mediante
pagamentos a EDITORA GRÁFICA ATITUDE, cada uma delas nos anos
de 2010, 2011 e 2013; que decorrência destes pedidos o COLABORADOR
acredita ter efetuado pagamentos a EDITORA GRÁFICA ATITUDE, por
suas empresas SOG/SETAL, na ordem de R$ 2,5 milhões, sendo que os
pagamentos foram efetuados de forma parcelada, mês a mês, neste período;
QUE o COLABORADOR solicitou a JOÃO VACCARI que os
pagamentos fossem efetuados em periodicidade mensal, para não.
comprometer o caixa de suas empresas; QUE para justificar tais
pagamentos, assim como ocorreu em relação as empresas controladas por
ALBERTO YOUSSEF, MO, RIGIDEZ, RCI, foram celebrados contratos
de prestação de serviços entre suas empresas, provalvelmente a SETEC
Tecnologia SA e a SOG Oléo e Gás, com a EDITORA GRÁFICA
ATITUDE. Indagado se sabia a quem pertencia a EDITORA GRÁFICA
ATITUDE, bem como qual a sua linha editorial, o COLABORADOR
menciona que apenas sabia na época tratar-se de Editora vinculada a
sindicatos de São Paulo/SP e que a linha editorial era de jaez sindical. Que
indagado se RENATO DUQUE também lhe pediu que depositasse valores
das vantagens indevidas prometidas a Diretoria de Serviços na EDITORA
GRÁFICA ATITUDE, o COLABORADOR mencionou que não, tendo
RENATO DUQUE apenas solicitado ao COLABORADOR que fosse
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conversar com JOÃO VACCARI sobre tais pagamentos; QUE era JOÃO
VACCARI quem definia de que forma os pagamentos deveria ser efetuados
ao Partido dos Trabalhadores — PT, tanto quanto foram realizados
mediante doações oficiais aos diretórios deste Partido, quanto quando
foram realizados mediante pagamentos a EDITORA GRÁFICA ATITUDE
e que as reuniões que teve com JOÃO VACCARI para tratar sobre este
assunto, notadamente sobre os pagamentos a EDITORA GRÁFICA
ATITUDE, ocorreram em sua maioria na própria sede do Partido dos
Trabalhadores em São Pauto/SP.  Que não se recorda se de fato, foram
feitos alguns anúncios pela EDITORA GRÁFICA ATITUDE em favor da
SOG/SETAL, mas pode afirmar com certeza, que se de fato foram feitos
anúncios eles custariam muito menos do que os mais de R$ 2 milhões de
reais que foram repassados por suas empresas à EDITORA GRÁFICA
ATITUDE.

A prova documental apresentada por AUGUSTO
MENDONÇA ao MPF corrobora a afirmação de que suas empresas
realizaram o pagamento de cerca de R$ 2.400.000,00, entre 16/08/2013 a
03/12/2013, à Editora Gráfica Atitude.

Para justificar o repasse AUGUSTO MENDONÇA celebrou
dois contratos de prestação de serviços de comunicação com a Editora
Gráfica Atitude, no valor de R$ 1.200.000,00 cada um deles.

Para pagamento dos valores contratados, foram emitidas
dezoito notas fiscais e realizadas vinte e duas transferências bancárias entre
contas de empresas de AUGUSTO MENDONÇA e a Editora Gráfica
Atitude.

Os contratos, as notas fiscais e os comprovantes de
transferência bancária instruem a denúncia e foram juntados no evento 1,
arquivos 'OUT18' E 'OUT21'.

Então a imputação do crime de lavagem encontra prova
documental nos autos.

Passo a analisar os contratos celebrados entre as partes.

O primeiro contrato, firmado em 01 de abril de 2010, teve
vigência pelo período de 12 meses, tendo como objeto a veiculação de
matérias relacionadas ao desenvolvimento e proteção da indústria nacional,
no que se refere à área de extração de petróleo e na conversão em seus
derivados (evento 1, 'OUT18):
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A testemunha Carla Rodrigues de Moura Gallani (termo
de transcrição de depoimento no evento 152), ao ser ouvida em Juízo,
afirmou trabalhar na Editora desde 2009, exercendo funções
administrativas na empresa, como parte de faturamento, contas a pagar,
contas a receber, etc e que se reportava primeiramente ao coordenador
geral, Paulo Salvador e que no contrato social a Editora é mantida pelo
sindicato dos bancários de São Paulo (tendo pessoa responsável a
presidente, a Juvandia, e a secretária-geral, a Ivone e pelo sindicato dos
metalúrgicos do ABC (representando pelo Rafael) mas quem faz o contato
direto com eles é o coordenador geral, Paulo Salvador.

Afirmou ter conhecimento, porém não participou da
celebração desses contratos. Afirmou que o primeiro contrato foi assinado
pela Ivone e o segundo foi assinado pela Juvândia, enfatizando que as
negociações foram realizadas pelo Paulo Salvador e que desconhece quem
assinou por parte da outra emrpesa:

Depoente:- Sim, tenho conhecimento desse contrato sim.

Ministério Público Federal:- A senhora poderia nos relatar como ele foi
firmado, quem trouxe a SOG, no caso acho que... No primeiro momento...
São dois contratos, a senhora tem conhecimento dos dois contratos?

Depoente:- Sim, o primeiro contrato é um contrato com a Setal, que ele é
um contrato que foi firmado em abril de 2010 até março de 2011, e o
segundo contrato que foi com a SOG, foi de julho de 2013 até dezembro
de 2013.

Ministério Público Federal:- Certo, a senhora participou desses
contratos?
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Depoente:- Não, eu não participei, eu só recebi o contrato já firmado, já
assinado e aí eu fiz a parte administrativa, que todos os meses eu emitia
a nota fiscal no valor e eu enviava a nota fiscal por e-mail para os
responsáveis administrativos da outra parte. Na Setal, eu enviava e-mail
para o Carlos Rodrigues e na SOG para o Rinaldo Cesário.

Ministério Público Federal:- E a senhora falou que esse contrato foi
firmado, chegou à senhora já firmado pelas partes?

Depoente:- Sim.

Ministério Público Federal:- Quem que foi responsável pela assinatura
desse contrato?

Depoente:- O primeiro contrato foi assinado, na parte da editora foi
assinado pela Ivone e o segundo contrato foi assinado pela Juvandia, só
que do outro lado eu não tenho conhecimento de quem assinou.

Ministério Público Federal:- Certo. A senhora sabe quem que negociou
em nome da Editora Gráfica Atitude esses contratos?

Depoente:- Quem negociou o contrato foi o Paulo Salvador.

Sobre o objeto do contrato, afirmou que era um contrato de
prestação de serviço de conteúdo patrocinado, que não se tratava de
publicação de anúncios da das empresas contratantes  Setal e SOG, que o
cunho editorial era tratado com o Paulo Salvador e que não sabe se a
presidente Juvândia e a secretária Ivone participavam das reuniões.

Indagada sobre o valor dos contratos, afirmou que os
contratos eram de valores elevados para a Editora e que foram apenas dois
contratos de conteúdo patrocinado celebrados pela Editora, que não tiveram
mais contratos dessa natureza:

Ministério Público Federal:- E sobre o valor desse contrato, pelo que se
depreende das informações fiscais da gráfica, esse é um contrato de
maior valor da gráfica, é correto isso, afirmar?

Depoente:- Sim, sim, é correto.

Ministério Público Federal:- Existem outros contratos como este, desse
cunho assim, a senhora mencionou, conteúdo patrocinado?

Depoente:- Não, nós não tivemos outros contratos, só esses 2 mesmos.

Ministério Público Federal:- Foram os únicos contratos de conteúdo
patrocinado?

Depoente:- Sim.

Afirmou que o segundo contrato foi celebrado nos mesmos
termos que o primeiro, embora tenha sido pelo período de 6 meses, que os
valores todos foram pagos e que os contratos foram cumpridos. Que enviou
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alguns exemplares da revista para a SOG, não tendo enviado nenhum
exemplar para a SETAL. Que foram em torno de 10 a 12 exemplares,
praticamente um exemplar por mês, embora não fossem enviados
pontualmente cada mês, porque tinha mês que enviava 2 ou 3 exemplares:

Ministério Público Federal:- Um último esclarecimento, todos os valores
dos contratos foram pagos?

Depoente:- Se nós recebemos o valor...?

Ministério Público Federal:- Isso.

Depoente:- Porque foram dois contratos, cada um de um milhão e meio,
sim, foram emitidas notas fiscais mensais e nós recebíamos o dinheiro
mensalmente. Alguns no vencimento, outros um pouquinho depois, mas
foi cumprido o contrato, tudo certinho.

Ministério Público Federal:- Integralmente. E o segundo contrato tem
exatamente o mesmo objeto do primeiro, houve uma nova negociação?

Depoente:- Eu acredito que sim, porque teve um contrato, então acredito
que eles tiveram sim, porque teve o contrato e começou a ter de novo
aquelas matérias que falavam... Mas foi um contrato de seis meses e que
o valor mensal era 200 mil, diferente do primeiro que foi um ano.

Ministério Público Federal:- Uma outra questão, havia distribuição de
exemplares da revista para as empresas, pra SOG e pra Setal?

Depoente:- Pra SOG eu mesma enviei alguns exemplares, pra Setal não.

Ministério Público Federal:- Quantos exemplares a senhora enviou
aproximadamente?

Depoente:- Pra SOG foi em torno de 10 a 12, nessa média que eu enviei.

Ministério Público Federal:- Isso mensalmente ou total?

Depoente:- Não, total. Porque não foi rigidamente por mês, assim.

Ministério Público Federal:- Foi praticamente então um exemplar por
mês?

Depoente:- Sim, só que não eram todos os meses, tinha mês que eu podia
mandar 2 ou 3 ou mais, assim.

Ao ser indagada pela Defesa de VACCARI, afirmou não ter
conhecimento se VACCARI teria pedido para AUGUSTO MENDONÇA
realizar depósito para a Editora.

Indagada pelo Juízo, afirmou não ter uma noção exata de
quantas matérias foram produzidas, porque atuava na área administrativa,
mas que foram muitas matérias e que as matérias não mencionavam o
nome das empresas do contratante.
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Sobre a prestação de contas, afirmou que se dava através do
envio de revistas, que fazia apenas quando uma funcionária da SOG
solicitava. Que não tem conhecimento de outra forma de prestação de
contas a não ser a remessa de revistas:

Juiz Federal:- E a prestação de contas, pelo que eu entendi, era essa
remessa da revista que a senhora fazia?

Depoente:- Sim, quando eles solicitavam, eu enviava.

Juiz Federal:- Quem solicitava pra senhora, a senhora se recorda?

Depoente:- Olha, quem solicitou pra mim uma das vezes foi uma
funcionaria da SOG, que ela chamava Maria Angélica, não me lembro o
sobrenome. E uma outra vez, quem me pediu os exemplares da revista foi
o Rinaldo Cesario, que com ele eu falava mais por e-mail, encaminhava
as notas fiscais.

Juiz Federal:- Teve alguma outra espécie de prestação de contas que a
senhora tenha conhecimento ou só essa remessa de alguns exemplares da
revista?

Depoente:- Que eu tenha conhecimento, só essa remessa.

A testemunha Ivone Maria da Silva ao ser ouvida em Juízo
(termo de transcrição de depoimento no evento 152) afirmou que era a
responsável do Sindicato dos Bancários de 2007 a 2010, mas que não
participava de todas as decisões. Era responsável pela assinatura de todos
os cheques e de todos os contratos da editora e que se reportava ao
sindicato dos bancários, não estando subonrdinada à senhora Juvândia:

Ministério Público Federal:- A senhora se reportava a alguém no
exercício das suas atividades?

Depoente:- Não, só ao sindicato dos bancários.

Ministério Público Federal:- A senhora não estava subordinada à
senhora Juvandia?

Depoente:- Não.

Ministério Público Federal:- A senhora era presidente, então? Porque
constou uma menção pela testemunha Carla de que teria a presidente
Juvandia  e a senhora seria a secretária geral?

Depoente:- Não, hoje eu sou secretária geral, mas eu não sou presidenta
do sindicato, eu nunca fui.

Ministério Público Federal:- Quem foi nesse período que a senhora
mencionou, de 2010 a 2013?

Depoente:- O Luiz Cláudio Marcolino. Não, de 2010? Não, de 2010 era
a Juvandia já.
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...

Depoente:- Hoje eu sou secretária geral. Na época, eu era financeiro do
sindicato, então não tem subordinação do sindicato.

Afirmou que participava de algumas decisões da Editora e
discutia contratos com as áreas responsáveis mas não com clientes e que os
contratos já vinham decididos para assinatura:

Ministério Público Federal:- Enquanto financeiro do sindicato é que a
senhora participava de algumas decisões da editora?

Depoente:- Sim, porque eu tinha uma procuração do sindicato para fazer
algumas decisões, assinava contratos, assinava cheques, na editora.

Ministério Público Federal:- E a senhora discutia esses contratos?

Depoente:- Sim, com as áreas responsáveis.

Ministério Público Federal:- Não, não, mas com cliente?

Depoente:- Não.

Ministério Público Federal:- Não?

Depoente:- Nunca discuti nada com os clientes. O contrato já chegava
pra assinar já discutido.

Indagada sobre quem teria a atribuição de discutir os
contratos no ano de 2010, afirmou que era sua área comercial, de
marketing, mais especificamente o Paulo Salvador:

Ministério Público Federal:- Quem era responsável por discutir esses
contratos no ano de 2010?

Depoente:- A minha área era comercial, de marketing que tem.

Ministério Público Federal:- Mas quem mais especificamente, alguém
que era responsável por discutir esses contratos?

Depoente:- Na época, eu acho que era o Paulo Salvador, que ele fazia as
discussões dos contratos na minha área, da área de contratos.

Afirmou não se recordar de todos os detalhes em relação ao
referido contrato, mas que deve ter assinado esse contrato sim:

Ministério Público Federal:- Quais os contratos que a gráfica firmava
com clientes externos?

Depoente:- Olha, eu não lembro todos, mas todos os contratos, tanto
com fornecedores quanto com prestadores de serviços, então tinham
vários. Eu não lembro na época de 2010 todos os contratos que eu
assinei.
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Ministério Público Federal:- Não peço que a senhora lembre de todos,
senhora Ivone. Agora, um especificamente no valor de 1 milhão e 200
mil reais com a empresa SETEC, a senhora recorda desse contrato?

Depoente:- Olha, não me recordo de todos os detalhes, mas sim, eu
assinava todos os contratos, então eu também assinei esse contrato.

Ministério Público Federal:- Assinou... Esse a senhora recorda, então,
de ter assinado?

Depoente:- Olha, provavelmente eu assinei, porque todos os contratos de
2010, até 2010, eu assinei, até junho de 2010.

Indagada pelo MPF se era comum assinar contratos com valor
superior a 1 milhão  afirmou não se recordar de todos os contratos. Que
esse contrato foi discutido pela sua área comercial, novamente afirmando
que o contrato teria sido discutido por Paulo Salvador:

Ministério Público Federal:- Era comum a gráfica assinar contratos de
mais de milhão?

Depoente:- Olha, não... Sim, sim, às vezes sim, às vezes não, não lembro
de todos os contratos, eu não lembro de todos os valores, é de 2010. Eu
não vou lembrar os valores dos contratos que eu assinava, eu não
lembro, mas eu posso ver e mandar para o senhor todos os contratos que
foram assinados.

Ministério Público Federal:- Quem discutiu esse contrato, senhora
Ivone, esse contrato com a gráfica Atitude?

Depoente:- A minha área comercial.

Ministério Público Federal:- Quem participava, quem integrava a sua
área comercial?

Depoente:- Desculpa, quem...?

Ministério Público Federal:- Quem integrava a sua área comercial em
abril de 2010 e nos meses anteriores, e foi responsável por discutir esse
contrato da Editora Gráfica Atitude com a SETEC Tecnologia S/A?

Depoente:- Paulo Salvador.

Sobre o objeto do contrato a testemunha afirmou que seria a
veiculação de matérias em defesa da indústria nacional:

Depoente:- Não, como diz o contrato que o senhor acabou de ler, ela
tinha que fazer a defesa da indústria nacional, era isso.

Ministério Público Federal:- Nada especificamente com relação à
contratante?



01/03/2021 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701614357583719344999698987561&evento=404006… 121/196

Depoente:- Não, pelo conteúdo do contrato era a questão da indústria
nacional, então era a defesa da indústria nacional, não especificamente
pra ela.

Afirmou não ter conhecimento se a contratante recebia
exemplares da revista, que a prestação de contas era feito pela sua área
administrativa e comercial:

Ministério Público Federal:- E a contratante recebia exemplares dessa
revista ou não recebia?

Depoente:- Não sei informar, porque não era eu que fazia essa parte,
porque tinha vários departamentos, tanto comercial, como a área
administrativa, que cuidava disso, eu não sei.

Ministério Público Federal:- A prestação de contas da editora perante a
contratante, a SETEC, quem realizava?

Depoente:- Olha, tinha a minha área administrativa e a comercial que
fazia isso.

O MPF insistiu em maiores esclarecimentos acerca da
indagação, ao que respondeu a testemunha que o responsável pela área
comercial era o Paulo Salvador e pela área administrativa acha que era a
Carla, mas que tinha outras pessoas lá e que não lembra do nome de todos
os funcionários da área administrativa e que não se recorda de nenhuma
reunião para discutir o contrato e que não tem conhecimento do contrato
firmado no ano de 2013 porque não estava mais lá, o cargo era ocupado
pela Juvândia. :

Ministério Público Federal:- Eu gostaria que a senhora nomeasse,
sempre que se referisse a uma área, o responsável por ela.

Depoente:- Olha, na área comercial era o Paulo Salvador, e a área
administrativa acho que na época a Carla estava lá, acho que era isso,
não lembro do nome de todos os funcionários da época.

Ministério Público Federal:- A responsável da área administrativa era a
Carla?

Depoente:- Não, não era responsável pela área administrativa. Tinha
vários funcionários lá, então não lembro o nome de todos que tinham lá
na área comercial, não exatamente, não lembro de todos os nomes de lá.

Ministério Público Federal:- A senhora recorda de alguma reunião que
tenha sido feita pra discutir esse contrato?

Depoente:- Não.

Ministério Público Federal:- E sobre o contrato que foi firmado no ano
de 2013 com a empresa SOG, a senhora tem conhecimento desse
contrato?

Depoente:- Não, não estava mais na editora.
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Ministério Público Federal:- Quem estava na editora, responsável, nesse
momento?

Depoente:- Aí já era a Juvandia. Eu fiquei até junho de 2010.

Outra indagação à testemunha foi se houve alguma indicação
dessa empresa SETEC para firmar o contrato com a Editora. A testemunha
afirmou que não houve nenhuma indicação e novamente fez questão de
enfatizar que os contratos eram discutidos pela área comercial, pelo Paulo
Salvador e já chegavam prontos para assinatura e que não sabe dizer se o
Paulo Salvador tinha alguma indicação:

Ministério Público Federal:- A senhora sabe se houve alguma indicação
dessa empresa SETEC pra contratação com a gráfica, a senhora tem
conhecimento?

Depoente:- Não, não teve nenhuma indicação.

Ministério Público Federal:- Não teve nenhuma indicação? Então como
que a SETEC chegou até a gráfica?

Depoente:- Aí eu já não sei, tem que perguntar pra quem fez o contrato.
O contrato já foi discutido, ele foi discutido, chegou pra assinatura e foi
cumprido, então...

Ministério Público Federal:- Quem discutiu o contrato?

Depoente:- Como eu falei anteriormente, a minha área comercial que
quem é o responsável é o Paulo Salvador.

Ministério Público Federal:- E o senhor Paulo Salvador mencionou que
não houve nenhuma indicação pra senhora?

Depoente:- Eu não discuti isso com ele, o contrato já chegou pra eu
assinar.

Ministério Público Federal:- Eu perguntei à senhora, senhora Ivone, se
houve alguma indicação, a senhora afirmou que não. Então eu pergunto
como a senhora soube que não houve indicação nesse caso?

Depoente:- Porque quem procura, quem faz todos os contatos é o Paulo
Salvador da área comercial, então ele fez a contratação, é isso.

Ministério Público Federal:- Pode ser que ele tenha recebido uma
indicação, então?

Depoente:- Não, não sei dizer.

Ao ser indagada pela Defesa de VACCARI, afirmou
conhecê-lo do sindicato dos Bancários, da época em que VACCARI foi
presidente do sindicato e que não tem conhecimento de que VACCARI
tenha pedido para AUGUSTO MENDONÇA realizar algum depósito na
conta da editora.
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Ao ser indagada pelo Juízo, afirmou não ter ideia de quantas
matérias foram publicadas porque, logo após a celebração do contrato em
abril, que começou a ter validade a partir de junho,  já não estava mais lá:

Juiz Federal:- A senhora sabe me dizer quantas matérias foram
publicadas em decorrência desse contrato, aproximadamente?

Depoente:- Não sei, porque eu não estava mais lá na época de cumprir
esse contrato. Eu assinei o contrato em abril e ele começou a valer após
junho, eu já não estava mais lá.

Afirmou também não ter conhecimento de qualquer reunião
na sede Editora com o pessoal da SETEC para discussão do contrato ou das
matérias a serem veiculadas:

Juiz Federal:- A senhora tem conhecimento de alguma reunião feita na
Gráfica Atitude com o pessoal da SETEC pra discutir esse contrato ou
pra discutir o conteúdo dessas matérias?

Depoente:- Não, não tenho conhecimento.

Juiz Federal:- A senhora teve algum contato com algum empregado ou
diretor da SETEC pra discutir esse contrato?

Depoente:- Não, não tive nenhum contato com ninguém.

Juiz Federal:- A senhora teve algum contato com alguém da SETEC pra
discutir o conteúdo das matérias que seriam publicadas?

Depoente:- Não.

Ao contrário do que havia informado a testemunha Carla
Gallani no sentido de que não houve mais contratos com a finalidade de
publicação de matérias de conteúdo patrocinado, Ivone afirmou que esse
tipo de contrato era comum no âmbito da Editora. Ao ser indagada se
poderia citar algum contrato similar, a testemunha Ivone disse não se
recordar:

Juiz Federal:- Esse tipo de contrato pra veicular não publicidade para a
empresa, mas sim esse conteúdo noticioso e opinativo era comum no
âmbito da Gráfica Atitude?

Depoente:- Sim.

Juiz Federal:- A senhora se recorda de outros contratos similares que
poderia citar?

Depoente:- Não, no momento não, não lembro. É uma prática comum no
mercado, do mercado de publicidade ter o conteúdo patrocinado
também.

...
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Indagada se o valor do contrato seria elevado para os padrões
da Editora, afirmou que não. Cabe aqui observar que tal declaração
também diverge do que afirmou a testemunha Carla, que era responsável
por todas as rotinas administrativas e financeiras da Editora, tendo controle
de parte do faturamento como contas a pagar e contas a receber:

Juiz Federal:- Alguma outra empresa fez contrato similar a esse da
SETEC, com esse mesmo conteúdo?

Depoente:- Do meu conhecimento, não.

Juiz Federal:- Esse valor de 1 milhão e 200 mil reais do contrato era um
contrato elevado para a editora?

Depoente:- Não, ela custeava todos os custos da revista, da editora, não.
Não era um valor elevado; dentro do mercado não.

Juiz Federal:- Nessa época, a senhora se recorda de ter assinado outros
contratos de valor acima de 1 milhão?

Depoente:- Não, não recordo, não recordo todos os contratos que eu
assinei.

Ao ser ouvida em Juízo, a testemunha Juvandia Moreira
Leite  (termo de transcrição de depoimento no evento 152) esclareceu que
a Editora Gráfica Atitude é do Sindicato dos Bancários e do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC e que assumiu a presidência interinamente em junho
de 2010, sendo eleita em 2011 e reeleita em 2014.

Afirmou que na condição de representante do sindicato, sua
função é apenas assinar cheques, contratos e documentos legais e quem
representa a Editora é o Paulo Salvador, que foi designado pelo sindicato
desde o ano de 2010.

Que tem conhecimento dos contratos celebrados, enfatizando
o que seria o conteúdo patrocinado para fazer matérias sobre a indústria
nacional, mas que não sabe afirmar de quem foi a iniciativa para a
assinatura do contrato, que sabe que foi a área comercial quem trouxe o
contrato e fez todas as tratativas e que o contrato chegou apenas para sua
assinatura e quem coordenava essa área de contratos era o Paulo Salvador:

Ministério Público Federal:- Certo. A iniciativa por firmar esse
contrato, a senhora saberia dizer de quem partiu, se da editora ou da
SETEC ou SOG?

Depoente:- Bom, eu não sei ao certo. Eu sei que foi nossa área comercial
quem trouxe esse contrato, que fez toda discussão, as tratativas, todo o
processo de negociação. Quando chega pra mim, já é para a assinatura
do contrato.

Ministério Público Federal:- Quando a senhora fala área comercial,
quem que seria o responsável por essa área?
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Depoente:- Bom, tem o Paulo Salvador que coordena e tem empresas
que são contratadas, empresa que é contratada e que faz essa
prospecção, enfim, que vai buscar anúncios, vai buscar patrocínios.

Ministério Público Federal:- Quem firmaria o contrato então, discutiria
mais especificamente essa parte comercial seria o Paulo Salvador?

Depoente:- Isso, exatamente, ele que coordena essa parte.

A testemunha afirmou não se recordar se já havia sido
celebrado um contrato dessa natureza em outras ocasiões, que nunca
discutiu os termos do contrato com representantes da empresa contratante,
que a assinatura do contrato não foi feita de forma presencial, isto é, a área
comercial já trouxe o contrato pronto, como era o costume, que só assinou
o contrato  :

Ministério Público Federal:- E a senhora mencionou que já tinha sido
feito antes, a senhora saberia dizer com qual empresa?

Depoente:- Não, tinha sido feito inclusive nessa empresa em 2010,
porque quando eu assumi esse contrato já tinha sido firmado, então eu
assinei a segunda renovação, uma renovação do contrato.

Ministério Público Federal:- Certo. E além dessa empresa, desse grupo
empresarial que contempla a SETEC e a SOG, a senhora saberia dizer
algum outro contrato desse conteúdo patrocinado que tenha sido firmado
pela editora?

Depoente:- Não, não recordo agora. Não sei dizer.

Ministério Público Federal:- A senhora chegou a discutir com os
representantes da empresa?

Depoente:- Não, nunca tive com nenhum representante, só fiz a
assinatura do contrato.

Ministério Público Federal:- A assinatura não foi presencial junto com
os representantes?

Depoente:- Não, foi trazida, como eu disse, pela área comercial nossa,
como são os demais contratos. Eu não trato de nenhum deles, eles são,
esse é um procedimento normal como todos os outros contratos que a
editora faz.

Indagada se o contrato seria de alto valor, considerando os
demais contratos da empresa, a testemunha afirmou que esse foi um
contrato celebrado porque o objeto tem a ver com aquilo que era defendido,
como geração de emprego, crescimento da indústria e que traz recursos
para a editora. Que não sabe dizer se foram remetidos exemplares para a
empresa contratante:

Ministério Público Federal:- Esse contrato, considerando assim os
demais contratos da editora, esse é um contrato de alto valor?
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Depoente:- Esse é um contato que foi celebrado porque o objeto tem a
ver com aquilo que a gente defende, gera emprego, crescimento da
indústria e traz recursos pra editora. E foi devidamente cumprido.

Ministério Público Federal:- E a senhora saberia dizer se exemplares da
revista, que é citada no objeto do contrato, a Revista do Brasil, foram
distribuídos para a contratante?

Depoente:- Desculpa, interrompeu um pouco, dá pra repetir?

Ministério Público Federal:- Claro. Se a senhora saberia dizer se houve
distribuição de exemplares da revista para a contratante?

Depoente:- Bom, a informação que eu tenho é que a contratante
acompanhava isso pelo nosso portal. Foi perguntado se era necessário
remeter, e que a contratante acompanhava isso pelo nosso portal.

Ministério Público Federal:- Não houve então uma remessa do exemplar
físico?

Depoente:- Eu não sei dizer isso exatamente. Essa é a informação que eu
tenho.

Perguntada sobre o réu VACCARI, afirmou conhecê-lo do
movimento sindical, que VACCARI foi presidente do sindicato, mas que
este não teria nenhuma relação com a Editora:

Ministério Público Federal:- E sobre o senhor Vaccari, a senhora
conhece o senhor João Vaccari?

Depoente:- Conheço.

Ministério Público Federal:- Qual que é a relação que ele tem, se é que
ele tem, com a editora?

Depoente:- Com a editora ele não tem relação nenhuma. Eu conheço o
Vaccari do movimento sindical e ele foi presidente do sindicato, e nós
convivemos nesse período no sindicato, é uma pessoa respeitada pela
nossa militância.

Ministério Público Federal:- Certo. Qual foi o período que ele presidiu
o sindicato?

Depoente:- Eu acho que foi 2008 até 2004, se não me engano... Não,
desculpa, é 98, desculpa, até se não me engano 2004, aí com certeza ele
saiu em 2004.

Sobre reuniões para discussão do contrato, afirmou que ouviu dizer que
foram marcadas reuniões, mas não na sede da Editora

Ao ser indagada pela Defesa de VACCARI, afirmou que o
conhecimento que tem é que o contrato teria sido sido firmado  diretamente
pela área comercial juntamente com a empresa de AUGUSTO
MENDONÇA.
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Respondendo à pergunta da Defesa de RENATO DUQUE,
afirmou que a Editora foi criada pelo movimento sindical para divulgar os
assuntos que dizem respeito ao mundo do trabalho e de políticas que geram
empregos.

Indagada pelo Juízo, a testemunha afirmou que representa o
sindicato, que é sócio da Editora e que a pessoa responsável pelas
atividades cotidianas é o Paulo Salvador:

Juiz Federal:- Outros têm perguntas? Esclarecimentos do juízo muito
rapidamente. A senhora, pelo que eu entendi, é a responsável legal pela
Gráfica Atitude?

Depoente:- Isso, eu represento o sindicato, que na verdade o sindicato
que é o sócio da editora, o sindicato dos bancários e dos metalúrgicos. E
eu, como presidente do sindicato, estou representando o sindicato junto à
editora. Então o representante legal é o sindicato dos bancários e eu,
como representante do sindicato, sou a representante da editora.

Juiz Federal:- Certo. E a editora tem um administrador principal?

Depoente:- Dos sócios o senhor está falando?

Juiz Federal:- Não, a senhora, pelo que entendi que a senhora falou, a
senhora não negocia os contratos, a senhora assina e tal, mas a senhora
não administra o dia a dia, é isso?

Depoente:- Exatamente. A editora tem uma pessoa que foi designada
pelo sindicato pra cuidar do dia a dia, porque nas nossas funções a gente
não tem tempo pra administrar o dia a dia, então essa parte toda tem a
sua área, as pessoas contratadas...

Juiz Federal:- Quem é essa pessoa responsável por administrar o dia a
dia?

Depoente:- O responsável pra coordenar o dia a dia é o Paulo Salvador.

A testemunha novamente afirma que o contrato  já chegou em
suas mãos apenas para ser assinado e que nunca conversou com o pessoal
da SETEC ou da SOG, nem mesmo para conversar sobre a natureza das
matérias a serem publicadas. Afirmou que as matérias foram publicadas
tanto na revista quanto no site e sobre a prestação de contas a informação
que tem é que a empresa acompanharia as publicações no site:

Juiz Federal:- A senhora sabe me dizer como a SETEC e a SOG ou o
senhor Augusto Mendonça, representante de ambas, chegou até a
Gráfica Atitude pra fazer essa contratação?

Depoente:- Não, senhor. Isso aí é feito, como eu disse, quando chega pra
mim chega o contrato pra assinar com as explicações, mas é como todos
os outros contratos.
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Juiz Federal:- A senhora nunca conversou com o pessoal da SETEC ou
da SOG sobre esses contratos?

Depoente:- Nunca.

Juiz Federal:- Sobre as matérias que foram publicadas a partir desses
contratos, a senhora conversou com algum deles?

Depoente:- Nunca, nem com ele, nem com nenhum outro.

Juiz Federal:- Pelo que eu entendi esses contratos não envolviam, então,
publicidade pra SETEC ou pra SOG?

Depoente:- Diretamente não, ele envolve o conteúdo patrocinado, o
conteúdo era falar da indústria, do conteúdo nacional, geração de
emprego.

Juiz Federal:- A senhora tem conhecimento se as matérias contratadas
foram efetivamente publicadas?

Depoente:- Sim, foram publicadas, tanto na revista quanto no site.

Juiz Federal:- Havia prestação de contas? Esse material era enviado
pra SETEC ou pra SOG?

Depoente:- Então, como eu disse, a informação que eu tenho é que a
empresa disse que acompanharia pelo portal.

Indagada sobre o valor do contrato, a testemunha afirmou 
que não acredita ser um valor elevado porque são várias matérias, que está
dentro do que é praticado no mercado e que não se recorda se houve
assinatura de outros contratos similares a esse, inclusive no que se refere ao
valor elevado:

Juiz Federal:- Esse contrato, pelo que eu vi aqui, tem o valor de 1
milhão e 200 mil reais. Esse contrato pelo valor dele era um valor
elevado pra editora?

Depoente:- Não creio que seja um valor elevado, porque são várias
notícias, várias matérias, está dentro do que é praticado no mercado.

Juiz Federal:- A senhora sabe me dizer se outras empresas fizeram
contratações semelhantes à da SOG e da SETEC, com esse conteúdo
patrocinado?

Depoente:- Não tenho essa informação, porque na verdade eu
administro, assino os contratos, os cheques, no período que eu estou na
editora, que eu estou na presidência do sindicato.

Juiz Federal:- Nesse período que a senhora está na presidência do
sindicato, a senhora se recorda de algum outro contrato similar de
conteúdo patrocinado?

Depoente:- Não me recordo.
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Juiz Federal:- E de contratos de valor acima de 1 milhão de reais, a
senhora se recorda de outros contratos de valores elevados?

Depoente:- Não tenho essa recordação no momento.

Ao final do depoimento ficou determinado à Editora que
enviasse as matérias que foram publicadas pela Revista do Brasil em
decorrência dos dois contratos firmados entre a Editora Gráfica Atitude e
as empresas SETEC e SOG.

Outra testemunha ouvida foi  Johnny Rosa Vignoto 
(termo de transcrição de depoimento no evento 152) que afirmou ter
assinado o contrato a mando de AUGUSTO MENDONÇA porque era o
único procurador que estava disponível naquele dia na empresa. Que pelo
que se recorda, era um contrato de marketing, de patrocínio de uma revista
e que não se recorda de que tenha sido celebrado outros contratos dessa
natureza, que foram apenas esses:

Ministério Público Federal:- O senhor consta como signatário desse
contrato?

Depoente:- Isso. Eu assinei esse contrato a mando do senhor Augusto
Mendonça, porque eu era o único procurador que estava no dia
disponível na empresa, a empresa tem poucos funcionários, então eu era
o único funcionário que estava disponível na qualidade de procurador.

Ministério Público Federal:- Quem normalmente assinaria esses
contratos seria qual funcionário, qual empregado?

Depoente:- Ele mesmo.

...

Ministério Público Federal:- Ele chegou a mencionar sobre o objeto do
contrato, detalhes sobre o contrato?

Depoente:- Não, mas pelo que eu li, no escopo, salvo engano, já faz um
certo tempo isso, era uma prestação de serviço de marketing, alguma
coisa desse tipo, ou era um patrocínio de uma revista, alguma coisa
desse jeito.

Ministério Público Federal:- O objeto do contrato faz menção à Revista
do Brasil e à publicação de conteúdo noticioso e opinativo sobre temas
relacionados com desenvolvimento e proteção da indústria do Brasil,
especificamente na área de extração de petróleo e conversão dos seus
derivados.

Depoente:- Correto.

Ministério Público Federal:- O senhor recorda de algum outro contrato
que tenha sido firmado pela Setal, SOG, com esse objeto?

Depoente:- Não.
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Afirmou também não ter ideia de quem discutiu os termos do
contrato ou mesmo se teve reuniões nesse sentido, que apenas fazia a parte
financeira, então o contrato chegou em suas mãos para ser assinado na
qualidade de procurador:

Ministério Público Federal:- E o senhor sabe quem discutiu esse
contrato, se houve reuniões pra discutir esse contrato?

Depoente:- Não, não tenho a mínima ideia. Eu era apenas da parte
financeira do escritório, da empresa, então o contrato chegou apenas pra
eu fazer a assinatura na qualidade de procurador.

Ministério Público Federal:- Certo. E como que o senhor Augusto
conversou com o senhor, o senhor disse que ele pediu para o senhor
assinar esse contrato?

Depoente:- Ele chegou ao escritório; as pessoas responsáveis não
estavam, estavam em reuniões externas com outras pessoas, e eu como
único procurador, ele pediu pra assinar verbalmente.

Ministério Público Federal:- O contrato já estava assinado por parte da
editora, o senhor recorda?

Depoente:- Não me recordo, já faz um certo tempo isso.

Em relação aos pagamentos, afirmou que eram liberados por
AUGUSTO MENDONÇA, que nunca veio nenhum comprovante da
prestação dos serviços, apenas as notas ficais, que não tem conhecimento
se algum funcionário da Editora veio até a sede da empresa ou mesmo se
alguém da empresa teria ido até a sede da Editora:

Ministério Público Federal:- E sobre os pagamentos, o senhor
participou dos pagamentos pra editora?

Depoente:- Eu fazia os pagamentos da empresa como de outros
fornecedores, então eu também efetuei pagamentos pra gráfica, mas não
fui eu que liberei.

Ministério Público Federal:- Quem era responsável por liberar esses
pagamentos?

Depoente:- O senhor Augusto. Ele que liberava e a gente só efetuava o
pagamento, a parte de banco, a parte de pagamento bancária.

Ministério Público Federal:- E como que se dava essa liberação?

Depoente:- Ou pessoalmente entregava a nota fiscal ou via e-mail.

Ministério Público Federal:- Alguma vez veio acompanhado de algum
comprovante da efetiva prestação do objeto contratual?

Depoente:- Você diz comprovante de prestação do serviço?

Ministério Público Federal:- Isso.
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Depoente:- Não.

Ministério Público Federal:- Não?

Depoente:- Não.

Ministério Público Federal:- Apenas as notas fiscais?

Depoente:- Correto, só as notas fiscais.

Ministério Público Federal:- Alguma vez algum representante da
Editora Gráfica Atitude compareceu pessoalmente até a sede da SOG?

Depoente:- Não, que eu saiba não. Eu não tenho esse conhecimento.

Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento que algum
empregado da SOG tenha comparecido à sede da editora alguma vez?

Depoente:- Também não.

Ao ser indagado pelo Juízo, afirmou que não participou das
negociações e que sua participação na execução do contrato limitou-se a
realizar os pagamentos solicitados. Reafirmou que não teve contato com
ninguém da Editora e que não sabe se alguém da SOG fazia essa
interlocução com a Editora Gráfica Atitude:

Juiz Federal:- Só pra ficar claro, alguns esclarecimentos do juízo,
senhor Johnny. O senhor não participou da negociação desse contrato?

Depoente:- Não, não... Jamais.

Juiz Federal:-  E no que se refere à execução a sua participação foi
realizar os pagamentos das notas fiscais?

Depoente:- Correto, como da área financeira, eu efetuava os pagamentos
da empresa, até para outros fornecedores nossos...

Juiz Federal:- O senhor chegou a acompanhar a execução desse
contrato, a prestação de serviços, a entrar em contato com a gráfica
Atitude? Alguma espécie de interferência do senhor nesse contrato?

Depoente:- Nunca, nunca tive contato com ninguém da gráfica, apenas
eu era o responsável pelos pagamentos.

Juiz Federal:- O senhor sabe se alguém dentro da SOG ou da Setal fazia
essa interlocução com a Gráfica Atitude?

Depoente:- Que eu saiba, não.

Outra testemunha ouvida foi  Felipe Mageno Oliveira
Ramos, conforme termo de transcrição de depoimento juntado no evento
152). Afirmou que trabalhou na SOG como gerente financeiro no período
de 2007 a maio de 2012. Que nesse período ocorreram pagamentos para a
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Gráfica Atitude, autorizados por AUGUSTO MENDONÇA.  Afirmou que
dentre os documentos que eram enviados pela Editora, nunca houve
nenhum comprovante de prestação dos serviços e que o contrato foi
fechado pelo prório AUGUSTO MENDONÇA:

Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor recorda, no exercício de
suas funções, contratos que tenham sido celebrados entre a SOG ou a
SETEC com a Editora Gráfica Atitude?

Depoente:- Sim, ocorreram pagamentos nesse período pra Gráfica
Atitude.

Ministério Público Federal:- Esses pagamentos seguiam a rotina de
pagamentos da empresa?

Depoente:- Sim, existia toda a formalização contratual e a aprovação do
senhor Augusto Mendonça em todas as liberações de pagamentos.

Ministério Público Federal:- Então o senhor Augusto Mendonça é quem
autorizava esses pagamentos?

Depoente:- Sim, senhor.

Ministério Público Federal:- Existia também, junto com os documentos,
notas fiscais, etc., existiam comprovantes de que os serviços tivessem
sido prestados?

Depoente:- Não. Na realidade, nós efetuávamos o pagamento na área
financeira, desde que tivesse toda a formalização contratual e
aprovação, para nós era suficiente pra efetuar o pagamento.

Ministério Público Federal:- O senhor saberia dizer quem foi o
responsável por essa contratação?

Depoente:- Na realidade, quem assinou o contrato foi o Augusto
Mendonça, então eu entendo que seja ele.

O MPF refez a pergunta sobre a prestação dos serviços e a
testemunha afirmou que nunca teve contato com o pessoal da Gráfica, que
apenas recebia a nota fiscal e nada mais. Em relação ao contrato firmado
em 2013, afirmou que já havia se desligado da empresa, nada podendo
afirmar a respeito. Também afirmou não conhecer JOÃO VACCARI NETO
e RENATO de SOUZA DUQUE:

Ministério Público Federal:- O senhor teve contato com algum
documento, algum exemplar da revista que comprovasse a prestação ou
nunca o senhor teve contato com isso?

Depoente:- O senhor poderia repetir? Falhou um pouco.

Ministério Público Federal:- Claro. Se o senhor teve, durante o
exercício das suas funções, contato com algum representante da gráfica
ou com algum documento que comprovasse a prestação de serviços?
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Depoente:- Não, não, eu nunca tive nenhum contato direto com o pessoal
da gráfica. Eu recebi nota fiscal eletrônica por e-mail, só isso.

Ministério Público Federal:- Sobre um segundo contrato firmado em
2013, o senhor tem conhecimento?

Depoente:- Conforme eu já comentei, eu me desliguei da SOG em maio
de 2012.

Ao ser indagado pelo Juízo, tornou a afirmar que não teve
participação nas negociações do contrato, que só autorizou os pagamentos
e que pela SETAL ou SOG foi celebrado apenas esse contrato, não havendo
outros contratos similares para publicação, tal como o referido contrato:

Juiz Federal:- Só um esclarecimento do juízo pra deixar claro. Senhor
Felipe, o senhor não participou da negociação desse contrato então?

Depoente:- Não, não, não participei.

Juiz Federal:- O senhor só autorizou os pagamentos a partir da
documentação que lhe foi apresentada?

Depoente:- Sim, senhor. Nós liberamos o pagamento a partir de toda a
formalização contratual e aprovação do Augusto Mendonça.

Juiz Federal:- O senhor chegou a discutir com a Gráfica Atitude a
execução desse contrato, a parte deles?

Depoente:- Não, eu não tive contato com ninguém da gráfica. Na área
financeira, conforme eu já mencionei, pra nós é suficiente a formalização
contratual e a aprovação; partindo daí, nós liberamos o pagamento.

Juiz Federal:- O senhor se recorda de outros contratos similares da
SETEC ou da SOG, para publicação nesses termos?

Depoente:- Não, que eu me recorde só esse contrato pra publicação. Eu
me lembro desse contrato apenas.

A testemunha  Carlos Alberto Rodrigues (termo de
transcrição de depoimento no evento 152) afirmou que trabalhou na SOG
até 2012, que se recorda de um contrato firmado com a Gráfica Atitude,
esclarecendo que o contrato foi celebrado não com a SOG e sim com a 
SETEC e que esse contrato foi negociado por AUGUSTO MENDONÇA.
Que na função que desempenha os contratos já chegavam assinados pelas
partes e então fazia os pagamentos que seguiam a rotina normal da
empresa:

Ministério Público Federal:- Certo. Nesse período em que o senhor
trabalhava na SOG, o senhor recorda de um contrato firmado por ela
com a empresa Gráfica Atitude?
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Depoente:- Pelo que eu me lembre, não foi com a SOG, foi com a
SETEC, é uma outra empresa pessoal do senhor Augusto Mendonça. Na
realidade, eu queria só esclarecer um pedacinho aí, que a SOG prestava
serviços de apoio administrativo e financeiro para as empresas pessoais
do Augusto Mendonça. Então a gente pode ter envolvimento em algum
processo de pagamento das empresas pessoais dele, por prestar esse tipo
de serviço.

Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor recorda sobre esse
contrato com a editora?

Depoente:- Recordo, sim.

Ministério Público Federal:- O senhor saberia dizer quem negociou esse
contrato?

Depoente:- Foi o senhor Augusto Mendonça.

Ministério Público Federal:- Como isso chegou ao seu conhecimento?
Ele mencionou sobre essa negociação?

Depoente:- Não, como a gente é fim de linha pra pagamento, pra nós
chega-se o contrato devidamente assinado pelo senhor Augusto
Mendonça e a outra parte, e com uma condição de pagamento. Essa
condição de pagamento a ser seguida depende de aprovações do próprio
Augusto Mendonça.

Ministério Público Federal:- Certo. Houve alguma menção pelo senhor
Augusto Mendonça diferente em relação a esse contrato com a editora
gráfica, sobre os pagamentos?

Depoente:- Desculpa, doutor, diferente em que sentido?

Ministério Público Federal:- Se os pagamentos dessas notas fiscais
emitidas pela editora gráfica, se eles seguiam a rotina da empresa ou se
eles tinham alguma diferenciação?

Depoente:- Não, seguiam a rotina da companhia.

Ministério Público Federal:- E qual era essa rotina, senhor Carlos?

Depoente:- Bom, a gente através de procedimentos internos, a gente
recebia nota fiscal devidamente aprovada pelo representante ou pelo
responsável do centro de custo. Então, quando essa nota fiscal vem
aprovada, cabe à área financeira executar o pagamento, então está no
mesmo processo que a gente tem em todas as nossas companhias.

Ministério Público Federal:- Nesse caso aqui quem autorizava esses
pagamentos?

Depoente:- O senhor Augusto Mendonça.

Ministério Público Federal:- E era comum então ele autorizar então
todos os pagamentos da companhia?
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Depoente:- Não, era comum ele autorizar os pagamentos da companhia,
das empresas pessoais dele, por exemplo, a SETEC, PEM engenharia,
era ele que aprovava, que era apartado da nossa administração. Na
SOG, era diferente, na SOG nós temos vários centros de custos, vários
gestores, várias pessoas que têm a possibilidade ou a responsabilidade
de aprovar pagamentos.

Afirmou que não se recorda de nenhum outro contrato
firmado nesses termos pela SETEC ou outra empresa do grupo, nem
mesmo outros contratos de publicidade. Complementou que não via
nenhuma atividade nesse sentido que ele pudesse contratar:

Ministério Público Federal:- Certo. Esse contrato faz menção à
veiculação de conteúdo noticioso e opinativo sobre temas relacionados
com o desenvolvimento e proteção da indústria nacional do Brasil, no
tocante à área de exploração de petróleo e conversão de seus derivados.
O senhor recorda de algum outro contrato similar que tenha sido
firmado pela SETEC ou por outra empresa do grupo?

Depoente:- Não, não, não tenho

Ministério Público Federal:- E contratos de publicidade ou de
patrocínio, as empresas do grupo, o senhor se recorda de algum outro
contrato nesse objeto?

Depoente:- Publicidade não, não. Não porque na verdade era empresa
de... ou deixou de ser empresa de engenharia, não vejo nenhuma
atividade nesse sentido que ele pudesse contratar, não me lembro não

Afirmou que o AUGUSTO nunca fez menção ao contrato que
celebrara com a Editora Atitude e que não teve nenhum contato com
representante da Editora. Que recebia a nota fiscal de uma pessoa da
Gráfica e repassava para o setor de contas a pagar e que de um momento
em diante vinham notas fiscais eletrônicas diretamente para o setor de
contas a pagar, que não teve mais contato com notas fiscais. Que nunca
verificou se os serviços eram prestados porque não era atribuição do seu
setor fazer essa verificação:

Ministério Público Federal:- O senhor Augusto chegou a mencionar ao
senhor com quem que ele negociou esse contrato da Editora Gráfica
Atitude?

Depoente:- Não, não.

Ministério Público Federal:- O senhor teve contato com algum
representante dessa editora?

Depoente:- Não, na realidade, em São Paulo a gente tem a nota fiscal
eletrônica, então o Augusto Mendonça deve ter passado meu e-mail pra
recebimento da nota fiscal eletrônica. Então eu recebi uma nota fiscal
eletrônica de uma pessoa lá da gráfica, imediatamente eu passei pra
minha área de contas a pagar, aí eu pedi pra minha área de contas a
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pagar entrar em contato e dali pra frente as notas fiscais eletrônicas
foram todas encaminhadas pra área de contas a pagar, eu não recebi
mais nota.

Ministério Público Federal:- E não existia, assim, uma procura, uma
verificação acerca do serviço prestado ou se ele tivesse sido prestado, ou
não prestado?

Depoente:- Não, como eu falei para o senhor, nessas empresas do
Augusto apartadas não era responsabilidade do financeiro verificar se o
serviço foi ou não foi prestado. Com a devida aprovação do dono da
companhia, a gente, o que a gente fazia, executava o pagamento.

Indagado pelo Juízo, afirmou que não conhece os demais
acusados neste processo e que não teve participação na negociação e nem
acompanhou a execução dos contratos. Que não tem ideia do porquê
AUGUSTO ter contratado a Editora Gráfica Atitude:

Juiz Federal:- Pra também deixar claro, o senhor participou da
negociação desses contratos da SETEC ou da SOG com a Editora
Gráfica Atitude?

Depoente:- Não.

Juiz Federal:- O senhor chegou a acompanhar a execução desse
contrato por parte da Gráfica Atitude?

Depoente:- Não.

Juiz Federal:- O senhor sabe como o senhor Augusto Mendonça chegou,
resolveu contratar a Editora Gráfica Atitude?

Depoente:- Não tenho ideia.

A testemunha de defesa, Paulo Roberto Salvador  (Termo
de transcrição de depoimento juntado no evento 165), afirmou á época que
a Editora existe há 9 anos e foi formada por um colegiado de sindicatos. Do
ponto de vista legal, a Editora é constituída pelo Sindicato dos Bancários e
pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Esclareceu ainda a fonte de
renda da Editora e que exerce a função de coordenador geral e ainda que a
empresa so produz conteúdo de notícias, nada relacionado a serviços
gráficos:

Defesa:- Pra constar dos autos, eu gostaria que o senhor explicasse um
pouco o que é a Editora Atitude, qual a finalidade dela, como ela foi
formada, quem são os sócios dela?

Depoente:- A editora existe há 9 anos e ela foi formada por um
colegiado de sindicatos, cerca de 40, partindo da premissa da
necessidade de uma plataforma de mídia, de meios de comunicação, que
expressasse a voz dos trabalhadores, já que há uma carência, um déficit
desse tipo de informação nos meios tradicionais. Então a editora é
regularmente constituída, ela tem, em ponto de vista do aspecto legal, ela
foi constituída por dois sindicatos que compõem os seus sócios
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administradores e por um conselho que varia de acordo com a adesão
como cotista,  de uns 30, entre 30 e 40 sindicatos ao longo desses 9
anos...

Defesa:- Quais são os sindicatos que são sócios da editora?

Depoente:- É o sindicato dos bancários de São Paulo, cujo nome correto
é Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e
Financiários de São Paulo, Osasco e região, e, no caso, o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC.

Defesa:- De onde provêm os recursos que sustentam a Editora Atitude?

Depoente:- A principal fonte de recursos são os cotistas, os sindicatos
cotistas, que adquirem cotas da Revista do Brasil de acordo com o seu
tamanho, então eu tenho cotas de 500 exemplares até 50 mil exemplares,
essa é a principal fonte de receita, nós temos também receitas de
publicidade e temos também um pouco de assinatura e tivemos um pouco
de venda em banca.

Defesa:- Perfeito. Qual o faturamento da Editora Atitude?

Depoente:- O faturamento médio nesse período de cinco últimos anos, é
de 6 milhões ano. Em 2013, com alguns investimentos, nós fomos a 7
milhões ano.

Defe sa:- Perfeito. Qual a sua função, senhor Paulo, dentro da Editora?

Depoente:- Eu sou designado pelos dois sindicatos como coordenador
geral da editora, isso significa, assim, que eu tenho as atribuições de
coordenar ... uma espécie de um diretor geral, de coordenar a política
administrativa, a política financeira e a política editorial.

Defesa:- Entendi. A editora presta serviços de gráfica?

Depoente:- Não. Não temos nenhuma lata de tinta, não temos nenhum
papel, nada. A gente só produz conteúdo noticioso.

Afirmou que conheceu AUGUSTO MENDONÇA na
Convenção Ulisses Guimarães  em fevereiro de 2010. Que estava ali para
divulgar sua empresa e procurou se certificar quais pessoas estavam ali no
evento, que havia entre 6 e 7 empresários, que ao final procurou conversar
com AUGUSTO, que gostou da revista e falou de sua ideia de divulgação
da indústria nacional. Afirmou que não foi JOÃO VACCARI que lhe
apresentara AUGUSTO:

Defesa:- Perfeito. Como o senhor conheceu o senhor Augusto
Mendonça?

Depoente:- Eu o conheci, tomei a iniciativa de me apresentar a ele,  no
congresso, em fevereiro de 2010, em Brasília, na convenção Ulisses
Guimarães, no centro de convenções, nós estávamos lá como uma
atividade da qual a gente sempre faz que é de comercial, que é de
divulgar a revista, também divulgar o portal, divulgar o nosso trabalho e
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fazer contatos do ponto de vista de fontes de notícias, e também de
contatos comerciais. Estava com a minha equipe, nessa equipe a gente
coloca uma banca, uma mesa, coloca banners, às vezes apresenta vídeos,
às vezes a gente... e faz contatos individuais. As pessoas, nossos
monitores, as pessoas ficam fazendo cadastro pra receber a
(incompreensível), então chegam, as pessoas vão chegando e varia o
formato, nesse caso foi desse jeito. Então a gente vai fazendo o cadastro,
vai conversando, vai distribuindo a revista e, nesse caso específico, esse
é o padrão que nós fazemos em quase todos os eventos que nós temos
pegos pra participar. Nesse caso, eu procurei também o cadastramento, o
credenciamento do evento, e procuro me certificar, ver, me informar com
as pessoas ali presentes, as meninas, ou quem faz o evento, que são as
pessoas, aí vi que tínhamos ali nesse evento seis ou sete empresários,
colhi mais informações e perguntei quem eram as pessoas, me indicaram
quem era a pessoa, e, depois, ao final, eu procurei o senhor Augusto
Mendonça.

Defesa:- O senhor Vaccari apresentou o senhor Augusto Mendonça ao
senhor?

Depoente:- Não.

Defesa:- E como se deu esse contato então com o senhor Augusto
Mendonça, como foi desenvolvido isso?

Depoente:- Bom, ali eu havia notado que em geral as pessoas recebem a
revista e a gente vai vendo o comportamento das pessoas, e ele me
chamou muito atenção porque ele olhou a revista, ele gostou da revista, e
tal. Então quando eu me apresentei ao final da abertura lá, trocamos
algumas informações, me apresentei como sendo o editor da revista, o
responsável, e pedi a ele que me recebesse para que eu pudesse
apresentar com alguma tranquilidade o que somos, a nossa plataforma
de mídia. Ele também falou um pouco do trabalho dele, falou dessa
questão da indústria nacional, do conteúdo nacional, ou seja, trocamos
cartão e aí ficamos de conversar posteriormente.

Defesa:- E o senhor o procurou depois?

Depoente:- Sim, sim, faz parte do meu trabalho, eu visito empresários,
visito agências de publicidade, estive em bancos, estive em empresas de
telecomunicações, e aí mantive esse contato e voltei a falar, só que aí eu
já tinha melhorado minha informação a respeito do que era a Setal e
também a respeito dele, de qual era o papel que ele fazia e aí já fui
pensando algumas coisas, e ele me agendou uma reunião, eu acho que
uns dez dias depois, pra conversarmos e aí eu me encontrei com ele
pessoalmente lá na sede da Setal, que hoje acho que é Toyo Setal.r

Que  então foram firmados dois contratos com AUGUSTO
para publicação de matérias relacionadas à indústria nacional, que a
intenção não era fazer propaganda das empresas dele que tinham atuação
no ramo de engenharia. A testemunha esclareceu que o enfoque seria a
publicação de conteúdo patrocinado, que esse tipo de publicação era o que
estava sendo utilizado por diversos meios de comunicação:
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Defesa:- E a Editora Atitude prestou algum tipo de serviço para o senhor
Augusto Mendonça ou para alguma das empresas dele?

Depoente:- Sim, sim. À luz dos dois contatos que foram feitos, nós
fizemos uma pesquisa recente, permita-me, eu tenho aqui, eu tenho a
informação de que ... isso vai ser anexado, peticionado nos autos, eu
tenho aqui um calhamaço das matérias que foram feitas e aí focadas
diretamente no assunto que tratam os contratos. É importante destacar a
questão do jornalismo patrocinado, da forma como é feito isso, mas aqui
está comprovado o material que foi prestado no serviço.

Defesa:- A intenção dele era fazer propaganda da empresa dele ou
discutir a questão do conteúdo nacional?

Depoente:- A segunda. Fazer propaganda da empresa dele não tinha
muito sentido na Revista do Brasil, até porque não tem cabimento
engenharia. Ou seria alguma responsabilidade social, algum evento que
ela tivesse ou seria alguma coisa no setor da indústria mesmo. E nesse
sentido foi ... ou seja, não teria anúncio, não teria o informe publicitário,
seria, a melhor forma, que nós fomos aprendendo aos poucos, eu fui
estudando sobre isso, do jornalismo patrocinado é onde você trabalha
com ideias e com concepções que depois ajudam a influenciar pessoas a
pensar por esse caminho, então não tinha a ideia de fazer anúncio
publicitário, nos dois contatos que eu tive com ele nós fomos construindo
essa ideia.

Indagado pela defesa, afirmou que ao longo do contrato
foram produzidas cerca de 200 matérias, sendo 30 matérias específicas a
respeito do objeto do contrato:

Defesa:- Nessas matérias que foram produzidas, quantas matérias foram
produzidas ao longo dos contratos?

Depoente:- Olha, diretamente vinculada, nós temos aqui cerca de 200
matérias, 30 delas são específicas a respeito. Eu tenho também aqui, me
permita, eu trouxe algumas mais exemplares do que nós estamos falando.
Esta matéria ... eu sei que está difícil de ver, não sei qual é o grau de
definição aí, pra onde vai o pré-sal, nós tivemos uma capa com a questão
dos estaleiros, aqui dentro tem 3 ou 4 páginas a respeito...

Defesa:- Só um minutinho... Esse material vai ser juntado aos autos?

Depoente:- Sim, sim.

Defesa:- Então depois a gente dá uma...

Depoente:- Tem esse primeiro que eu lhe falei e aqui eu só estou
destacando a forma do tratamento gráfico que foi dado, aqui olha de
novo, libra, tá certo, a questão da Petrobras, o estado pra quem precisa,
a questão aí o(incompreensível) da Petrobras, então nós temos um
conjunto de matérias tratadas em editorial, tratadas em artigos,
fotografias, opinião, reportagens, entrevistas.
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Defesa:- A minha pergunta agora é a seguinte, nesses artigos, nesse
material que foi produzido, fazia menção à empresa do senhor Augusto
Mendonça?

Depoente:- Não, porque foi combinado que não seria assim, que seria
sempre, volto a dizer, a questão não era a Setec e a SOG, mas era a
questão da associação das empresas navais, onde ele era, vou dizer que
ele era relações públicas, então eram ideias, ele definiu posteriormente
quais eram as empresas que iriam fazer o contrato, mas era difundir ...
então não tem os anúncios, porque nós tínhamos passado por uma
experiência da Vale que fez um anúncio de uma página, de uma capa
conosco, a última capa, e a minha avaliação depois com o contato é que
ela não tinha sido boa, nem tinha sido eficiente, porque é uma coisa que
sai, você olha, tem aquele jeito de anúncio, e que diferentemente do
jornalismo patrocinado, onde você vai na repetição, todo mês, na
sequência você vai apresentar, então a ideia, não tinha cabimento fazer
um anúncio lá, um quadradinho, um espaço, uma página e falar “Olha,
conheça a minha empresa”, esses anúncios são bons para promoções,
para o varejo, para, sei lá, vender televisor, vender carro, mas não no
campo das ideias.

Afirmou ter negociado diretamente com AUGUSTO
MENDONÇA e que a prestação de contas, após informar o contratante que
tudo seria publicado no Portal, este lhe dissera que controlaria pelo Portal
na Web, que não precisava de papel. Posteriormente foi encaminhado um
conjunto de revistas como prestação de contas. Negou que VACCARI
tenha intermediado a contratação e que a Editora tenha vínculo com o
Partido dos Trabalhadores e que tenha feito alguma doação ao partido:

Defesa:- Quem negociou, quem no âmbito da Editora Atitude negociou
esse contrato?

Depoente:- Fui eu. Nesse contato, o resultado dessas reuniões, surgiram
esse contrato, esses dois contratos.

Defesa:- E o senhor negociou com quem?

Depoente:- Diretamente com o Augusto Mendonça.

Defesa:- Houve prestação de contas?

Depoente:- No primeiro rascunho do contrato constava uma coisa praxe
de prestar contas, que era enviar, tirar fotografias e tal, depois, quando
eu informei que tudo seria publicado no portal da web, o senhor Augusto
mesmo falou “Nós controlaremos pelo portal da web, não precisamos do
papel, não precisamos colocar pessoas pra ficar vendo isso daqui”. E
depois eu fui informado pela secretária, a Carla, que havia sido pedido
um conjunto de revistas e que foi encaminhado como prestação de
contas.

Defesa:- O senhor Vaccari intermediou essa contratação de alguma
forma?

Depoente:- Não.



01/03/2021 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701614357583719344999698987561&evento=404006… 141/196

Defesa:- O senhor chegou a falar com o senhor Vaccari sobre essa
contratação?

Depoente:- Nenhuma vez.

Defesa:- A Editora Atitude tem algum vínculo com o partido dos
trabalhadores?

Depoente:- Não, nenhum, ela é uma limitada, é uma empresa comercial e
não tem nenhum vínculo com o partido.

Defesa:- O senhor sabe informar se a Editora Atitude já doou para o
partido dos trabalhadores?

Depoente:- O senhor pode repetir a pergunta, que teve uma
intercorrência aqui.

Defesa:- O senhor pode informar se a Editora Atitude já doou recursos
para o partido dos trabalhadores?

Depoente:- Não tem nenhuma doação ao partido, nem a deputados ou
qualquer outro tipo de doação do ponto de vista eleitoral, aliás não tem
doação de forma alguma.

Que o valor dos contratos representava em torno de 20% do
faturamento da empresa, sendo que o contrato de 2013 representou 18% do
faturamento:

Defesa:- Quanto representa no faturamento da editora esses contratos
que foram firmados com as empresas do senhor Augusto Mendonça?

Depoente:- Na verdade a gente trata como sendo 100 mil ao mês, que é o
valor referencial do mercado, mas como eu havia dito anteriormente de
volume de receitas, de seis milhões ele representa 20 por cento. Em 2013
representou 18 por cento.

Indagado pelo MPF, a testemunha afirmou que foram
firmados dois contratos, sendo  cada um no valor de 1 milhão e 200 mil e
que a prestação de contas foi  algo informal, através de e-mails:

Ministério Público Federal:- Em relação propriamente à SOG e ao seu
Augusto Mendonça, o senhor falou que o faturamento anual da empresa
é cerca de 6 milhões de reais, certo?

Depoente:- O total.

Ministério Público Federal:- O total. Se ele pagava 100 mil por mês,
daria 3 milhões e 600 ao final do ano, correto?

Depoente:- Não. O contrato não é esse, são dois contratos de 12 e de
100 e depois de 6 e de 200, portanto 1 milhão e 200 e mais 1 milhão e
200, descontados os tributos.
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Ministério Público Federal:- Em relação a essa prestação de contas que
o senhor falou que prestou, o senhor falou que primeiramente informou a
ele sobre o andamento do serviço, posteriormente ele falou que não
haveria mais necessidade desse informe, porque ele acompanharia pela
internet, correto?

Depoente:- Foi no início, na negociação do contrato.

Ministério Público Federal:- Como assim, o senhor não mandou
nenhuma prestação de contas pra ele, então?

Depoente:- Poderia ter figurado algum tipo de prestação de contas no
contrato, mas na assinatura ele preferiu que não tivesse, e depois, ele
tem um depoimento na CPI onde ele fala que foi prestado parcialmente,
foi feita a prestação parcial do trabalho.

Ministério Público Federal:- Estou questionando aqui sobre a prestação
de contas. O senhor então nunca mandou nenhuma prestação de contas,
falou “Olha, Augusto, essa matéria aqui se refere ao seu pagamento”,
por exemplo.

Depoente:- Esse informal ocorreu através de e-mails, através de
questões informais, mas não...

Ministério Público Federal:- O senhor tem esses e-mails ainda?

Depoente:- Tenho alguns.

Afirmou que a funcionária Carla havia lhe informado que
AUGUSTO tinha solicitado em torno de 15 exemplares e que foram
enviados via correio e também por motoboy:

Ministério Público Federal:- O senhor falou que é uma revista...

Depoente:- Eu lembro, desculpe, eu lembro que a Carla havia me
informado que havia sido solicitado, acho que 15 exemplares, quando eu
falo 15 exemplares, são diferentes edições, que havia sido solicitado pela
assessoria da SOG e que foi encaminhado pra eles.

Ministério Público Federal:- Foi encaminhado por correio?

Depoente:- Pelo correio, pelo motoboy.

Afirmou que a revista não é voltada para os sindicatos e sim
para a cidadania, Que possui uma tiragem média de 300 mil revistas por
mês:

Ministério Público Federal:- É uma revista voltada para os sindicatos, é
isso?

Depoente:- Não. Não é voltada para o sindicato, ela é voltada para a
cidadania, mundo do trabalho, direitos, essa é a grande diferença da
revista porque ela trata as pessoas muito além do sindicato, ela trata, o
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sindicato na sua concepção básica é o emprego, os salários, os
benefícios. Nós tratamos a cidadania, nós tratamos o aspecto todo da
cidadania.

Ministério Público Federal:- Tá. Mas qual é a parcela da sua revista
que vai para as bancas, ela chega a ir para as bancas ou só é vendida
pelo sindicato?

Depoente:- A experiência de banca não foi uma experiência boa, foi uma
experiência pequena por dois motivos, ou três, a primeira delas é que
pra fazer uma inserção em bancas exige uma logística e há o monopólio
das empresas, então são as empresas que distribuem e que determinam
onde que ela deve ser colocada nas bancas, e em geral essa
determinação, vamos pegar assim, lugar de mais consumo na Avenida
Paulista, e a nós não interessava seguir o caminho da distribuição no
modelo comercial porque a nossa capa são assuntos do mundo do
trabalho, então tivemos dificuldades para escolher cidades que tivessem
mais adesão; por exemplo, se eu quisesse distribuir só em Curitiba ela
não me deixa fazer isso. E a segunda que exigiria muitos recursos pra
fazer uma campanha de mídia, fazer painéis, então a experiência foi
pequena.

Ministério Público Federal:- Então você tem uma cota de 300 mil
revistas por mês, é isso?

Depoente:- Isso.

...

Ministério Público Federal:- Então o perfil dos leitores eminentemente
são trabalhadores, são membros do sindicato?

Depoente:- Sim.

Sobre o objeto do contrato, tornou a afirmar que era um
contrato para divulgar e defender a indústria do petróleo e gás. à indagação
do MPF se o objetivo  então era embutir ideias favoráveis à indústria do
petróleo nos trabalhadores, metalúrgicos e bancários, porque achou que ia
ser bom pra empresa dele  melhorar a imagem da indústria do petróleo
junto a esses trabalhadores, a testemunha respondeu de forma positiva, que
esse era o papel de AUGUSTO MENDONÇA uma vez que este agia mais
como um relações públicas do que propriamente um executivo:

Ministério Público Federal:- Então o senhor Augusto estava disposto aí
a divulgar mais os serviços das empresas da área naval, é isso?

Depoente:- Ele fez um contrato pra gente divulgar e defender a indústria
do petróleo e do gás, porque estava sendo um grande alavancador da
economia no Brasil gerando emprego e, ao gerar emprego, mudava
cidades, mudava o consumo, mudava o acesso às escolas, então a revista
em si tem uma influência grande. Algumas pessoas podem dizer “Bom,
qual é a influência da revista?”, a revista circula nos principais
formadores de opinião, não só o último lá, o trabalhador bancário, mas
uma quantidade de gente envolvida, é preciso conhecer um pouco mais a
estrutura dos sindicatos, gente envolvida com as mudanças políticas e
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culturais que ocorrem, são pessoas que fazem movimentos, história,
inclusão social, tem às vezes, enfim, se envolvem com toda a gama de
coisa, então ela foi fundamental para a indústria do petróleo, aliás são
metalúrgicos, é consumidor, é o carro, diretamente ligado aí num debate
das cidades a respeito da produção de carro, poluição, trânsito, e nós
mostrando que aquele petróleo e esse ramo da indústria estava sendo útil
para o Brasil; claro, tinha que se discutir o carro elétrico, tinha que se
discutir o etanol, tinha que se discutir outros fontes, mas imagina 50 mil
metalúrgicos e suas famílias vendo ali matérias diretamente relacionadas
com o seu mundo.

Ministério Público Federal:- Tá. Então só pra eu compreender, pra
terminar essa parte, o senhor Augusto queria embutir idéias favoráveis à
indústria do petróleo nos trabalhadores, metalúrgicos e bancários,
porque ele achou que ia ser bom pra empresa dele e para as empresas
dessa associação dele, foi por isso que ele patrocinou, então foi esse o
objetivo, ele queria melhorar a imagem da indústria do petróleo junto a
esses trabalhadores?

Depoente:- Era o papel dele, ele era, como eu falei, mais do que um
executivo, ele era um relações públicas, existem muitas entrevistas em
TV’s legislativas, essas coisas que mostram ele falando isso, falando de
emprego, falando da utilidade.

A testemunha afirmou também que esta teria sido a primeira
experiência da Editora em se tratando de conteúdo patrocinado e que
depois não houve nenhum outro contrato celebrado nesses termos: 

Ministério Público Federal:- Outras matérias do jornalismo pago, o
senhor pode nos citar aí, outras matérias parecidas com essa do senhor
Augusto?

Depoente:- Essa foi a primeira experiência que nós tivemos, eu achava
que nós estaríamos repetindo isso, não temos nenhum outro contrato,
esse foi o único, esses dois foram os únicos, mas nós tivemos uma
experiência muito boa com a indústria química na questão das
sacolinhas... (só um minuto). Aqui nós temos talvez um exemplo da
política editorial nossa, aqui na capa tem uma sacolinha e estava escrito
assim na manchete “Não tem sacolinha”; nós fomos o único veículo de
comunicação que discutiu que a questão da sacolinha não estava só essa
questão da ecologia e que havia apenas o interesse financeiro de quem
não queria mais comprar as sacolinhas ou distribuir, e nós apostamos
que a indústria química deveria seguir o exemplo da latinha, da reversa.
Iniciamos uma negociação, um contato, com a frente parlamentar da
indústria química, mas infelizmente nós não conseguimos, achávamos
que iríamos conseguir... até porque o Brasil entrou em recessão, no
Brasil as verbas publicitárias caíram, então o mercado é só uma
choradeira.

Ministério Público Federal:- Então nesse tempo todo o único jornalismo
pago foi o do senhor Augusto Mendonça pra favorecer aí a indústria do
petróleo, divulgando matérias favoráveis à indústria do petróleo na sua
revista?
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Depoente:- Isso mesmo. Agora, os sindicatos fazem também o jornalismo
patrocinado. A editora, ao se sustentar no formato dele, um jornalismo
que não é só um jornalismo eminentemente sindical, mas que fala da
cidadania, na essência ele é um jornalismo patrocinado, ao adquirir
cotas para difundir as suas idéias.

Sobre quem teria feito as matérias a serem publicadas, a
testemunha afirmou que a Editora mesmo produzia as matérias, que a
Editora possui 34 trabalhadores diretos, sendo apenas 4 da administração e
o restante são todos produtores como fotógrafos, revisores, design além de
uma rede de mais de 50 personalidades que escrevem as matérias:

Ministério Público Federal:- Essas matérias foram feitas por repórteres
da editora, é isso?

Depoente:- Isso, sim senhor. É que é assim, nós temos 34 trabalhadores
diretos, desses apenas 4 são da administração, os demais são todos
produtores e componentes são jornalistas, fotógrafos, repórteres, texto,
revisão, design, e nós temos uma rede de mais de 50 personalidades no
Brasil, nas capitais, nas universidades, e fora, Alemanha, outros lugares,
onde essas pessoas escrevem as matérias, articulistas renomados,
professores.

Ministério Público Federal:- E nesse caso do Augusto, como é que
funcionava, você ligava para o repórter e falava “Olha, o Augusto pagou
e vamos fazer uma matéria favorável à indústria do petróleo sobre o pré-
sal, sobre os gasodutos, as refinarias”, era assim que funcionava, o
senhor ligava e falava “Olha, vamos botar na pauta essa matéria e tem
que ser favorável”. Era assim? Como é que funcionava essa tua relação
com as pessoas que faziam essas matérias encomendadas?

Depoente:- O senhor está perguntando duas coisas. A primeira se eu
discuti com ele isso, sim, discutimos à exaustão na confecção dos dois
contratos como que seria o jornalismo, até porque precisava detalhar
isso. Segundo e ali mostramos que a gente ia, principalmente o conteúdo
nacional, a política da indústria do petróleo sobre o conteúdo nacional
que antes era feito fora do Brasil, depois passou a ser feito dentro do
Brasil, saiu de Cingapura, embora mais cara, vinha uma corrente que
defendia que não, que deveria ser comprado lá em Cingapura que era
mais barato e outros defendiam o fortalecimento de uma lista enorme de
empresas que produziriam esse conteúdo nacional.

Ministério Público Federal:- Sim, mas o contato com os repórteres era
você que fazia?

Depoente:- Isso, isso, é o segundo lado da reportagem. Há do nosso
lado, uma, como eu chamaria de uma afinidade com esse campo da
indústria do petróleo, então nós temos gente que defende sim o petróleo,
nós temos articulistas, então eu tenho uma reunião semanal com os
editores onde a gente discute conteúdo e, opinião minha, era assim,
vamos tratar dependendo da conjuntura, o que tiver, leilão libra, então
vamos leilão libra, vamos ver o que tem, e aí os jornalistas montam, isso
é uma decisão sempre coletiva, é um grande exemplo que a gente tem de
jornalismo entre nós que ela é administrada, pautada de uma forma
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coletiva, e aí, assim, é essa visão, então obviamente que exige uma
posição minha. Em alguns casos os editores sabiam que era jornalismo
patrocinado.

Ministério Público Federal:- Esses seus contatos com o Augusto eram
feitos de que forma, via e-mail, telefone?

Depoente:- Por telefone, por e-mail e duas reuniões pessoal,
pessoalmente, presenciais.

 

Indagado pelo Juízo, afirmou conhecer JOÃO VACCARI,
mas que este não tinha nenhuma interferência na Editora, que a Editora
nunca recebeu valores do Partido dos Trabalhadores:

Juiz Federal:- Alguns esclarecimentos do juízo. O senhor conhece o
senhor João Vaccari?

Depoente:- Conheço.

Juiz Federal:- Tem algum relacionamento com ele?

Depoente:- Ele é companheiro, companheiro de movimento sindical, do
meu (ininteligível).

Juiz Federal:- Ele tem alguma influência na Editora Gráfica Atitude?

Depoente:- Não, nenhuma.

Juiz Federal:- Nunca opinou sobre matérias ou sobre...

Depoente:- Conosco no dia a dia não, nem comigo, nenhuma vez.

Juiz Federal:- No dia a dia, e fora do dia a dia o senhor já conversou
com ele a respeito?

Depoente:- Não, nunca conversei.

Juiz Federal:- A Editora Gráfica Atitude já recebeu recursos do Partido
dos Trabalhadores?

Depoente:- Nunca.

Juiz Federal:- Matérias, publicidade, propaganda política?

Depoente:- Não, nenhuma.

Perguntado se a Editora já havia sido multada pela justiça
eleitoral, respondeu que sim:

Juiz Federal:- A editora já recebeu multa já da justiça eleitoral?
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Depoente:- Sim. Tivemos duas multas por expor na capa os dois
candidatos, no caso o Lula e depois a Dilma, que eu considero como
sendo censura.

Juiz Federal:- Essas multas foram recebidas quando?

Depoente:- O senhor poderia repetir a pergunta, eu não...

Juiz Federal:- As multas foram impostas quando, o senhor se recorda?

Depoente:- Em 2010.

Juiz Federal:- As duas foram nesse ano?

Depoente:- Não, a outra foi em 2002, desculpa, 2008 e depois 2010.

Juiz Federal:- Foram só essas duas multas ou teve outras também?

Depoente:- Não, só essas duas.

Juiz Federal:- O que o Tribunal entendeu em relação à multa de 2010?

Depoente:- Ele entende que como ela é patrocinada pelos sindicatos e
que a lei veda a publicidade eleitoral, esse foi o entendimento, e por isso
que nós temos uma campanha hoje que é “Quero falar também”, que nós
consideramos isso uma censura.

A respeito dos contratos, afirmou que negociou diretamente
com AUGUSTO MENDONÇA:

Juiz Federal:- O senhor negociou esses dois contratos com a Setec e
com a SOG, com o senhor Augusto Mendonça?

Depoente:- Isso, eu negociei com o Augusto Mendonça, ele que indicou a
Setec e a SOG como sendo os titulares do contrato.

Perguntado sobre quantas vezes teria se reunido pessoalmente
com AUGUSTO MENDONÇA,  a testemunha afirmou que, além da
primeira vez em Brasília, teria se reunido duas vezes na sede da SETAL e
que algumas vezes o contato teria sido através de telefonemas, tanto do seu
número pessoal quanto do número da Editora:

Juiz Federal:- Quantas vezes aproximadamente o senhor esteve com o
senhor Augusto Mendonça pessoalmente?

Depoente:- Além da primeira lá em Brasília, duas na sede da Setal.

Juiz Federal:- Havia outras pessoas junto?

Depoente:- Não.

Juiz Federal:- O senhor também conversou por telefone com o senhor
Augusto?
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Depoente:- Sim, pedi pra que fosse agendada a reunião ou se iria
realizar os contratos. Por e-mail também.

Juiz Federal:- Quantas vezes o senhor conversou com o senhor Augusto
aproximadamente?

Depoente:- Algumas.

Juiz Federal:- Dezenas de vezes, menos de dez?

Depoente:- Menos que dez. A cada contrato eu acho.

Juiz Federal:- Para o senhor tratar com ele o senhor usava o seu
telefone pessoal ou o telefone da editora?

Depoente:- Às vezes da editora e às vezes o meu pessoal.

Juiz Federal:- Qual era o telefone pessoal que o senhor utilizava?

Depoente:- O número o senhor quer saber?

Juiz Federal:- Isso.

Depoente:- O código de área 11, 99652.2242.

Juiz Federal:- O senhor pode repetir o número?

Depoente:- 11-99652.2242.

Juiz Federal:- Esse é o seu telefone atual?

Depoente:- Isso.

Juiz Federal:- Mas naquela época era esse também?

Depoente:- Com certeza.

Sobre a escolha da revista para fazer as publicações, a
testemunha afirmou que AUGUSTO MENDONÇA lhe dissera que a
revista era o único veículo de comunicação que ele conhecia que fazia uma
defesa bastante clara do segmento em que suas empresas atuam:

Juiz Federal:- O senhor sabe se o senhor Augusto escolheu a sua revista
por algum motivo especial, ele deu alguma explicação?

Depoente:- Porque ele enxergou na revista o material, que ele
trabalhava muito na divulgação da indústria nacional e junto com isso
ele falou pra mim que era o único veículo que ele conhecia que fazia uma
defesa bastante clara desse segmento, e, havia também uma crítica aos
meios de comunicação, ele reclamou bastante de que os jornais, TV’s,
não davam o devido trato ao pré-sal, ao petróleo, como sendo uma coisa
estratégica para o Brasil; ao contrário, essa indústria é o tempo todo,
ela é estatal, é inoperante, então tem muitas críticas, então que não
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enxergava e ele enxergou na Revista do Brasil e lembro também que a
revista está hospedada no Rede Brasil Atual que tem mais de 1 milhão de
acessos.

Juiz Federal:- Essas matérias de jornalismo patrocinado, algumas delas
foi enviada previamente para publicação ao senhor Augusto?

Depoente:- Não, não faríamos isso.

Juiz Federal:- O senhor mencionou que... Oi?

Depoente:- Nenhuma entrevista, nenhuma matéria, nada que nós
produzimos é enviada para aprovação, não temos essa prática, não
aceitamos isso.

Sobre a prestação de contas, Paulo Salvador afirmou que
foram enviados em torno de 15 exemplares diferentes:

Juiz Federal:- O senhor mencionou que houve, pelo que eu entendi, uma
prestação de contas por e-mail, foi isso, foram enviadas revistas?

Depoente:- Isso foi informado pela Carla Galanni que havia sido pedido,
e eu falei “então envia” e se não me engano um número de 15
exemplares, mas são exemplares diferentes, números diferentes, não
exemplares do mesmo número.

Por fim, o Juízo indagou novamente a testemunha sobre
possíveis interferências de JOÃO VACCARI, o que foi negado pela
testemunha, que afirmou ainda desconhecer o porquê de AUGUSTO
MENDONÇA ter afirmado que  JOÃO VACCARI teria sim intermediado a
celebração dos contratos:

Juiz Federal:- O senhor mencionou, mas eu vou perguntar novamente, o
senhor João Vaccari não teve nenhum papel nessa contratação, nessa
intermediação?

Depoente:- Nenhum.

Juiz Federal:- É isso mesmo?

Depoente:- É isso mesmo.

Juiz Federal:- O senhor tem idéia por que o senhor Augusto Mendonça
afirma o contrário?

Depoente:- Não sei.

Em seu interrogatório, o colaborador AUGUSTO
MENDONÇA também esclareceu questões suscitadas acerca dos
contratos com a Editora Gráfica Atitude. Afirmou que houve um acerto
com RENATO DUQUE para que repassasse valores a VACCARI e que,
este lhe havia perguntado se, ao invés de fazer doações ao Partido, poderia
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fazer doação a uma revista. Que não se recorda se RENATO DUQUE lhe
passou o telefone ou se o representante da Editora havia lhe procurado
diretamente:

Juiz Federal:- O senhor pode me relatar esse episódio envolvendo essa
gráfica atitude?

Interrogado:- É, dentro dos valores que o Renato Duque havia me
pedido para passar ao senhor João Vaccari, numa das oportunidades, ele
me perguntou se eu poderia ao invés de fazer uma doação ao partido,
fazer uma contribuição a uma revista, eu disse a princípio que não
haveria problema, é e isso foi inclusive uma coisa que eu havia até
esquecido de comentar na minha declaração, é, eu disse que não havia
problema então, ele me deu, não lembro agora, se ele me deu telefone ou
a pessoa diretamente me procurou, Paulo Salvador, nós tivemos um ou
dois encontros e fizemos um contrato é com a revista deles, que é a
revista Brasil.

Sobre como VACCARI lhe tinha feito tal solicitação, afirmou
acreditar que foi pessoalmente, porque esteve algumas vezes na sede do PT
para realizar acertos acerca desse assunto. Que nas primeiras vezes havia
feito doações ao Partido, mas que nessa vez  VACCARI lhe pedira que
fizesse uma contribuição a uma revista, ao invés de doar ao Partido. Que a
contribuição seria dar dinheiro à revista:

Juiz Federal:- Onde que o senhor, como o senhor João Vaccari lhe fez
essa solicitação, pessoalmente, ou por telefone, como é que foi? Como
que o senhor se recorda?

Interrogado:- Foi pessoalmente, eu acredito. Eu tive algumas vezes,
provavelmente, para acertar, porque eu sempre preferia que essas coisas
fossem parceladas né, é então eu tive algumas oportunidades lá na sede
do PT para falar sobre esse tema aí, uma das vezes ele falou essa revista,
mas a pessoa foi ao meu escritório.

Juiz Federal:- Havia mais alguém com o senhor e o senhor João Vaccari
nessa ocasião nessa licitação?

Interrogado:- Não, senhor.

Juiz Federal:- E o senhor procurou o Partido dos Trabalhadores, o
senhor João Vaccari para fazer a doação?  E ele pediu que o senhor
passasse os valores para empresa ou fizesse o que?

Interrogado:- É, é nas primeiras vezes eu fiz as doações ao partido,
normalmente, numa das oportunidades ele me perguntou se ao invés de
doar ao partido, se eu poderia contribuir com uma revista.

Juiz Federal:- Mais contribuir doando ou contribuir de alguma outra
forma?

Interrogado:- É contribuir dando dinheiro para revista. Em vez de dar
ao partido, eu daria a revista.
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Perguntado sobre como seria operacionalizada a doação,
afirmou que quando procurou a revista, uma pessoa lhe perguntou se então
gostaria de fazer alguma publicidade em troca do valor e que respondeu
que não fazia sentido fazer publicidade porque era uma revista voltada para
os sindicatos. Afirmou que nessa conversa com a pessoa da Editora,
cogitou-se a produção e artigos de defesa de mercado, mas que nunca
produziu nenhum:

Juiz Federal:-  Mas dar o dinheiro, recebendo algo em troca, ou doar o
dinheiro?

Interrogado:- Não, na verdade, quando eu procurei a revista, eu
conversei com uma pessoa e vi a revista, ele me perguntou se a gente
gostaria de fazer alguma publicidade, em troca do valor e eu achei que
não fazia sentido, nossa empresa fazer publicidade naquela revista, que
era uma revista mais voltada para sindicato, para ser distribuída a
trabalhadores, então é.

Juiz Federal:- Voltando um passo atrás, quando o senhor conversou com
o senhor João Vaccari, quando ele pediu que o senhor procurasse a
revista?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- Ou disse que alguém ia procurá-lo? Era para o senhor
repassar o dinheiro doando ou contribuindo de alguma outra forma? O
que ele disse para o senhor?

Interrogado:- É, pagando a revista, aí quando a pessoa da revista me
procurou ele me perguntou se eu queria, já tá fazendo o pagamento, que
lhe poderia fazer uma propaganda da nossa empresa, daí que eu achei
que, era uma coisa que não fazia sentido, a gente fazer, diz que poderia,
que a gente poderia é, fazer aí alguns artigos de defesa do mercado, que
fosse uma coisa interessante, é, mais, na verdade, a gente, é eu acabei
nunca produzindo nenhum.

Confirmou que conversou com Paulo Salvador sobre os
contratos e que, quando chegou até ele, já tinha certo o valor que seria
repassado à Editora e que esse valor foi solicitado pelo JOÃO VACCARI:

Juiz Federal:- Com quem que o senhor conversou sobre esses contratos?

Interrogado:- Com o Salvador, Paulo Salvador.

Juiz Federal:- Quando o senhor chegou até ele, o senhor tinha já o valor
estabelecido que o senhor ia repassar a editora?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- Esse valor foi solicitado que o senhor repassasse, ele foi
passado pelo senhor João Vaccari ou foi passado pelo senhor Renato
Duque ou foi repassado por alguém?
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Interrogado:- Não, foi repassado pelo o senhor João Vaccari. Foram
duas oportunidades diferentes, acho que os contratos tem datas
diferentes.

Juiz Federal:- Só para eu ver se eu entendi aqui, o senhor então
procurou o senhor João Vaccari, esse contrato aqui é de R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais), quando o senhor procurou o senhor
João Vaccari, o senhor procurou para fazer uma doação ao partido de
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)?

Interrogado:- Sim, eu acredito que o valor talvez fosse maior que esse,
talvez fosse de R$2.000.000,00 (dois milhões) e ele me perguntou se eu
poderia passar é, contribuir com a revista nesse valor de R$1.200.000
(um milhão e duzentos mil reais) e na primeira vez eu fui conhecer a
revista, tive uma conversa com o Paulo Salvador, que ele me mostrou, eu
conheci, vi a revista e nós fizemos esse contrato e na segunda vez foi
mais fácil.

Juiz Federal:- E a segunda vez foi da mesma forma, esse valor do
contrato, mais uma vez é de R$ 1.200.000 (um milhão e duzentos mil
reais)?

Interrogado:- Sim, senhor.

Novamente indagado, confirmou que foi até a revista com o
valor pré determinado pelo JOÃO VACCARI e que é muito provável que
Paulo Salvador já tinha conhecimento desse valor:

Juiz Federal:- O senhor já foi na revista com o valor pré determinado
pelo senhor João Vaccari?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- Quando o senhor procurou o senhor Paulo Salvador, ele
já tinha conhecimento desse valor?

Interrogado:- Acredito que sim.

Juiz Federal:- Acredita ou ele tinha?

Interrogado:- É.

Juiz Federal:- Como é que foi a conversa?

Interrogado:- É muito provável que sim.

Juiz Federal:- Porque o senhor diz isso?

Interrogado:- Porque, na verdade, eu não lembro se foi eu quem liguei
para ele ou se ele ligou para mim, nós marcamos um encontro, para falar
da contribuição que nós faríamos para revista e ele se propôs fazer um
contrato, dividir em parcelas mensais, um valor determinado, não sei se
ele sabia previamente do valor ou não, mas é (...)
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Confirmou que Paulo Salvador sabia que tinha ido até a
revista por solicitação de JOÃO VACCARI e que o contrato surgiu depois
do valor fixado com JOÃO VACCARI:

Juiz Federal:- Ele sabia que o senhor tinha sido enviado à revista por
solicitação ao senhor João Vaccari?

Interrogado:- Sabia.

Juiz Federal:- O senhor falou isso?

Interrogado:- É sim, como nós, nos falamos pela primeira vez foi por
conta disso.

Juiz Federal:- O contrato então ele surgiu depois do valor fixado foi
isso?

Interrogado:- Sim, senhor.

A respeito da prestação de serviços, afirmou que não recebeu
nada dos artigos que teriam sido publicadas pela Editora, que talvez tenham
enviado alguns exemplares da revista logo no início. Que em momento
posterior, quando procurado pelo MPF é que foi se recordar sobre o que
seria a Gráfica Atitude, que pelo nome não conhecia e que pediram alguns
exemplares e verificou que era a revista mesmo, mas que, à época da
prestação de serviços afirmou não se recordar de ter recebido nada a título
de prestação de contas:

Juiz Federal:- O senhor recebeu alguma prestação de conta desses dois
contratos?

Interrogado:- Não, senhor.

Juiz Federal:- Dos artigos que foram publicados o senhor não recebeu
nada?

Interrogado:- Não, senhor.

Juiz Federal:- Algum subordinado do senhor, que o senhor tem
conhecimento recebeu?

Interrogado:- Não recebeu.

Juiz Federal:- Mandaram mais exemplares da revista para sua empresa
ou para o senhor?

Interrogado:- Talvez tenha mandado no início lá alguns exemplares.

Juiz Federal:- Talvez ou mandaram ou o senhor não tem certeza?

Interrogado:- Se mandaram, mandaram talvez um ou dois, mas quando o
Ministério Público trouxe o assunto, nós fomos procurar quem que era a
gráfica atitude, que pelo nome eu não conhecia, vimos que era a revista e
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pedimos algumas revistas para  a gente ver, era aquela revista mesmo.

Juiz Federal:- Depois que o Ministério Público procurou o senhor
então?

Interrogado:- Sim, senhor, recentemente.

Juiz Federal:- Mas antes na época da prestação do contrato, o senhor se
recorda de ter recebido essas revistas?

Interrogado:- Recordo que não recebi.

Juiz Federal:- O senhor chegou a receber esse conteúdo, pelo menos os
artigos que eles teriam publicado por e-mail ou por alguma forma, o
senhor se recorda?

Interrogado:- Não recebi.

Que em nenhum momento conversou com o pessoal da
Gráfica a respeito do conteúdo dos artigos e que na verdade não tinha
nenhum interesse em relação aos contratos e que procedeu assim a pedido
de JOÃO VACCARI, que na verdade estava cumprindo indiretamente um
pedido de RENATO DUQUE:

Juiz Federal:- O senhor chegou a conversar com algum responsável da
Gráfica Atitude sobre o conteúdo desses artigos?

Interrogado:- Não, senhor.

Juiz Federal:- O senhor em contato, foi esse contato com o senhor Paulo
Salvador na época da contratação?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- Depois o senhor não teve ninguém da gráfica que lhe
procurou para discutir, olha vamos escrever esse artigo, queremos fazer
uma abordagem, é o que, que te interessa mais na área de exploração em
petróleo para que nós possamos focar a matéria, vamos dizer em
decorrência da contratação que foi feita, teve alguma conversa nesse
sentido?

Interrogado:- Não, senhor.

Juiz Federal:- O senhor tinha interesse nesses contratos real?

Interrogado:- Não, senhor.

Juiz Federal:- O senhor celebrou esses contratos porque então?

Interrogado:- A pedido do senhor João Vaccari. Na verdade eu tinha um
pedido do Renato Duque e tava cumprindo indiretamente esse pedido.
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Juiz Federal:-  Nessas diversas visitas que o senhor teve com o senhor
João Vaccari, incluindo aqui essa questão desses contratos com a
Gráfica Atitude, o senhor, acho que já respondeu isso, mas para deixar
claro, o senhor nunca mencionou que isso era valores de acerto de
propina?

Interrogado:- Não, senhor.

Indagado pela defesa do réu RENATO DUQUE, afirmou que
representou a Associação Brasileira da Construção Naval que tinha como
objetivo fortalecer não só a cadeia como a própria indústria naval  e tinha
um foco talvez mais voltado a construção offshore. Sobre o episódio com a
Editora, afirmou que RENATO DUQUE havia lhe pedido que  fosse feita
uma contribuição ao partido dos trabalhadores como parte do valor que
deveria ser pago a ele:

Defesa: – Relativamente ao episódio da editora, Gráfica Editora, né?
Baseado num termo de colaboração complementar número 7 que o
senhor prestou, o Ministério Público aponta que o ex diretor Renato
Duque teria solicitado ao senhor que procurasse João Vacari para
acertar o que devido à diretoria de serviços ou ao partido dos
trabalhadores, à diretoria de serviço ou ao partido dos trabalhadores?

Interrogado:- Ah...

Defesa: – A solicitação era para que acertasse em relação a, vamos
dizer o que tem sido dito aqui, à casa ou ao partido?

Interrogado:- O Renato Duque me pediu que fosse feita uma
contribuição ao partido dos trabalhadores como parte do valor que
deveria ser pago a ele.

Defesa: – Ah sim, então à diretoria de serviços, à ele, ao diretor de
serviços?

Interrogado:- Sim, eu não sei dizer como era feita a divisão entre eles,
né?

Ao ser perguntado pela Defesa sobre qual seria a prova de
que RENATO DUQUE havia lhe solicitado que procurasse JOÃO
VACCARI e se tinha algum registro desse encontro, afirmou que não tem
nenhum comprovante nesse sentido, que não se lembra mas que havia se
encontrado com ele em diversas ocasiões:

Defesa: – Sim, como é que se deu? O senhor tem algum registro desse
encontro? Alguém participou desse encontro? O senhor teria alguma,
como extrato telefônico que o senhor quisesse mostrar?

Interrogado:- Não, eu não tenho nenhum comprovante desse encontro e
também realmente eu não lembro porque eu encontrei com ele em
diversas ocasiões.

Defesa: – Sim, é, então.
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Interrogado:- Até encontrei com ele para conversas desse tipo, como
também encontrei com ele por diversas outras razões.

Defesa: – Sim, isso no ano de 2013 também?

Interrogado:- Até o dia que ele foi diretor da Petrobras.

Que deve ter se encontrado com RENATO DUQUE mesmo
após este ter deixado a Petrobras:

Juiz Federal: – E o senhor, uma outra indagação, o senhor chegou a
encontrar o senhor Renato Duque após a saída dele da diretoria da
Petrobras?

Interrogado:- Eu encontrei talvez umas duas vezes casualmente, mas
não...

Juiz Federal: – O senhor recorda que ano que ele deixou a diretoria da
Petrobras?

Interrogado:- No ano de 2012.

Juiz Federal: – 2012. E a questão que surge em decorrência dessa saída
é que esse contrato aqui da Gráfica Atitude, o segundo é de 2013.

Interrogado:- É.

Juiz Federal: – Eles, foi ele que solicitou que o senhor realmente
procurasse o senhor João Vaccari para esse segundo contrato?

Interrogado:- É, na verdade eu tinha umas, ele tinha me pedido para
fazer pagamentos, e eu estava dentro do processo de pagamento.

Juiz Federal: – Mas houve um novo contato dele em 2013 para que ele
procurasse o...

Interrogado:- Não senhor.

Juiz Federal: – Mas então quem fez esse contato?

Interrogado:- Não, ele tinha feito solicitações de  pagamentos e eu
sempre parcelava os meus pagamentos, talvez tivesse ficado alguma
coisa pendente para ser pago posteriormente e tenha sido, acontecido no
ano de 2013. Basicamente até para mim é uma data fora do contexto.

Juiz Federal: – O senhor teria procurado o senhor João Vaccari nesse
ano de 2013 por sua própria iniciativa então?

Interrogado:- Não, não, foi para cumprir com o que eu tinha de
pendência, algum pagamento.

Juiz Federal: – E o senhor se recorda se em 2013 o senhor recebeu
alguma solicitação específica do Renato Duque para procurar o senhor
João Vaccari nesse ano?
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Interrogado:- Eu acredito que não.

A testemunha Juvândia Moreira Leite, arrolada pela acusação,
após ser ouvida em Juízo, comprometeu-se a apresentar documentos que
comprovassem a efetiva prestação de serviços às empresas de AUGUSTO
MENDONÇA.

A Editora Gráfica Atitude, após ser habilitada nos autos,
juntou aos autos matérias  jornalísticas que, segundo alega, seriam
decorrentes do contrato firmado com as empresas de AUGUSTO
MENDONÇA (evento 138).

Alega que, na vigência do primeiro contrato foram publicadas
mais de 30 matérias sobre temas relacionados com as atividades do grupo
empresarial de AUGUSTO MENDONÇA. Em relação ao segundo contrato
também teriam sido publicadas quantidade semelhante de matérias.

Alega assim que foram integralmente cumpridos os contratos
firmados pela Editora Atitude.

Com base no que foi informado, relaciono na sequência
matérias publicadas na versão impressa da Revista Brasil e também no sítio
eletrônico, conforme informação repassada pela própria  Editora e juntadas
aos presente autos:

- setembro de 2010: a matéria intitulada "Estado para quem precisa"
ocupou duas páginas da Revista do Brasil (evento 138, 'PET1', fl. 17);

- Em relação à matéria intitulada "donos da Petrobrás", ocupando uma
página, não foi possível apurar a data da publicação. Entretanto,
importante ressaltar que essa matéria acaba sendo uma promoção de
LULA (evento 138, 'PET1', fl. 18);

- dezembro de 2010: a matéria intitulada "Muito além do Bolsa
Família", traz em seu conteúdo aspectos econômicos relativos à Região
Nordeste, dando uma certa ênfase à votação da então candidata Dilma e
menciona brevemente que a Petrobras teria decidido construir novas
refinarias e estimular a retomada da indústria naval (evento 138, 'PET1',
fls. 19-21).

- fevereiro de 2010 (anterior à celebração do contrato): matéria
intitulada "Petrobras importa gasolina para complementar
abastecimento", publicada no sítio da Rede Brasil (evento 138, 'PET1',
fls. 22-23);

- junho de 2010: matéria intitulada "Pré-sal exige articulação de
políticas, sugere IPEA", publicada no sítio da Rede Brasil, citando como
fonte a Agência Brasil de Notícias(evento 138, 'PET1', fls. 24-23).

Em breve consulta ao sítio
https://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2010-06-01/ipea-pre-
sal-exigira-articulacao-de-politica-energetica-com-industrial-
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tecnologica-e-ambiental verifico que tal matéria havia sido publicada
neste sítio em 01/06/2010.

- junho de 2010: matéria intitulada "Novo poço confirma potencial de
óleo leve em Tupi, diz Petrobras", publicada no sítio da Rede Brasil
(evento 138, 'PET1', fls. 26-27), tendo  como fonte o sítio de notícias da
Agência Brasil.

Em breve consulta ao sítio
https://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2010-06-24/novo-
poco-confirma-potencial-de-oleo-leve-em-tupi-diz-petrobras verifico que
tal matéria havia sido publicada neste sítio em 24/06/2010.

- junho de 2010: matéria intitulada "Indústria Naval deve contratar 'três
Maracanãs' até 2014", publicada no sítio da Rede Brasil, novamente
tendo como fonte o sítio de notícias da Agência Brasil (evento 138,
'PET1', fls. 28-30);

- agosto de 2010: matéria intitulada "Professor da UFRJ avalia
sustentabilidade da indústria naval brasileira", publicada no sítio da
Rede Brasil, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência
Brasil (evento 138, 'PET1', fls. 31-32);

-setembro de 2010: matéria intitulada "Caixa vai reforçar financiamento
para indústria naval e de peças", publicada no sítio da Rede Brasil
Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência Brasil
(evento 138, 'PET1', fls. 33-34);

- setembro de 2010: matéria intitulada "Custo do barril de petróleo do
pré-sal tende a ser mais positivo para Petrobras, diz engenheiro",
publicada no sítio da Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o
sítio de notícias da Agência Brasil (evento 138, 'PET1', fls. 38-39);

- setembro de 2010: matéria intitulada "Capitaqlização da Petrobras
deve passar de US$ 70 bi, diz Lula", publicada no sítio da Rede Brasil
Atual, com informações da Agência Reuters (evento 138, 'PET1', fls. 40-
41);

- setembro de 2010: matéria intitulada "Capitalização da Petrobras
levará Governo Central a ter superávit recorde prevê Tesouro",
publicada no sítio da Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o
sítio de notícias da Agência Brasil (evento 138, 'PET1', fls. 42);

- outubro de 2010: matéria intitulada "Lula diz que Brasil pode começar
a penser em fazer plataforma de petróleo 100% nacional", publicada no
sítio da Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de
notícias da Agência Brasil (evento 138, 'PET1', fls. 43-44);

- outubro de 2010: matéria intitulada "Petrobrás inicia até o fim do mês
exploração comercial do petróleo do pré-sal", publicada no sítio da Rede
Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência
Brasil (evento 138, 'PET1', fl. 45);

- outubro de 2010: matéria intitulada "Petrobrás confirma potencial do
Campo de Tupi, no pré-sal", publicada no sítio da Rede Brasil Atual,
novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência Brasil (evento
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138, 'PET1', fl. 48);

- outubro de 2010: matéria intitulada "Capitalização da Petrobras leva
Governo Central a seu maior superávit primário", publicada no sítio da
Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da
Agência Brasil (evento 138, 'PET1', fl. 49);

- outubro de 2010: matéria intitulada "Petrobrás comunica nova
descoberta de petróleo na Bacia Sergipe-Alagoas", publicada no sítio da
Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da
Agência Brasil (evento 138, 'PET1', fl. 50);

- outubro de 2010: matéria intitulada "Para petroleiro, PSDB não
privatiuzou Petrobras 'porque o povo não deixou'", publicada no sítio da
Rede Brasil, apresentando conteúdo essencialmente de caráter sindical
(evento 138, 'PET1', fls. 51-54);

- outubro de 2010: matéria intitulada "Superpoço de Libra, no pré-sal,
pode ter mais óleo que a soma de todas as reservas brasileiras",
publicada no sítio da Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o
sítio de notícias da Agência Brasil (evento 138, 'PET1', fls.55- 56);

- outubro de 2010: matéria intitulada "Com capitalização da Petrobrás,
setor público registra maior superávit primário da série do BC",
publicada no sítio da Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o
sítio de notícias da Agência Brasil (evento 138, 'PET1', fls. 57-58);

- novembro de 2010: matéria intitulada "Governador do Rio entra no
STF para garantir receitas do pré-sal", publicada no sítio da Rede Brasil
Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência Brasil
(evento 138, 'PET2', fls. 2-3);

- novembro de 2010: matéria intitulada "Constitucionalidade de lei da
exploração do pré-sal será julgada pelo plenário do STF", publicada no
sítio da Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de
notícias da Agência Brasil (evento 138, 'PET2', fl. 4);

- dezembro de 2010: matéria intitulada "Especialistas defendem que
governo Dilma priorize pesquisa de biocombustíveis de segunda
geração", publicada no sítio da Rede Brasil Atual, novamente tendo
como fonte o sítio de notícias da Agência Brasil (evento 138, 'PET2', fls.
5-6);

- dezembro de 2010: matéria intitulada "Gabrielli defende projeto
intermediário de distribuição dos royalties do petróleo", publicada no
sítio da Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de
notícias da Agência Brasil (evento 138, 'PET2', fls. 7-8);

- dezembro de 2010: matéria intitulada "Sera nega ter prometido a
empresas americanas mudar lei do petróleo", publicada no sítio da Rede
Brasil Atual (evento 138, 'PET2', fls. 9-10);

- dezembro de 2010: matéria intitulada "Brasil bate recorde de produção
de petróleo em novembro, diz ANP", publicada no sítio da Rede Brasil
Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência Reuters
(evento 138, 'PET2', fls. 11-12);
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- janeiro de 2011: matéria intitulada "País quer laboratório marítimo
perto de plataformas", publicada no sítio da Rede Brasil Atual,
novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência Reuters
(evento 138, 'PET2', fls. 13-14);

- fevereiro de 2011: matéria intitulada "Crescimento da economia deve
levar a recorde de autorização a estrangeiros", publicada no sítio da
Rede Brasil Atual (evento 138, 'PET2', fls. 15-17);

- março de 2011: matéria intitulada "Conteúdo nacional não é gargalo
para indústria do petróleo, diz Gabrielli", publicada no sítio da Rede
Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência
Brasil (evento 138, 'PET2', fls. 18-19);

Em relação ao primeiro contrato, as notas fiscais emitidas
pela suposta prestação de serviços foram juntadas no evento 1, 'out18',
tendo como tomador de seviços sempre a empresa SETAL Engenharia,
Construções e Perfurações Ltda e os  pagamentos pelos supostos serviços
foram feitos sempre através de TED, conforme se verifica nos autos (fls. 7-
30):

Nº Tomador Emitente da Nota Fiscal e Prestador de
Serviços

Data NF Valor (R$)

1 SETAL Editora Atitude 05/10/2010 873 100.000,00
2 SETAL Editora Atitude 15/06/2010 874 100.000,00
3 SETAL Editora Atitude 16/07/2010 913 100.000,00
4 SETAL Editora Atitude 16/08/2010 0959 100.000,00
5 SETAL Editora Atitude 08/09/2010 1004 100.000,00
6 SETAL Editora Atitude 20/10/2010 1043 100.000,00
7 SETAL Editora Atitude 16/11/2010 1087 100.000,00
8 SETAL Editora Atitude 09/12/2010 1130 100.000,00
9 SETAL Editora Atitude 12/01/2011 1171 100.000,00
10 SETAL Editora Atitude 15/02/2011 1216 100.000,00
11 SETAL Editora Atitude 23/03/2011 1228 100.000,00
12 SETAL Editora  Atitude 12/04/2011 1278 100.000,00

O valor total das notas fiscais emitidas atingiu o montante de
R$ 1.200.000,00.

Todavia, chama a atenção que, como pagadores, figuraram
empresas diversas:

1. transferência de R$ 93.850,00 em 29/06/2010 : Tipuana Participações
Ltda;

2. transferência de R$ 93.850,00 em 06/07/2010 : Tipuana Participações
Ltda;

3. transferência de R$ 93.850,00 em 09/08/2010 : Projetec Proj.
Tecnologia Ltda;
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4. transferência de R$ 93.850,00 em 20/09/2010 : Projetec Proj.
Tecnologia Ltda;

5. transferência de R$ 93.850,00  em 04/11/2010 : Projetec Proj.
Tecnologia Ltda;

6. transferência de R$ 93.850,00 em 15/12/2010 : Projetec Proj.
Tecnologia Ltda;

7. transferência de R$ 93.850,00 em 22/02/2011 : Projetec Proj.
Tecnologia Ltda;

8. transferência de R$ 93.850,00 em 02/03/2011 : Projetec Proj.
Tecnologia Ltda;

9. transferência de R$ 93.850,00 em 09/05/2011 : Projetec Proj.
Tecnologia Ltda;

10. transferência de R$ 93.850,00 em 28/09/2011 : Tipuana
Participações Ltda;

11. transferência de R$ 93.850,00 em 03/11/2011 : Projetec Proj.
Tecnologia Ltda;

12. transferência de R$ 93.850,00 em 29/11/2011 : Projetec Proj.
Tecnologia Ltda;

Observo que as três últimas transferências ocorreram em data
bem posterior à data da suposta prestação de serviços.

A diferença que se nota entre o valor das notas fiscais
emitidas e o que foi efetivamente transferido deve-se ao fato de que,
conforme enfatizado pelo MPF, foram descontados tributos, dando assim
aparência de licitute às operações realizadas.

Em momento posterior, novo contrato foi celebrado, de forma
similar ao anterior. Esse segundo contrato foi firmado entre  a SOG - Óleo
e Gás S/A e a Editora Gráfica Atitude na data de 01/07/2013 com vigência
até dezembro de 2013, tendo, portanto, duração de 6 meses.

Nº Tomador Emitente
da Nota
Fiscal e
Prestador
de
Serviços

Data NF Valor (R$) Pagamentos (Transferências
bancárias do tomador para o
Prestador dos Serviços

Nº Pagador Data Valor (R$)

13 SETAL Editora
Atitude

16/08/2013 2557 200.000,00 13 PROJETEC 24/07/13 187.700,00

14 SETAL Editora
Atitude

16/08/2013 2558 200.000,00 14 PROJETEC 19/08/13 187.700,00

15 SETAL Editora
Atitude

11/09/2013 2563 200.000,00 15 SOG 19/09/13 87.700,00
16 SOG 19/09/13 100.000,00

16 SETAL Editora 17/10/2013 2645 200.000,00 17 SOG 21/10/13 87.700,00
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Atitude 18 SOG 21/10/19 100.00,00
17 SETAL Editora

Atitude
18/11/2013 2650 200.000,00 19 SOG 18/11/13 87.700,00

20 SOG 18/11/13 100.000,00
18 SETAL Editora

Atitude
03/12/2013 2687 200.000,00 21 SOG 09/12/13 100.000,00

22 SOG 09/12/13 87.700,00
Totalização das Notas
Fiscais

R$ 1.200.000,00 Totalização
dos
pagamentos

R$ 1.126.200,00

 

Pelos documentos juntados aos autos, na vigência deste
segundo contrato, foram estas as matérias de conteúdo patrocinado que
teriam sido desenvolvidas pela Editora Atitude:

- outubro de 2013: matéria intitulada "Sob o signo de Libra", ocupando
4 páginas na seção de Economia da Revista  do Brasil (evento 138,
'PET2', fls. 20-21);

- julho de 2013: matéria intitulada "Educação pode perder R$ 30 bilhões
até 2020 com proposta aprovada no Senado", publicada no sítio da Rede
Brasil Atual (evento 138, 'PET2', fls. 22-25);

- julho de 2013: matéria intitulada "Câmara pode concluir hoje votação
de projeto dos royalties", publicada no sítio da Rede Brasil Atual, tendo
como fonte o sítio de notícias da Agência Câmara (evento 138, 'PET2',
fls. 26-28);

- agosto de 2013: matéria intitulada "Instituto da UFRJ inaugura centro
de pesquisa para otimizar produção do pré-sal", publicada no sítio da
Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da
Agência Brasil (evento 138, 'PET2', fls. 29-30);

-  setembro de 2013: matéria intitulada "Ministro descarta aumento nos
preços da gasolina e do diesel até o fim do ano", publicada no sítio da
Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da
Agência Brasil (evento 138, 'PET2', fls. 31-32);

-  setembro de 2013: matéria intitulada "ANP descarta possibilidade de
espionagem a banco de dados sobre petróleo", publicada no sítio da
Rede Brasil Atual (evento 138, 'PET2', fls. 33-34);

-  setembro de 2013: matéria intitulada "Ausência de grandes petroleiras
não prejudica leilão do pré-sal, diz ministro", publicada no sítio da Rede
Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência
Brasil (evento 138, 'PET2', fls. 35-37);

-  setembro de 2013: matéria intitulada "Petrobrás confirma qualidade
de óleo em águas profundas em Sergipe", publicada no sítio da Rede
Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência
Brasil (evento 138, 'PET2', fls. 38-40);
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-  outubro de 2013: matéria intitulada "Presidenta da Petrobras é eleita
a mulher mais poderosa do mundo fora dos EUA", publicada no sítio da
Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da
Agência Brasil (evento 138, 'PET2', fls. 41-43);

-  outubro de 2013: matéria intitulada "Governo anuncia diretores da
estatal que vai gerenciar exploração do pré-sal", publicada no sítio da
Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da
Agência Brasil (evento 138, 'PET2', fls. 44-45);

- outubro de 2013: matéria intitulada "Luta contra leilão do campo de
Libra é erro, diz ex-diretor da ANP", publicada no sítio da Rede Brasil
Atual (evento 138, 'PET2', fls. 46-48);

-  outubro de 2013: matéria intitulada "Mantega vê cenário favorável à
economia brasileira em 2014", publicada no sítio da Rede Brasil Atual
(evento 138, 'PET2', fls. 49-50);

-  outubro de 2013: matéria intitulada "A três dias do leilão, opiniões
sobre o campo de Libra ainda estão divididas", publicada no sítio da
Rede Brasil Atual (evento 138, 'PET2', fls. 51-59);

- outubro de 2013: matéria intitulada "AGU consegue derrubar ações
que contestam leilão de Libra, o primeiro do pré-sal", publicada no sítio
da Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da
Agência Brasil (evento 138, 'PET3', fls.1-4);

- outubro de 2013: matéria intitulada "Sobe para 40 total de plataformas
em greve por reajuste e contra leilão de Libra", publicada no sítio da
Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da
Agência Brasil (evento 138, 'PET3', fls.5-7);

- outubro de 2013: matéria intitulada "Governo derruba 18 das ações
contra leilão no campo de Libra", publicada no sítio da Rede Brasil
Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência Brasil
(evento 138, 'PET3', fls.8-9);

- outubro de 2013: matéria intitulada "Consórcio único vence Libra;
Petrobras fica com 40% do campo", publicada no sítio da Rede Brasil
Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência Brasil
(evento 138, 'PET3', fls.10-14);

- outubro de 2013: matéria intitulada "Dilma afirma que partilha não é
privatização e que 85% das riquezas são do Brasil", publicada no sítio
da Rede Brasil Atual, tendo como fonte o sítio da Agência Brasil (evento
138, 'PET3', fls.15-17);

- outubro de 2013: matéria intitulada "Para Lula, clima eleitoral
atrapalha reconhecimento de sucesso do leilão", publicada no sítio da
Rede Brasil Atual (evento 138, 'PET3', fls.18-19);

- outubro de 2013: matéria intitulada "Dilma diz que não vai mudar
modelo de partilha e insinua campanha de distorção", publicada no sítio
da Rede Brasil Atual (evento 138, 'PET3', fls. 20-22);
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- outubro de 2013: matéria intitulada "Em oitava visita a Minas, Dilma
volta a defender leilão de Libra e modelo de partilha", publicada no sítio
da Rede Brasil Atual (evento 138, 'PET3', fls. 23-25);

- outubro de 2013: matéria intitulada "Produção de petróleo no pré-sal
supera 330 mil barris por dia", publicada no sítio da Rede Brasil Atual,
novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência Brasil (evento
138, 'PET3', fl.  26);

- outubro de 2013: matéria intitulada "Dilma prevê criação de 'milhões
de empregos' com exploração de petróleo em Libra", publicada no sítio
da Rede Brasil Atual (evento 138, 'PET3', fls. 27-28);

- outubro de 2013: matéria intitulada "Dilma afirma que país teve sorte
de não perder campo de Libra: 'Deus é brasileiro", publicada no sítio da
Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da
Agência Brasil (evento 138, 'PET3', fls. 29-31);

- outubro de 2013: matéria intitulada "Dilma: "nosso mercado continua
atraente a quem quiser investir ", publicada no sítio da Rede Brasil
Atual,  tendo como fonte o sítio de notícias Carta Capital (evento 138,
'PET3', fls. 32-34);

- novembro de 2013: matéria intitulada "Campo de Franco pode superar
o de Libra, diz diretora da ANP", publicada no sítio da Rede Brasil
Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência Brasil
(evento 138, 'PET3', fls. 35-36);

- novembro de 2013: matéria intitulada "Trabalhadores da indústria
naval serão treinados por japoneses", publicada no sítio da Rede Brasil
Atual, novamente tendo como fonte o sítio de notícias da Agência Brasil
(evento 138, 'PET3', fls. 3-38);

- dezembro de 2013: matéria intitulada "Dilma: pré-sal é possível
porque Brasil resistiu à 'moda' e não vendeu Petrobras", publicada no
sítio da Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de
notícias da Agência Brasil (evento 138, 'PET3', fls. 39-41);

- dezembro de 2013: matéria intitulada "Petróleo faz Presidente
Kennedy, no Espírito Santo, alcançar maior PIB per capita do país",
publicada no sítio da Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o
sítio de notícias da Agência Brasil (evento 138, 'PET3', fls. 42-44);

- dezembro de 2013: matéria intitulada "Brasil será do tamanho que
'quisermos para ele', afirma Dilma na inauguração da P-62", publicada
no sítio da Rede Brasil Atual, novamente tendo como fonte o sítio de
notícias da Agência Brasil (evento 138, 'PET3', fls. 45-46);

Algumas questões devem ser levantadas. Até mesmo para um
observador menos atento há inúmeras peculiaridades que saltam aos olhos.

Nota-se que grande parte das matérias acabou sendo mera
reprodução de notícias veiculadas em outros sítios na internet.



01/03/2021 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701614357583719344999698987561&evento=404006… 165/196

Citando como exemplo a matéria publicada em novembro de
2013:  "Campo de Franco pode superar o de Libra, diz diretora da ANP",
em uma rápida busca  no Google é possível encontrar vários sítios com a
mesma matéria. Ademais, o que deveria ser um conteúdo patrocinado,
desenvolvido pela equipe da Editora Atitude, não passou de mera
reprodução da notícias veiculadas no sítio da Agência Brasil.

Em uma rápida busca sobre  o sítio  "Agência Brasil", é
possível verificar que se trata de veículo de comunicação governamental.

Como já ressaltei, grande parte, ou melhor, quase que a
totalidade das matérias  que foram veiculadas  no sítio Rede Brasil Atual
(cujo domínio é da referida Editora) não passou de  reprodução de
conteúdos jornalísticos publicados no sítio da Agência Brasil.

Significa dizer que quase todas as publicações de "conteúdo
patrocinado", como referido pelas pessoas ligadas à Editora Atitudes, teve
um custo próximo de zero. Bastou copiar a matéria e citar a fonte. Nada
além disso que possa justificar um custo de R$ 1.200.000,00 em relação a
cada contrato.

O primeiro contrato teve vigência de 12 meses, enquanto que
o segundo contrato vigorou por 6 meses, entretanto, os valores pagos foram
os mesmos, demonstrando assim não haver qualquer critério entre os
serviços que deveriam ser prestados e os valores que foram pagos pelas
empresas de AUGUSTO MENDONÇA.

Relembrando, a testemunha Carla afirmou que era um
valor elevado sim e que não se recordava de outros contratos com esse
valor:

Ministério Público Federal:- E sobre o valor desse contrato, pelo que se
depreende das informações fiscais da gráfica, esse é um contrato de
maior valor da gráfica, é correto isso, afirmar?

Depoente:- Sim, sim, é correto.

Ministério Público Federal:- Existem outros contratos como este, desse
cunho assim, a senhora mencionou, conteúdo patrocinado?

Depoente:- Não, nós não tivemos outros contratos, só esses 2 mesmos.

A testemunha Ivone Maria da Silva. que  que era a
responsável do Sindicato dos Bancários de 2007 a 2010, contradizendo a
testemunha Carla, afirmou que esse tipo de contrato era comum no âmbito
da Editora. Ao ser indagada se poderia citar algum contrato similar, a
testemunha Ivone disse não se recordar:



01/03/2021 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701614357583719344999698987561&evento=404006… 166/196

Indagada se o valor do contrato seria elevado para os padrões
da Editora, afirmou que não. Cabe aqui observar que tal declaração
também diverge do que afirmou a testemunha Carla.

Juvandia Moreira Leite afirmou não se recordar se já havia
sido celebrado um contrato dessa natureza em outras ocasiões e que, sobre
o valor do contrato, afirmou  que não acredita ser um valor elevado porque
são várias matérias, que está dentro do que é praticado no mercado e que
não se recorda se houve assinatura de outros contratos similares a esse.

Também, em depoimento divergente, Paulo Salvador
afirmou que esta teria sido a primeira experiência da Editora em se tratando
de conteúdo patrocinado e que depois não houve nenhum outro contrato
celebrado nesses termo.

A testemunha Johnny Rosa Vignoto afirmou que era um
contrato de marketing, de patrocínio de uma revista e que não se recorda de
que tenham sido celebrados outros contratos dessa natureza, que foram
apenas esses, que fazia a parte financeira e não tem ideia de quem tenha
discutido os termos do contrato. Acrescentou que nunca veio nenhum
comprovante da prestação dos serviços, apenas as notas ficais, que não tem
conhecimento se algum funcionário da Editora veio até a sede da empresa
ou mesmo se alguém da empresa teria ido até a sede da Editora.

Felipe Mageno Oliveira Ramos trabalhou na SOG como
gerente financeiro no período de 2007 a maio de 2012. Afirmou que dentre
os documentos que eram enviados pela Editora, nunca houve nenhum
comprovante de prestação dos serviços e que o contrato foi fechado pelo
próprio AUGUSTO MENDONÇA

Que a área financeira apenas realizava os pagamentos, desde
que tivesse toda a formalização contratual e aprovação. Acrescentou que
nunca  teve contato com o pessoal da Gráfica, que apenas recebia a nota
fiscal e nada mais e que pela SETAL ou SOG foi celebrado apenas esse
contrato, não havendo outros contratos similares para publicação, tal como
o referido contrato.

Carlos Alberto Rodrigues afirmou que trabalhou na SOG
até 2012, e que se recorda de um contrato firmado com a Gráfica Atitude e
que esse contrato foi negociado por AUGUSTO MENDONÇA. Afirmou
que não se recorda de nenhum outro contrato firmado nesses termos pela
SETEC ou outra empresa do grupo, nem mesmo outros contratos de
publicidade. Complementou que não via nenhuma atividade nesse sentido
que ele pudesse contratar e que nunca verificou se os serviços foram
prestados porque não era atribuição do seu setor fazer essa verificação.
Acrescentou ao final não ter ideia  por qual razão AUGUSTO teria
contratado a Editora Gráfica Atitude.
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A testemunha Carla Rodrigues afirmou que o primeiro
contrato foi assinado pela Ivone e o segundo foi assinado pela Juvandia,
que não tem conhecimento de outra  forma de prestação de contas a não ser
a remessa de revistas e que foram enviadas em  torno de 10 a 12
exemplares, praticamente um exemplar por mês, embora não fossem
enviados pontualmente cada mês, porque tinha mês que enviava 2 ou 3
exemplares.

A testemunha Ivone Maria da Silva afirmou não ter
conhecimento se a contratante recebia exemplares da revista, que a
prestação de contas era feita pela sua área administrativa e comercial e que
não tem  idéia de quantas matérias foram publicadas porque, logo após a
celebração do contrato em abril, que começou a ter validade a partir de
junho, já não estava mais lá.

Paulo Salvador afirmou que ao longo do contrato foram
produzidas cerca de 200 matérias, sendo 30 matérias específicas a respeito
do objeto do contrato.

Outro ponto a ser destacado é quando Paulo Salvador afirmou
que a Editora mesmo produzia as matérias, que a Editora possui 34
trabalhadores diretos, sendo apenas 4 da administração e o restante são
todos produtores como fotógrafos, revisores e design, além de uma rede de
mais de 50 personalidades que escrevem as matérias.

Conforme mencionei em parágrafos anteriores, parcela dos
conteúdos publicados são reproduções de artigos publicados no sítio da
Agência Brasil.

Sobre a negociação para a posterior contratação dos serviços
da Editora, Paulo Salvador afirmou que estava na Convenção Ulisses
Guimarães  em fevereiro de 2010 quando conheceu AUGUSTO
MENDONÇA. Que estava ali para divulgar sua empresa e procurou se
certificar quais pessoas estavam ali no evento, que havia entre 6 e 7
empresários, que ao final procurou conversar com AUGUSTO, que gostou
da revista e falou de sua ideia de divulgação da indústria nacional. Negou
que tenha  havido qualquer intermediação de VACCARI.

Em sentido contrário, AUGUSTO mencionou que houve um
acerto com RENATO DUQUE para que repassasse valores de propinas a
VACCARI e que, este lhe havia perguntado se, ao invés de fazer doações
ao Partido, poderia fazer doação a uma revista. Que nas primeiras vezes
havia feito doações ao Partido mas que nessa vez  VACCARI lhe pedira
que fizesse uma contribuição a uma revista, ao invés de doar ao Partido.
Que a contribuição seria dar dinheiro à revista.

A forma como o dinheiro seria repassado foi acordada com o
representante da Revista, que lhe perguntou se então gostaria de fazer
alguma publicidade em troca do valor.
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AUGUSTO esclareceu que, de imediato, respondeu que não
fazia sentido fazer publicidade porque era uma revista voltada para os
sindicatos. Afirmou que nessa conversa com a pessoa da Editora, cogitou-
se a produção e artigos de defesa de mercado, mas que nunca produziu
nenhum.

Ressalte-se que, conforme declarado por AUGUSTO,  Paulo
Salvador já tinha certo o valor que seria repassado à Editora e que esse
valor foi socilitado pelo JOÃO VACCARI. Que Paulo Salvador estava
ciente de que estava indo até a Revista por solicitação de JOÃO VACCARI
e que o contrato surgiu depois do valor fixado com JOÃO VACCARI.

Paulo Salvador afirmou conhecer JOÃO VACCARI, mas que
este não tinha nenhuma interferência na Editora, que a Editora nunca
recebeu valores do Partido dos Trabalhadores.

Afirmou que AUGUSTO lhe dissera que a revista era o único
veículo de comunicação que ele conhecia que fazia uma defesa bastante
clara do segmento em que suas empresas atuam.

Entretanto AUGUSTO deixou claro que não tinha nenhum
interesse na publicação das matérias nessa Revista, informação corroborada
pelos funcionários de suas empresas que afirmaram não haver sentido na
contratação dos serviços da Editora e que, depois, não houve qualquer
outro tipo de contratação de serviços dessa natureza pelas empresas de
AUGUSTO.

Paulo Salvador afirmou ainda desconhecer o porquê de
AUGUSTO MENDONÇA ter afirmado que  JOÃO VACCARI teria sim
intermediado a celebração dos contratos, ressaltando que a prestação de
contas dos dois contratos de valores elevados foi totalmente informal,
através de e-mails.

AUGUSTO enfatizou que não tinha interesse na prestação de
serviços e que em nenhum momento conversou com o pessoal da Editora
para tratar acerca de conteúdos a serem publicados. Que os contratos foram
celebrados tão somente atendendo a um pedido de VACCARI e que na
verdade estava cumprindo indiretamente um pedido de RENATO DUQUE
em relação ao repasse de propinas ainda pendentes.

Que RENATO DUQUE lhe pediu que fosse feita uma
contribuição ao Partido dos Trabalhadores como parte do valor que deveria
ser pago a ele. De fato, RENATO DUQUE não tinha nenhuma relação com
a Editora.

Da composição da Editora Gráfica Atitude, conforme
informações nos autos, participam o Sindicato dos Bancários e o Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC. Veja que VACCARI foi presidente do Sindicato
dos Bancários
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Fica evidente a ligação entre VACCARI e a Editora Gráfica
Atitude, que foi então usada para receber os valores ilícitos referentes aos
contratos celebrados no  âmbito da Petrobras, conforme determinação de
RENATO DUQUE a AUGUSTO MENDONÇA

Sem a figura de VACCARI, AUGUSTO MENDONÇA
jamais chegaria a ter contato com qualquer representante da Editora até
mesmo porque AUGUSTO mencionou em seu depoimento que não tinha
qualquer interesse na contratação  desse tipo de serviço, que via a Editora
apenas como um veículo de comunicação de sindicatos,

Nota-se que a Editora mantinha fortes vínculos com o Partido
dos Trabalhadores, tendo sido inclusive multada pelo Tribunal Superior
Eleitoral em virtude de ter publicado matéria com viés eleitoral tanto em
favor de Lula quanto em favor de Dilma Roussef.

Há elementos de conexão entre a Editora Gráfica Atitude e o
Partido dos Trabalhadores.

Os sindicatos componentes do corpo societário da Editora
Gráfica Atitude, aos quais o acórdão se refere, são o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC e o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos
Bancário de São Paulo/SP, conforme se observa do documento relativo à
primeira alteração social da empresa (evento 1, arquivo out19).

João Vaccari Neto tem ligações históricas com o Sindicato
dos Bancários.

Entre os anos de 2000 a 2005, João Vaccari Neto foi
presidente do Sindicato dos Bancários (http://spbancarios.com.br/90-
anos-entrevistas).

No ano de 2005, João Vaccari Neto foi eleito Presidente da
Cooperativa Habitacional dos Bancários, criada em 1996 com o apoio do
Sindicato dos Bancários, e permaneceu no cargo até 2010, quando se
licenciou para assumir o cargo de Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores
(http://www.bancoop.com.br/quemsomos/historico).

As testemunhas arroladas pela defesa de VACCARI
declararam que esse histórico do acusado é que lhe conduziu ao cargo de
Secretário de Finanças do Partido.

 

Uma das tesmunhas é Arthur Henrique da Silva Santos
(evento 125):

"Defesa:- Perfeito. O senhor sabe me dizer quais foram as exigências
para que o Senhor Vaccari assumisse o cargo de tesoureiro, quais as
qualificações que eram exigidas?
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Depoente:- Olha, o João Vaccari tinha uma trajetória no movimento
sindical desde o sindicato dos bancários, como secretário geral, depois
como presidente do sindicato. E sempre atuando com muita
transparência e acho que foram essas atribuições e a história dele no
movimento sindical, a frente do sindicato dos bancários que o levou a ser
tesoureiro depois da CUT, da Central ùnica dos Trabalhadores."

Outra, é Tarso Genro (evento 171), integrante do Diretório
Nacional, do Partido dos Trabalhadores afirmou que esse histórico da João
Vaccari Neto é que lhe conduziu ao cargo de Secretário de Finanças do
Partido:

"Defesa:- O senhor sabe quais foram as qualificações que levaram o
senhor Vaccari a ser escolhido como secretário de finanças?

Depoente:- Cofinaça política em primeiro lugar.

Defesa:- E com relação ao trabalho dele?

Depoente:- Trabalho, o Vaccari tem uma tradição profissional que o
qualifica. Ele foi bancário. Foi do Sindicato dos Bancários. Foi
presidente do Sindicato dos Bancários. Administrou uma cooperativa
habitacional no Sindicato dos bancários. E esse predicados, o levaram,
juntamente, com o critério de confiança política, a assumir a secretaria
de finanças do PT".

Entre os anos de 2011 e 2014 o Sindicato dos Bancários foi
presidido por Juvândia Moreira Leite (http://spbancarios.com.br/90-
anos-entrevistas).

Juvândia Moreira Leite já apareceu em outros documentos
colhidos no âmbito da assim denominada Operação Lavajato.

Por força da decisão proferida em 15/06/2015, no processo
5024251-72.2015.4.04.7000, foram decretadas buscas e prisões em face de
investigados da Operação Lavajato relacionados às empreiteiras Odebrecht
e Andrade Gutierrez.

Durante o cumprimento desses mandados de busca foram
arrecadadas na residência de Marcelo Bahia Odebrecht mídias com
mensagens eletrônicas trocadas por investigados armazenadas.

Com base nesse material elaborou-se o Relatório de Análise
de Polícia Judiciária 409 (evento 168, arquivo out2).

O trecho mais significativo desse relatório consiste no
"Evento nº 1- Jantar no dia 28/05/2012, na residência de MARCELO
BAHIA ODEBRECHT, localizada no Condomínio Jardim Pignatari"
(evento 168, arquivo out2, fls. 2-8).
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De acordo com as mensagens desse conjunto de elementos,
Marcelo Bahia Odebrecht organizou um jantar em sua residência no dia
28/05/2012. O jantar teria ocorrido a pedido do ex-Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva no qual seria "discutida a situação da economia
brasileira face à conjuntura internacional".

Uma das convidadas foi Juvândia Moreira Leite.

Outro convidado foi Sérgio Nobre, que presidia o Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC.

Juvândia Moreira Leite e Sérgio Nobre presidiam os
sindicatos aos quais pertence a Editora Gráfica Atitude.

Dentre os convidados, também, identificado Antônio Palocci
e Paulo Okamotto, que são ligados ao ex-Presidente e ao Partido dos
Trabalhadores.

Transcrevo, oportunamente a lista de participantes, colhida
em e-mail de 25/05/2012, de Darci Luz para Marcelo Odebrecht:

"1. Abílio Diniz (Grupo Pão de Açucar)

2. Antônio Palocci

3. Eike Batista (Ebx)

4. Emílio Odebrecht

5. Hermelino Oliveira (Copersucar)

6. João Roberto Marinho (Globo)

7. Jorge Gerdau Johannpeter (Gerdau)

8. Josué Gomes da Silva (Coteminas)

9. Juvândia Moreira (Sindicato dos Bancários e Financiários de São
Paulo, Osasco e Região - CUT)

10. Luiz Carlos Trabuco Cappi (Bradesco)

11. Luiz Inácio Lula da Silva

12. Marcelo Odebrecht

13. Paulo Okamotto

14. Roberto Setúbal (Itaú Unibanco)

15. Sergio Nobre (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC)".
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Os convidados não foram escolhidos por Marcelo Odebrecht.

Há mensagem de Izabel Alvares
("isaalvarez@terra.com.br") para Marcelo ("mbahia@odebrecht.com"),
na qual ela alerta a respeito do convite de Eike Batista para o aludido jantar
e Marcelo responde "Eu não convido, mas desta vez não sou eu...".

Conclui-se, portanto, que Juvândia Moreira Leite e Sérgio
Nobre foram convidados pelo ex-Presidente da República ou por pessoa
ligada a ele.

Os outros convidados são empresários - e possuem a
referência à empresa ou grupo econômico que representam ao lado dos
seus nomes - ou, no caso de Antônio Palocci Filho e Paulo Tarciso
Okamoto, sãopessoas ligadas diretamente ao PT ou ao ex-Presidente da
República.

Antônio Palocci Filho foi deputado federal, Ministro durantes
os governos Lula e Dilma e membro do Conselho de Administração da
Petrobrás. Foi condenado na ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000 a uma
pena de doze anos, dois meses e vinte dias de reclusão anos por crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro. Provado naquele caso, acima de qualquer
dúvida razoável que Antônio Palocci intermediou repasses do Grupo
Odebrecht ao Partido dos Trabalhadores.

Paulo Tarciso Okamoto é Presidente do Instituto Lula.
Respondeu perante este Juízo à ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000, ao
final da qual foi absolvido.

Isto é, a reunião envolveu representantes de grandes empresas
e grupos econômicos, políticos e dois representantes de sindicatos.

Essas circunstâncias são indícios de uma vinculação entre os
representantes dos sindicatos e, portanto, da Editora Gráfica Atitude, e o
Partido dos Trabalhadores.

Outro elemento circunstancial de vinculação consiste na
decisão proferida em  10/04/2012 pelo Plenário do Egrégio Tribunal
Superior Eleitoral, na qual, por maioria, foi julgada parcialmente
procedente a Representação 3551-33.2010.6.00.0000 para aplicar uma
multa de R$ 15.000,00 à Central Única dos Trabalhadores - CUT e à
Editora Gráfica Atitude Ltda.

Cópia desse acórdão foi juntado pela Defesa de Renato de
Souza Duque, nas suas alegações finais (evento 273, arquivo out2).

Segundo o acórdão, as versões eletrônicas do Jornal da CUT,
edição de setembro de 2010, e da Revista do Brasil, publicado pela Editora
Gráfica Atitude, edição de outubro de 2010, veicularam indevidamente
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propaganda eleitoral favorável à candidata Dilma Vana Rousseff.

Oportunamente, transcrevo trecho do voto da Relatora, a
Eminente Ministra Nancy Andrighi:

"Por sua vez, a Revista do Brasil, cujo acesso também pode ser feito por
meio do sítio eletrônico da CUT, assim como pelo sítio eletrônico da
Editora e Gráfica Atitude Ltda., traz em sua capa a fotografia da
candidata representada com a manchete 'A vez de Dilma'.

O conteúdo da revista também revela o intuito de beneficiar a
candidatura de Dilma Rousseff. No texto do editorial e na matéria
intitulada 'Ficou para o segundo turno', a revista destaca números que
demonstrariam os progressos alcançados pelo governo do Presidente
Lula e incute a ideia de que a vitória de Dilma Rousseff representa a
continuidade desses avanços.

'Diferentemente do que costumam alardead as cabeças tucanas e
seus porta-vozes na imprensa, o sucesso da economia brasileira
não está na "continuidade" da política da era PSDB/DEM. Está
na ruptura iniciada há oito anos, que adotou o estímulo ao
crescimento econômico em vez da estagnação. E que tem como
resultado, ao contrário daquela época, o crescimento do emprego,
da massa salarial, a inclusão social e a distribuição do emprego,
da massa salarial, a inclusão social e a distribuição de renda. É
nesse o ponto de partida para se chegar a uma sociedade sem
violência, a um país que seja grande economicamente e também
justo com seu povo. Que o Brasil siga nessa linha, sem dar chance
ao retrocesso. (...)

Ganhar no primeiro turno não era obrigação, observou o
professor Paul Singer, secretário nacional de Economia Solidária,
para que o resultado, na verdade, mostrou o êxito do atual
governo. "O grande prestígio do presidente Lula, a meu ver
merecido, mostra que este governo fez muita coisa pelo país".
Singer disse esperar ainda que o segundo turno seja marcado por
efetivo debate dos problemas nacionais e não pode denúncias e
escândalos'.

Há controvérsia nos autos sobre de quem seria a responsabilidade pela
elaboração e distribuição da mencionada revista: enquanto a
representada afirma que o periódico é patrocinado e distribuído por
sindicados, com patrocínio da CUT, os representados contestam a
assertiva.

Conforme se verifica da cópia do contrato social da Editora Gráfica
Atitude Ltda. acostada às folhas 116-126, os sócios componentes da
mencionada editora são dois sindicatos. A mesma informação pode ser
extraída do sítio eletrônica da editora. Desse modo, a teor do art. 24, VI,
da Lei 9.504/97, a editora está proibida de fazer propaganda eleitoral em
prol de candidatura a cargo eletivo".

Não foi objeto de imputação específica a utilização dos
recursos pagos por Augusto Mendonça à Editora Gráfica Atitude para
eventual custeio de propaganda política realizada em benefício do Partido
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dos Trabalhadores.

Não há, porém, como ignorar que o acórdão do Egrégio
Tribunal Superior Eleitoral é elemento forte de vinculação entre a Editora
Gráfica Atitude a aludida agremiação política.

A testemunha Paulo Roberto Salvador, coordenador geral da
Editora Gráfica Atitude foi ouvida em Juízo (evento 165). Declarou que
essa não foi a única multa recebida da Justiça Eleitoral. Em 2008, teria sido
aplicada outra multa, segundo o a testemunha por ter exposto na capa de
revista publicada o rosto dos ex-Presidentes da República Luiz Inácio Lula
da Silva e Dilma Vana Rousseff:

"Juiz Federal:- A editora já recebeu multa já da justiça eleitoral?

Depoente:- Sim. Tivemos duas multas por expor na capa os dois
candidatos, no caso o Lula e depois a Dilma, que eu considero como
sendo censura.

Juiz Federal:- Essas multas foram recebidas quando?

Depoente:- O senhor poderia repetir a pergunta, eu não...

Juiz Federal:- As multas foram impostas quando, o senhor se recorda?

Depoente:- Em 2010.

Juiz Federal:- As duas foram nesse ano?

Depoente:- Não, a outra foi em 2002, desculpa, 2008 e depois 2010.

Juiz Federal:- Foram só essas duas multas ou teve outras também?

Depoente:- Não, só essas duas.

Juiz Federal:- O que o Tribunal entendeu em relação à multa de 2010?

Depoente:- Ele entende que como ela é patrocinada pelos sindicatos e
que a lei veda a publicidade eleitoral, esse foi o entendimento, e por isso
que nós temos uma campanha hoje que é “Quero falar também”, que nós
consideramos isso uma censura"

Então, de acordo com a testemunha não seria uma apenas,
mas duas, as multas já aplicadas pela Justiça Eleitoral à Editora Gráfica
Atitude por veiculação indevida de propaganda política.

Outra circunstância que vincula João Vaccari Neto, e,
portanto, o Partido dos Trabalhadores, à Editora Gráfica Atitude consiste
nos registros obtidos com a quebra do sigilo telefônico de terminais
utilizados por Paulo Roberto Salvador.
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Paulo Roberto Salvador alegou que o telefone que utilizou
para tratar com Augusto Mendonça sobre o contrato é o (11)99652-2242:

"Juiz Federal:- Para o senhor tratar com ele o senhor usava o seu
telefone pessoal ou o telefone da editora?

Depoente:- Às vezes da editora e às vezes o meu pessoal.

Juiz Federal:- Qual era o telefone pessoal que o senhor utilizava?

Depoente:- O número o senhor quer saber?

Juiz Federal:- Isso.

Depoente:- O código de área 11, 99652.2242.

Juiz Federal:- O senhor pode repetir o número?

Depoente:- 11-99652.2242.

Juiz Federal:- Esse é o seu telefone atual?

Depoente:- Isso.

Juiz Federal:- Mas naquela época era esse também?

Depoente:- Com certeza."

No processo 5035958-37.2015.4.04.7000, o MPF requereu a
quebra do sigilo de dados telefônicos de terminais relacionados a João
Vaccari Neto e Paulo Roberto Salvador.

O pedido foi deferido por decisão de 23/09/2015 (evento
201), proferida nesta ação penal. Transcrevo trecho, oportunamente:

"Em processo a parte (5035958-37.2015.4.04.7000), o MPF, em
22/07/2015, requereu a quebra do sigilo telefônico dos seguintes
números acusado João Vaccari Neto e da testemunha Paulo Roberto
Salvador (evento 1):

"JOÃO VACCARI NETO, CPF nº 007.005.398-75:

1. (11) 3188-5218;

2. (11) 99325-9751;

3. (11) 3243-1356;

4. (11) 5589-7500;

5. (11) 99299-1683;

6. (11) 3243-1313;
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7. (11) 97618-1208;

PAULO ROBERTO SALVADOR, CPF nº 817.603.298-00:

1. (11) 99652-2242;

2. (11 3292-1748."

Naquele processo solicitei esclarecimento do MPF Foram prestado no 
evento 6.

Aqui cabe ressaltar que o procedimento adotado pelo MPF não foi
adequado.

A medida requerida  é instrumental à presente ação penal.

Estando a instrução em andamento e não havendo risco de eficácia ao
provimento judicial caso deferido, deveria ter o MPF formulado o
requerimento na ação penal e não a parte em procedimento sob sigilo.

Ademais, deveria tê-lo requerido pelo menos na fase do art. 402 do CPP
e não depois.

Entretanto, como a prova requerida, aparenta ser bastante relevante
para o julgamento do feito, resolvo, para a melhor instrução do feito,
apreciar o requerido, reabrindo a instrução.

 Remetendo ao fundamentado na decisão de recebimento da denúncia,
reputo presente justa causa para a quebra pretendida em relação a João
Vaccari. Também há em relação à testemunha Paulo Roberto Salvador,
que, na Gráfica Atitude, seria o responsável pelo recebimento dos
valores que teriam sido pagos pela Setec Tecnologia à empresa e que,
segundo o acusado Augusto Mendonça, faria parte do acerto de propina.

Assim, defiro o requerido e decreto a quebra do sigilo dos terminais
telefônicos acima, incluindo dos dados das ligações efetuadas no período
de 22/07/2010 a 31/12/2014".

Com base no resultado da quebra, o MPF elaborou o
Relatório de Informação 121/2015. Esse relatório foi juntado no evento
241.

Em síntese, no período que vai da data de celebração do
primeiro contrato, em 01/04/2010 até a data do último pagamento do
segundo contrato 09/12/2013, foram identificadas cento e dezenove
ligações entre os terminais 55(11)9652-2242 e 55(11)7357-7313,
pertencentes a Paulo Roberto Salvador, e os terminais 55(11)9325-9751 e
55(11)3243-1313, atribuídos a João Vaccari Neto.

Entre 18/10/2010 e 24/08/2012, há registro de, ao menos,
quarenta e uma mensagens de texto trocadas entre esses números de
Vaccari e de Paulo Roberto Salvador.
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Qualquer que seja a motivação das comunicações, esses
registros constituem indícios de vinculação entre Paulo Roberto Salvador e
o Partido dos Trabalhadores ou João Vaccari Neto.

Em síntese, relativamente ao conjunto de provas indiciárias
da vinculação da Editora Gráfica Atitude com o Partido dos Trabalhadores
tem-se:

- Prova documental, correspondente à 1ª Alteração Contratual da
Editora Gráfica Atitude, que atesta ser composta pelos Sindicato dos
Empregados de Estabelecimentos Bancário de São Paulo/SP, do qual
Antônio Vaccari já foi presidente, e pelo Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC;

- Mensagens eletrônicas colhidas em mídia apreendida na residência de
Marcelo Bahia Odebrecht, segundo as quais Juvândia Moreira Leite e
Sergio Nobre, que presidiram, respecivamente, o Sindicato dos
Empregados de Estabelecimentos Bancário de São Paulo/SP e o
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, foram convidados pelo ex-
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para, juntamente com Antônio
Palocci, Paulo Tarciso Okamotto e empresários, participar de jantar na
residência de Marcelo Bahia Odebrecht;

- Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral na Representação 3551-
33.2010.6.00.0000, julgado em 10/04/2012, Rel., a Eminente Ministra
Nancy Andrighi, na qual aplicou-se multa de R$ 15.000,00 à Central
Única dos Trabalhadores - CUT e à Editora Gráfica Atitude Ltda. pela
veiculação indevida de propaganda eleitoral favorável à candidata
Dilma Vana Rousseff, do Partido dos Trabalhadores;

- Prova testemunhal de que o Tribunal Superior Eleitoral já havia
aplicado anteriormente multa à Editora Gráfica Atitude por veiculação
indevida de propaganda política em benefício dos ex-Presidentes da
República Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff, do Partido
dos Trabalhadores;

- Registros telefônicos de, pelo menos 119 ligações e 41 mensagens entre
Paulo Roberto Salvador, coordenador geral da Editora Gráfica Atitude,
e João Vaccari Neto, Secretário de Finanças do Partido dos
Trabalhadores, no período de 01/04/2010 e 09/12/2013.

Isoladamente, esses indícios são circunstanciais e não
permitem conclusões seguras a respeito da conexão existente entre a
Editora Gráfica Atitude e o Partido dos Trabalhadores.

Em conjunto, porém, formam um todo unitário a partir do
qual, sem dúvida, conclui-se que a Editora Gráfica Atitude poderia
conceder direta ou indiretamente benefícios ao Partido dos Trabalhadores.

Inclusive o fez quando veiculou reportagem política em
desconformidade com a legislação eleitoral, conquanto no julgamento da
Representação 3551-33.2010.6.00.0000, na qual se aplicou a multa de R$
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15 mil à Editora Gráfica Atitude e à CUT, se tenha consignado que não
havia provas do prévio conhecimento do beneficiário da propaganda.

Ressalvo, como já fiz anteriormente, que não é objeto desta
ação o exame de eventual continuação do ciclo de lavagem dos recursos
obtidos pelas empresas de Augusto Mendonça, com a fraude da licitação da
Petrobras vencida pelo Consórcio Interpar, após o repasse feito à Editora
Gráfica Atitude.

Há, entretanto, prova material de corroboração das alegações
de Augusto Mendonça, consistente nos contratos, notas e comprovantes de
pagamentos, posteriormente ao contrato do Consórcio Interpar, de que
foram repassados R$ 2.400.000,00, provenientes do aludido contrato da
Petrobras,  mediante o repasse feito à Editora Gráfica Atitude.

Já ressaltado, algumas questões saltam aos olhos. Qual
empresa contrataria serviços no valor de R$ 1.200.000,00 (cada contrato) e
sequer pediria que fossem comprovados os serviços contratados?  Chama a
atenção também a forma de prestação de contas de maneira informal,
bastando o envio de um e-mail e alguns exemplares de revistas.

Aliás, por que razão a Editora enviaria exemplares de revistas
se não havia matéria publicada no interesse das empresas de AUGUSTO
MENDONÇA.

Com base nos elementos apontados nos parágrafos anteriores,
não resta qualquer margem de dúvida em relação à falsidade dos contratos
que foram celebrados tão somente para propiciar o repasse de propinas para
VACCARI, conforme solicitado por RENATO DUQUE.

Muito embora os réus não tenham confessado a prática dos
crimes imputados, o acervo probatório corrobora a narrativa exposta na
denúncia.

Enfatizo alguns pontos em relação à prova testemunhal:

Júlio Gerin de Almeida Camargo, que atuou como
intermediador de propinas a gentes da Petrobras, celebrou acordo de
colaboração premiada com o Ministério Público Federal e que foi
homologado por este Juízo. Cópia do acordo foi disponibilizada no evento
1, arquivo 'OUT30'. Termos de colaboração específicos foram juntados no
evento 1, arquivos 'OUT5 e 'OUT10'.

Em seu depoimento em Juízo (evento 148), confirmou que
havia um condição de pagamento de propina calculada no percentual de
1% sobre o valor dos contratos obtidos com Petrobras para cada Diretoria,
de Serviços e de Abastecimento
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Também declarou que participou, como representante da
Setal, empresa de Augusto Mendonça em outros contratos da Petrobras e
decorrência dos quais realizou pagamentos indevidos a agentes da Diretoria
de Serviços da Petrobras. No âmbito dessa Diretoria, acertava os
pagamentos com RENATO DUQUE, sendo que um dos contratos era
justamente o Consórcio Interpar.

O colaborador declarou que Renato de Souza Duque era
encarregado de arrecadar propina não só a agentes da Petrobras, mas
também a agentes políticos. Sucessivamente, declarou que não sabia ao
certo como ocorria a divisão interna da vantagem indevida entre a "parte
política" e o "pessoal da casa". Além disso, afirmou que era sabido,
internamente à Petrobras, que a Diretoria de Serviços, então comandada
por RENATO DUQUE, era indicada pelo Partido dos Trabalhadores.

O depoimento de Júlio Camargo robustece as alegações do
acusado Augusto Mendonça acerca da atuação de RENATO DUQUE na
solicitação de vantagem indevida e na atuação desse Diretor como
intermediador de pagamentos a agentes políticos.

As testemunhas relatam um modus operandi no qual todo
grande contrato da petrobras gerava vantagem indevida calculada em
percentuais sobre os valores contratados.

Mais do que isso,  as provas revelam a existência de um
quadro de naturalização da corrupção, no qual o pagamento de propinas,
calculadas em percentuais sobre o valor dos contratos da Petrobrás, havia
se tornado regra.

É nesse contexto de corrupção sistêmica que se inserem os
contratos do consórcio Interpar e do Consórcio CMMS.

Uma das testemunhas, Júlio Gerin de Almeida Camargo, no
curso das investigações da assim denominada Operação Lavajato, revelou-
se intermediador de propinas nos contratos da Petrobras. Na ação penal
5012331-04.2015.4.04.7000, conexa a esta, foi condenado pelo pagamento
de propina tanto a Renato de Souza Duque e a Pedro Barusco, no contrato
Interpar.

A outra testemunha, Pedro Barusco, é ex-Gerente da Diretoria
de Engenharia e Serviços da Petrobras. Recebeu nessa condição milhões de
reais à título de propina, inclusive no contrato Interpar, como restou
provado na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, conexa a esta, paga
por Júlio Camargo e outros corruptores ativos, como o acusado Augusto
Mendonça.

Os depoimentos são convergentes com as declarações de
Augusto Mendonça especialmente quanto à atuação de Renato de Souza
Duque, que teria acertado o pagamento da propina à Diretoria de Serviços e
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ao Partido dos Trabalhadores.

Júlio Gerin de Almeida Camargo, ainda, relatou que era
sabido ser a Diretoria de Serviços da Petrobras indicada pelo Partido dos
Trabalhadores. É o que explica a conduta de Renato de Souza Duque em
relação ao Partido dos Trabalhadores.

O acusado precisava de apoio político para permanecer no
cargo de Diretor. Na condição de Diretor atuava arrecadando recursos
indevidos tanto para agentes públicos da Petrobras como para a agremiação
política que o apoiava.

Pedro Barusco descreveu a atuação de João Vaccari Neto
junto à Diretoria de Serviços, num contexto de corrupção sistêmico que
afetava quase todo grande contrato da Petrobras, dentre os quais o do
Consórcio Interpar. Com base no valor dos contratos calculava-se o
montante da propina para agentes públicos e políticos.

Augusto Mendonça, como visto, declarou em Juízo que não
alertou João Vaccari Neto de que as doações provinham da parte da propina
acertada com a Diretoria de Serviços e Engenharia da Petrobrás.

 Entretanto, como afirmou Pedro Barusco, João Vaccari Neto
participava das reuniões entre ele e Renato Duque acerca da divisão da
propina da Diretoria de Serviços, com parte destinada ao Partido dos
Trabalhadores, é certo que tinha conhecimento da proveniência criminosa
dos valores.

A prova testemunhal examinada advém de declarações de
Augusto Mendonça, Júlio Gerin de Almeida Camargo e Pedro Barusco,
notadamente três criminosos colaboradores e envolvidos diretamente no
esquema de propinas do Consórcio Interpar, como corruptores ativos e
passivo.

A prova oral é significativa para caracterização do
envolvimento de Renato de Souza Duque e de João Vaccari Neto no
repasse de recursos provenientes de acertos relacionados ao Consórcio
Interpar ao Partido dos Trabalhadores.

A congruência e convergência das declarações é elemento
que confere-lhes credibilidade interna e externa.

Com base nas declarações de AUGUSTO MENDONÇA em
conjunto com demais elementos citados nos autos, formou-se um
encadeamento lógico de fatos a concluir pela culpabilidade tanto de
RENATO DUQUE quanto de JOÃO VACCARI NETO.
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As declarações de AUGUSTO foram coerentes com o que
restou comprovado em relação aos contratos ideologicamente falsos, não
houve qualquer prestação de serviços.

Já ressaltei, não fosse a intermediação de VACCARI, ligado
ao Sindicato dos Bancários e consequentemente à Editora representada por
Paulo Salvador, o colaborador AUGUSTO não teria chegado até a Editora.
Da mesma forma RENATO DUQUE não tinha qualquer ligação com a
Editora.

Recai sobre RENATO DUQUE o ônus de ter instruído
AUGUSTO que, tendo pagamentos indevidos  pendentes a realizar em seu
favor, que fosse até VACCARI, fechando assim o círculo criminoso com a
lavagem de ativos através dos diversos pagamentos feitos pelas empresas
de AUGUSTO MENDONÇA em favor da Editora Gráfica Atitude.

O fato de AUGUSTO ter afirmado que RENATO DUQUE
não tinha avisado VACCARI sobre o encontro subsequente ou mesmo que
AUGUSTO não mencionou que eventuais valores eram provenientes dos
esquemas de corrupção nos contratos da Petrobras não afasta a
culpabilidade de VACCARI que participava ativamente de reuniões
juntamente com RENATO DUQUE para fazer acertos acerca da divisão da
propina da Diretoria de Serviços, com parte destinada ao Partido dos
Trabalhadores. Por óbvio, tinha amplo conhecimento da origem criminosa
do dinheiro.

Conforme amplamente corroborado por diversos
depoimentos, VACCARI era o operador das propinas em favor do Partido
dos Trabalhadores, sempre esteve a par de todas as atividades envolvendo
repasses de valores ilícitos, seja através de doações oficiais ao Partido, seja
através da celebração de contratos fictícios, como  narrado na presente
denúncia.

As dezenas de ligações telefônicas entre VACCARI e
AUGUSTO reforçam a tese acusatória. Não fosse o fato de VACCARI ser
o operador de propinas em favor do PT, outra razão não havia para que
mantivessem contato por tanto tempo.

O círculo criminoso que se fechou entre RENATO DUQUE,
VACCARI E AUGUSTO MENDONÇA teve um alto grau de sofisticação
uma vez que AUGUSTO era conhecido por integrar associações de
empresários com interesses na indústria naval e afins e a ideia de
VACCARI foi engenhosa no sentido de encaminhar AUGUSTO para que a
Editora publicasse matérias que fossem pertinentes ao ramo de atuação das
empresas de AUGUSTO.

Frise-se que, caso a Editora tivesse empreendidos esforços no
sentido de realmente prestar os serviços contratados, dificilmente essas
operações de lavagem seriam descobertas, uma vez que seria difícil provar
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a materialidade delitiva, restando apenas as declarações de AUGUSTO
MENDONÇA sem qualquer outro elemento a corroborar tais afirmações.

Em que pese as testemunhas Ivone Maria da Silva e Juvandia
Moreira Leite tenham declarado que os serviços contratados foram
prestados, não souberam informar se houve prestação de contas.

Como já apontado, entre os depoimentos de Paulo Salvador e
demais pessoas ligadas à Editora, há uma série de contradições suficientes
a comprovar a falsidade nos contratos e as supostas matérias, sendo mera
reprodução de outros conteúdos jornalísticos, que não justificaria os
elevados valores repassados.

A alegação de RENATO DUQUE, de que ausente a tipicidade
subjetiva, também não procede.

Dos valores advindos do esquema criminoso, já ressaltado,
parte era enviada ao exterior, parte repassada em espécie tanto para Pedro
Barusco quanto para RENATO DUQUE e parte era destinada ao Partido
dos Trabalhadores, via de regra, na forma de doações oficiais conforme
solicitações de RENATO DUQUE, sempre com a  intermediação de
VACCARI.

Alegou RENATO DUQUE que sua participação, conforme
narrado na denúncia, teria se limitado à indicação de JOÃO VACCARI
para que as empresas de AUGUSTO MENDONÇA realizassem assim as
doações oficiais ao PT. Que na verdade não tinha ciência e tampouco
solicitado que AUGUSTO ocultasse e dissumulasse a origem dos recursos
através de contribuições paralelas ao PT, através da contratação dos
serviços da Editora, negando assim que tenha participado de forma
consciente, voluntária e reiterada, conforme narrou o MPF.

Reforça sua tese mencionando que o próprio AUGUSTO
afirmou que foi orientado a procurar VACCARI apenas para fazer doações
eleitorais ao PT, que jamais instruiu AUGUSTO a promover depósitos em
favor da Editora.

Com isso, argumenta a ausência de dolo direto na conduta de 
dissimular ou ocultar a origem criminosa dos recursos, uma vez que não
tinha ciência da ocorrência dos atos de branqueamento dos recursos, o que
resultaria em uma conduta atípica.

Necessário enfatizar que o dolo de RENATO DUQUE,
aferido pelo contexto, está seguramente presente, posto que o réu, de
maneira livre e consciente, determinou que AUGUSTO MENDONÇA
procurasse VACCARI para efetuar o repasse das vantagens indevidas,
tendo total conhecimento de que VACCARI já era conhecido por ser o
operador  de propinas do PT e assim executava os atos necessários à
lavagem dos valores indevidos.
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Importante ressaltar, nesse momento, que AUGUSTO
MENDONÇA esclareceu que de fato não se recordava do contrato firmado
em 2013, época em que RENATO DUQUE já havia deixado o cargo que
ocupava na Petrobras, mas que sempre fazia seus pagamentos de forma
parcelada para poder manter caixa em suas empresas, tendo em vista que os
valores pagos a título de propina eram sempre elevados.

Quando AUGUSTO MENDONÇA mencionou que RENATO
DUQUE não tinha qualquer relação com a Editora, significa dizer que não
chegaria até a Editora não fosse a intermediação de VACCARI.

Os elementos probatórios são sólidos ao apontar que
VACCARI também agiu com dolo direto em relação aos crimes de
lavagem, pois, em conjunto com RENATO DUQUE, empreendeu esforços
para ocultar e dissimular os valores envolvidos tendo ciência de que
procediam dos contratos obtidos com crimes antecedentes de cartel e ajuste
fraudulento de licitações.

Todos os pagamentos efetuados em favor da Editora visaram
ocultar e dissimular a origem criminosa dos valores envolvidos,
favorecendo o repasse aos destinatários finais.

Conforme analisado, os acusados autores tinham pleno
conhecimento da  origem ilícita dos recursos, bem como do fato de que seu
recebimento se dava por intermédio de operações que visavam dissimular a
origem, disposição, movimentação e propriedade dos valores.

Tal como ressaltado na sentença que julgou os crimes
antecedentes, no caso aqui do crime de lavagem, ainda que RENATO
DUQUE alegue não ter ciência da destino dos valores, ou mesmo que
VACCARI não tivesse ciência da procedência criminosa dos valores, é de
se concluir que no mínimo teriam agido com dolo eventual. Não é crível
que desconhecessem a origem ilícita dos valores e o consequente destino.

Apesar de posições em sentido contrário, tenho que o dolo
eventual é  compatível com o delito de lavagem de dinheiro, no seu tipo
básico, do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.  

Nesse sentido, destaque-se que o CP, no seu art. 17, I,  não faz
distinção entre o dolo direto (teoria da vontade) e o dolo eventual (teoria do
assentimento).

De se registrar, ainda, o item 40 da Exposição de  Motivos
692/1996, da Lei de Lavagem de Capitais:

"Equipara o projeto, ainda, ao crime de lavagem de dinheiro a
importação ou a exportação de bens com valores inexatos (art. 1.º, §.1º,
III). Nesta hipótese, como nas anteriores, exige o projeto que a conduta
descrita tenha como objetivo a ocultação ou a dissimulação da utilização
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de bens, direitos ou valores oriundos dos referidos crimes antecedentes.
Exige o projeto, nesses casos, o dolo direto, admitindo o dolo eventual
somente para hipótese do caput do artigo" - grifei.

Também apontando para o dolo eventual relacionado ao
delito de lavagem de dinheiro, cabe recordar o Regulamento Modelo sobre
Delitos de Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito de Drogas e
Delitos Conexos, elaborado pela Comissão Interamericana para o Controle
do Abuso de Drogas – CICAD, aprovado com a participação do Brasil na
XXII Assembleia-Geral da OEA, em 1992, cujo art. 2º prevê o seguinte:

"1. Comete delito penal a pessoa que converter, transferir ou transportar
bens conscientemente, devendo saber ou ignorando intencionalmente,
que tais bens sejam produto de um delito de tráfico ilícito ou de outros
delitos graves.

2. Comete delito penal a pessoa que adquirir, possuir, utilizar,
administrar bens conscientemente, devendo saber, ou ignorando
intencionalmente, que tais bens sejam produto de um de um delito de
tráfico ilícito ou de outros delitos graves. 

3. Comete delito penal a pessoa que ocultar, encobrir ou impedir a
determinação real da natureza, origem localização, destino,
movimentação, direitos relativos ou propriedade de tais bens,
conscientemente, devendo saber ou ignorando intencionalmente, que
tais bens sejam produto de um delito de tráfico ilícito ou de outros
delitos graves" – grifei."

As expressões "devendo saber ou ignorando
intencionalmente" são próprias do assentimento, do dolo eventual.

Embora o aludido Regulamento Modelo de Lavagem
represente apenas soft law, permanece como vetor interpretativo da Lei
9.613/1998.

Pertinentes, ainda, considerações do direito comparado, a
respeito da teoria da cegueira deliberada, que já foi aplicada pelo E. TRF4
em outros casos da assim denominada Operação Lavajato, para assemelhá-
la ao dolo eventual do direito penal nacional, nos crimes de lavagem de
dinheiro. Nesse sentido, cabe transcrever esclarecedor trecho do Voto
do Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, Relator da
ACR 5023135-31.2015.4.04.7000, j. 13/092017:

"Alguns apontam como precedente remoto da doutrina sentença inglesa
de 1861 no caso Regina v. Sleep. No Direito norte-americano, o leading
case da Suprema Corte norte-americano é apontado como sendo Spurr v.
US, 174 US 728 (1899). A partir da década de 70 do século XX, a
doutrina passou a ser utilizada em casos de tráfico de drogas,
particularmente em casos nos quais o acusado negava conhecimento da
natureza da droga que transportava. Dois casos são apontados como
precedentes desta tendência, Turner v. United States, 396 U.S. 398
(1970), da Suprema Corte, e United States, v. Jewell, 532 F 2.d 697, 70
(1976), da 9.ª Corte de Apelações Federais.
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No caso Jewell, no qual o acusado havia transportado 110 libras de
maconha do México para os Estados Unidos e em um compartimento
secreto de seu carro, a Corte entendeu que a alegação dele, de que não
sabia exatamente a natureza do que transportava escondido, não
eliminava a sua responsabilidade criminal, pois ele teria agido com
propósito consciente de evitar conhecer a natureza do produto que
transportava.

É importante destacar que 'ignorância deliberada' não se confunde com
negligência, havendo aqui a mesma fronteira tênue, pelo menos do ponto
de vista probatório, entre o dolo eventual e a culpa consciente.

A willful blindness doctrine tem sido aceita pelas Cortes norte-
americanas para diversos crimes, não só para o transporte de
substâncias ou produtos ilícitos, mas igualmente para o crime de
lavagem de dinheiro. Em regra, exige-se: a) que o agente tenha
conhecimento da elevada probabilidade de que pratica ou participa de
atividade criminal; b) que o agente agiu de modo indiferente a esse
conhecimento; e c) que o agente tenha condições de aprofundar seu
conhecimento acerca da natureza de sua atividade, mas deliberadamente
escolha permanecer ignorante a respeito de todos os fatos envolvidos.

A doutrina da cegueira deliberada, apesar de constituir construção
da common law, foi assimilada pelo Supremo Tribunal Espanhol (STE),
ou seja, corte da tradição da civil law, em casos de receptação, tráfico de
drogas e lavagem, dentre outros. Ilustrativamente, na STS 420/2003, o
caso envolvia acusada que havia aceitado, a pedido de terceiro e por
setenta mil pesetas, levar flores a um cemitério e nas quais estavam
escondidas bolsas contendo cerca de um quilo de heroína e cocaína.
Segundo o STE:

'es evidente que la aceptación del encargo en tales condiciones
dichas por la recurrente proclamaría el conocimiento de la
realidad de lo que se ocultaba en su interior, de acuerdo con el
principio de ignorancia deliberada, según el cual quien no quiere
saber aquello que puede y debe conocer, y sin embargo trata de
beneficiarse de dicha situación, si es descubierta no puede alegar
ignorancia alguna, y, por el contrario, debe responder de las
consecuencias de su ilícito actuar -- STS 946/02 de 22 de Mayo, y
las en ella citadas, todas precisamente, en relación a casos de
tráfico de drogas--.'

Na STS 33/2005, a doutrina foi invocada em caso de lavagem de
dinheiro, sendo na ocasião assimilada a ignorância deliberada ao dolo
eventual:

'(...) quien pudiendo y debiendo conocer, la naturaleza del acto o
colaboración que se le pide, se mantiene en situación de no querer
saber, pero no obstante presta su colaboración, se hace acreedor a
las consecuencias penales que se deriven de su antijurídico actuar.
Es el principio de ignorancia deliberada al que se ha referido la
jurisprudencia de esta Sala, entre otras en SSTS 1637/99 de 10 de
Enero de 2000, 946/2002 de 16 de Mayo, 236/2003 de 17 de
Febrero, 420/2003 de 20 de Marzo, 628/2003 de 30 de Abril ó
785/2003 de 29 de Mayo.'
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Tais construções em torno da cegueira deliberada assemelham-se ao
dolo eventual da legislação e doutrina brasileira.

Como bem explica, Rodrigo Leite PRADO 'a teoria fundamenta-se na
seguinte premissa: aquele que, suspeitando que pode vir a atuar de
forma criminosa, prefere, como meio de angariar algum benefício, não
aperfeiçoar sua representação sobre a presença do tipo objetivo em um
caso concreto, demonstra um grau de indiferença em face do bem
jurídico tutelado pela norma penal tão alto quanto o de quem age com
dolo eventual, razão pela qual ambos merecem a mesma reprimenda'
(in Lavagem de Dinheiro: Prevenção e Controle Penal, Porto Alegre:
Verbo Jurídico, 2011, p. 237).

Cabe, também, trazer excerto de acórdão relativo a
julgamento do TRF4, onde ficou assentado que "...12. O depósito em
contas de terceiros para ocultar dinheiro proveniente do crime tem sido
reconhecido como suficiente para a caracterização
da lavagem de dinheiro. 13. O crime de lavagem de dinheiro admite dolo
eventual..."  (ACR 5017347-36.2015.4.04.7000 - 7ª  T. - Rel. Des. Federal
Márcio Antônio Rocha - DJ 13/10/2017).

Quanto a possibilidade de reconhecimento do dolo eventual
em face do crime de lavagem de dinheiro, Renato Brasileiro de Lima assim
posiciona:

"Destarte, na medida em que o caput do art. 1º, bem como os tipos
penais do § 1º e do § 2º, inciso I, da Lei 9.613/98, não fazem uso de
expressões equivalentes, inexistindo referência à qualquer citrcunstância
típica referida especialmente no dolo ou tendência interna específica,
conclui-se que é perfeitamente possível a imputação do delito de lavagem
tanto a título de dolo direto, quanto a títuilo de dolo eventual. Portanto, o
delito de lavagem restará configurado quer quando o agente tiver
conhecimento de que os valores objeto da lavagem são provenientes de
infração penal (dolo direto), quer quando, ainda que desprovido de
conhecimento pleno da origem ilícita dos valores envolvidos, ao menos
tenha ciência da probalilidade desse fato - suspeita da origem
infracional - agindo de forma indiferente à ocorrência do resultado
delitivo (dolo eventual).  (Legislação Crinminal Especial cCmentada, 9a.
ed. rev., atual.e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2021, P. 684)

No presente caso, mesmo que fosse plausível a alegação de
que VACCARI não tinha ciência da origem dos valores que estavam sendo
repassados por AUGUSTO MENDONÇA, ainda assim era de se supor que
poderia identificar a a elevada probabilidade do resultado criminal, mas se
absteve de obter a sua confirmação, para estar hábil a negar o seu
conhecimento e porque estava obtendo proveitos econômicos naquele
momento em favor da agremiação política.

Sobre a conduta de ocultar ou dissimular valores, cabe trazer
à lembrança precedente do TRF4, quando expressa que "... Os verbos
nucleares do tipo penal trabalhado pela Lei 9.613/98 em seu art. 1º são
ocultar ou dissimular. Ocultar é esconder, agir para que não seja notado,
visto ou descoberto. Dissimular também implica ocultação,
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encobrimento, mas através de uma conduta que faz parecer outra coisa.
Quando se descobre a ocultação e a dissimulação, se encontra o produto
do crime anterior, se levanta o véu que encobria a prática criminosa,
tornando-a desnuda, aparente, acessível..." (TRF4, ACR 5035263-
15.2017.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator para Acórdão LEANDRO
PAULSEN, juntado aos autos em 23/07/2019).

Não se trata, como visto, de mero repasse de valores ou de
mera transferência bancária. Há utilização de sofisticado artifício
financeiro para ocultar origem e titularidade dos valores.

Há, ainda, visíveis desígnios autônomos entre as condutas.

Num primeiro momento, acertou-se o pagamento da
vantagem indevida (corrupção) em outro, no futuro, houve o pagamento,
dissimulado, da propina acertada (lavagem de dinheiro), mediante a
celebração de contrato e emissão de notas fiscais, para darem ar de
legitimidade aos pagamentos decorrentes da vantagem indevida.

O caso não se confunde com o precedente do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal 470.

No julgamento dos Embargos Infringentes daquele caso, o ex-
Deputado Federal João Paulo Cunha, condenado por corrupção, foi
absolvido do delito de lavagem de dinheiro. O ex Deputado havia recebido
vantagem indevida por meio de sua esposa, que havia efetuado saques da
propina em banco. O Supremo Tribunal Federal entendeu que suposto
expediente de lavagem utilizado pelo ex Parlamentar, com encerramento do
ciclo delitivo pelo recebimento de propina por meio de interposto,
representaria exaurimento do delito de corrupção integrando o próprio tipo
penal.

Como visto, o presente caso não trata de mera transferência
bancária ou recebimento com singelo expediente de ocultação.

Ao contrário, há um contexto de sofisticação, caracterizado
pela confecção de instrumentos contratuais fictícios a amparar de maneira
fraudulenta os pagamentos de vantagem indevida, tudo de modo a
dificultar a localização e o rastreamento do produto do crime.

Assim, ante o contexto autônomo das condutas tendentes a
branquear a propina, com mecanismos de ocultação e dissimulação aptos a
ocultar e conferir a aparência lícita aos valores repassados, é de se concluir
seguramente  a consumação do crime de lavagem de dinheiro.

Da análise e cotejo de todos esses elementos de informação e
provas, não resta qualquer dúvida a respeito da existência e da autoria do
delito narrado na denúncia, a recair sobre os acusados.
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Finalizando, há um conjunto de provas coeso, harmônico e
coerente a indicar que os denunciados praticaram as condutas que lhe são
imputadas. A conduta atribuída aos acusados é formal e materialmente
típica, porque se amolda perfeitamente ao preceito primário da norma penal
incriminadora.

A conduta é também  subjetivamente típica, porque presente
o dolo, ou seja,  a intenção de praticá-la, mesmo compreendendo o desvalor
que suas ações representavam. Isso se depreende claramente do conjunto
probatório dos autos, conforme antes analisado.

Importante discorrer sobre o disposto no § 16, do artigo 4º, da
Lei 12850/2013, segundo o qual as declarações de um colaborador devem
ser vistas com ressalvas, não bastando isoladamente para fundamentar um
decreto condenatório.

Isto se exige porque as palavras do criminoso colaborador
devem ser colhidas com redobradas reservas, inclusive em comparação
com os depoimentos de testemunhas.

Embora as declarações dos colaboradores devam ser vistas
com ressalvas, no presente caso, constata-se que as declarações do
colaborador AUGUSTO MENDONÇA   são amplamente corroboradas
pelas declarações de outros colaboradores, e demais elementos
antes relacionados, resultando assim numa sequência argumentativa  lógica
a concluir pela procedência da peça acusatória.

Tratam-se de acordos de colaboração celebrados em épocas
distintas e processos criminais distintos, embora interelacionados no
âmbito da chamada Operação Lavajato, o que aumenta o grau de
credibilidade das declarações prestadas, máxime quando corroborados por
outras provas, como acima referido.

Dessa forma, as provas produzidas permitem concluir, acima
de qualquer dúvida razoável, que os acusados, de forma  livre e consciente,
praticaram as condutas que lhe são imputadas na inicial acusatória.

Não há causas justificantes ou excludentes.

Embora haja um lapso temporal considerável entre a
celebração dos dois contratos, entendo perfeitamente aplicável a regra do
art. 71 do código Penal, estando caracterizada a continuidade delitiva, vez
que os atos e objetivo final foram originários de um mesmo contexto.

Nesse sentido observa-se que os atos de branqueamento
visaram a dissimulação e ocultação dos valores decorrentes dos crimes de
corrupção,  tendo sido realizados nas mesmas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras, devendo os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro. 
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Entrementes, ao contrário do pretendido na denúncia, é de ser
reconhecida a prática de dois crimes de lavagem de dinheiro,
correspondentes, respectivamente, aos dois contratos celebrados em
01/04/2010 enre SETEC - TECNOLOGIA S/A e EDITORA GRÁFICA
ATITUDE, e em 01/07/2013, entre SOG ÓLEO E GÁS S/A, e EDITORA
GRÁFICA ATITUDE., ainda que os pagamentos tenham sido distribuídos
em parcelas mensais. Não se pode ignorar que o objetivo fim almejado
pelas condutas era o branqueamento do total de R$ 2.400.000,00, em duas
partes de R$ 1.200.000,00, cada uma correspondendo a um dos contratos
celebrados.

Presente, portanto, o agir doloso de RENATO de SOUZA
DUQUE e JOÃO VACCARI NETO, devendo eles responder por 2 crimes
de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º, caput e § 4º da Lei
9.613/1998, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP.

 

III. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a
pretensão punitiva para condenar os acusados RENATO DE SOUZA
DUQUE e JOÃO VACCARI NETO às penas previstas no art. 1º, caput e
§ 4º da Lei 9.613/98, por 2 vezes, cumulados na forma do art. 71 do CP.

IV. Da dosimetria das penas

Atento aos dizeres do artigo 59 do Código Penal e levando
em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria das
penas a serem impostas aos condenados.

Para o delito em questão  a Lei 9.613/98 estabelece penas que
variam  de 3 a  10 anos e multa.

IV.1. Renato de Souza Duque

A culpabilidade do réu desborda da reprovação comum ao
tipo penal, ante o elevado grau de reprovabilidade da conduta e da ampla
possibilidade de o réu ter comportamento em conformidade com o Direito.
Renato de Souza Duque, engenheiro eletricista e de petróleo,
era funcionário de carreira da Petrobras passou a dedicar-se à prática
sistemática de crimes no exercício do cargo de Diretor da Petrobás, visando
seu próprio enriquecimento ilícito e de terceiros e deve ser valorada
negativamente.  Apesar de já processado e condenado, não transitaram em
julgados as decisões respectivas.  A personalidade, a conduta social, os
motivos e o comportamento da vítima são elementos neutros.  As
circunstâncias devem ser valoradas negativamente em razão de que a
lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticação, com a utilização
de recursos criminosos para a celebração de contratos ideologicamente
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falsos e emissao de notas fiscais a fim de propiciar o repasse de valores
ilícitos ao destinatário final, conferindo a eles uma aparência de lícito. As
consequências devem ser valoradas negativamente tendo em vista que a
lavagem envolveu uma quantia considerável, em duas vezes de R$
1.200.000,00, em detrimento da Petrobras. Assim, considerando três
vetoriais negativas, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de 5
anos, 7 meses e 15 dias de reclusão  e 141 dias-multa.

Tendo confessado os fatos, apesar de procurar justificá-los,
incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d" do CP,  sendo a pena reduzida
para 4 anos 08 meses e 07 dias de reclusão e 117 dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva, conforme art. 71, CP,
considerada a prática de dois crimes de lavagem de dinheiro, é a pena
elevada de 1/6 (STJ, REsp 1.071.166/RJ, Quinta Turma, Rel. o Min.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29/09/2009), restando a pena
fixada em 05 (cinco) anos 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

Pela aplicação do art. 71 do CP, resta prejudicada a incidência
do art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 quanto à reiteração, enquanto que
relativamente à organização criminosa pela ausência de definição jurídica
válida, desde que ainda não vigente a Lei 12.850/2013 (STF - RE 1115041 
- AgR - 1ª T. -  Rel. Min. Roberto Barroso, Publ. 29/10/2018).

A Defesa de Renato de Souza Duque pretende, ainda, o
reconhecimento da colaboração espontânea do acusado, pugnando por
redução da pena nos termos do art. 1º, § 5º, da Lei 9613/1998, e do art. 14º,
da Lei 9807/88.

Em relação ao requerido, recentemente foi analisado pedido
idêntico nos autos  da ação penal nº 5056533-32.2016.4.04.7000/PR, nos
seguintes termos:

A postura colaborativa do acusado, no âmbito das investigações e ações
penais da assim denominada Operação Lavajato, remete a 05/05/2017,
data do seu interrogatório na ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000.
Isto é, foi tardia, posterior à celebração de diversos outros acordos de
colaboração premiada, bem como à data da propositura da presente
ação penal, de 08/11/2016 (evento 1).

Apesar de tardia, reconheço a contribuição de Renato Duque para o
esclarecimento da verdade dos fatos nesta ação penal e em outros casos
da Operação Lavajato.

Na sentença da ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000 (evento 1003), já
houve reconhecimento dos benefícios do art. 1º,§5º, da Lei 9613/1998, e
do art. 14º, da Lei 9807/88, em perspectiva das demais ações penais da
assim denominada Operação Lavajato. Há, inclusive, disposição para
que o Juízo de execucão aplique o benefício às demais condenações do
acusado, no momento da unificação da pena:
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"Pretende a Defesa de Renato de Souza Duque o reconhecimento
da colaboração do condenado com a Justiça e, por conseguinte, a
redução da pena ou modulação da pena para regime mais
favorável.

Observa-se inicialmente que a colaboração foi tardia, já ao final
do processo, e não trouxe informações totalmente novas, já que o
esquema criminoso já havia sido revelado por outros.

O problema maior em reconhecer a colaboração é a falta de
acordo de colaboração com o MPF e a celebração deste envolve
um aspecto discricionário que compete ao MPF, pois não serve à
persecução realizar acordo com todos os envolvidos no crime, o
que seria sinônimo de impunidade. Cabe também ao MPF avaliar
se os ganhos obtidos com a colaboração, como a qualidade da
prova providenciada pelo colaborador, justificam o benefício
concedido ao criminoso. Por envolver elemento discricionário,
salvo casos extremos, não cabe, princípio, ao Judiciário
reconhecer benefício decorrente de colaboração se não for ela
precedida de acordo com o MPF na forma da Lei nº 12.850/2013.

No caso de Renato de Souza Duque, já foi ele condenado em
diversas outras açõe penais, nas quais não houve colaboração.

Nesse caso, não pode ser considerada a colaboração em um único
processo, sendo necessária uma abordagem abrangente e
completa, com a revelação de todos os crimes.

Também por este motivo, a necessidade de uma abordagem
abrangente e completa, é necessário que a colaboração e a
eventual concessão de benefícios sejam objeto de um acordo de
colaboração com o Ministério Público, sendo inviável a este Juízo
concedê-lo diretamente.

Esclareça-se que este Juízo não se opõe a eventual colaboração do
condenado em questão, certamente sempre sendo necessário
verificar conteúdo e condições, mas ele e o seu defensor devem
procurar a instituição legitimada a sua celebração, o Ministério
Público, e não perseguir o benefício diretamente em Juízo.

Apesar dessas considerações e da recomendação ao condenado e
sua Defesa para que procurem o Ministério Público Federal, é o
caso de reconhecer, não só a confissão do condenado acima já
valorada, mas que ele também prestou algumas informações
relevantes sobre o esquema criminoso por parte de terceiros.

Igualmente, em audiência, afirmou que renunciava a qualquer
direito sobre as contas secretas que mantém no exterior com
produto de crime de Petrobrás, como as contas em nome das off-
shores Milzart Overseas e da off-shore Pamore Assets, no Banco
Julius Baer, no Principado de Monaco, com saldo de cerca de
20.568.654,12 euros.

Incluiu depois na petição do evento 945 renúncia por escrita aos
saldos dessas constas e ainda das contas em nome da off-shores
Satiras Stiftung e Drenos Corporation, no Banco Cramer, na
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Suiça.

Embora essas contas estejam bloqueadas e já sujeitas ao confisco,
a renúncia aos saldos poderá ajudar a implementar o confisco e
repatriar os valores.

Entretanto, deve a Defesa apresentar petição nesse sentido,
também subscrita pessoalmente pelo condenado, para que o ato
tenha efeito, pois a petição do evento 945 está subscrita somente
pelos defensores.

Nessas condições e na incerteza que haverá viabilidade de um
acordo na forma da Lei nº 12.850/2013, é o caso de algum
reconhecimento do valor da colaboração do condenado e da
concessão de algum benefício.

Observa-se que os dispositivos do §5º, art. 1º, da Lei n.º
9.613/1998, e o art. 13 da Lei n.º 9.807/1999, permitem a
concessão de amplos benefícios, como perdão judicial, redução de
pena ou modulação de regime de cumprimento da pena, a réus
colaboradores.

Não faz sentido conceder, porém, esse benefício isoladamente a
pessoa que já foi condenada em várias ações penais, v.g. 5012331-
04.2015.4.04.7000, 5013405-59.2016.4.04.7000 e 5045241-
84.2015.4.04.7000.

Assim e considerando, cumulativamente, a elevada culpabilidade
do condenado, o papel central dele no esquema criminoso, a
colaboração tardia, a convergência do depoimento prestado com o
restante da prova dos autos e a renúncia aos saldos das contas
bloqueadas, é o caso de não impor ao condenado, como condição
para progressão de regime, a completa devolução do produto do
crime, mas apenas daqueles valores em sua posse, como os
mantidos em contas no exterior ou convertidos em bens no Brasil,
e admitir a progressão de regime de cumprimento de pena depois
do cumprimento de cinco anos no regime fechado, isso
independentemente do total de pena somada, o que exigiria mais
tempo de cumprimento de pena.

O benefício deverá ser estendido, pelo Juízo de Execução, às
penas unificadas nos demais processos julgados por este Juízo e
fica condicionado à continuidade da colaboração, apenas com a
verdade dos fatos, e a renúncia pelo condenado a todos os bens
provenientes do crime (inclusive petição subscrita pelo próprio
condenado deverá ser apresentada neste sentido em dez dias).

Caso constatado, supevenientemente, falta de colaboração ou que
o condenado tenha faltado com a verdade, o benefício deverá ser
cassado".

Reputo viável a aplicação do mesmo benefício nestes autos.

Como a colaboração espontânea de Renato de Souza Duque foi tardia,
inclusive posterior ao ajuizamento desta ação penal, reputo incabível a
redução da pena na sua fração máxima.
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Assim, entendo viável a aplicação do benefício previsto no § 5º, art. 1º,
Lei 9.613/98 e art. 13 da Lei nº 9.807/1999. Tenho que a redução
em 1/3 se mostra razoável e proporcional à colaboração do acusado,
sem entretanto agregar elementos decisivos para o deslinde da ação
penal, atentando-se ainda para  a gravidade concreta dos fatos
praticados, além da elevada culpabilidade.

Assim,  entendo cabível a mesma fundamentação no caso dos
presente autos. Portanto, tenho por reduzir em 1/3 a pena aqui aplicada,
restando a pena definitiva fixada em em  03 (três) anos 07 (sete) meses e
22 (vinte e dois) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a
capacidade econômica de Renato de Souza Duque, ex-Diretor da Petrobrás,
fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último
fato delitivo dezembro de 2013).

À luz dos parâmetros do artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal,
fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Em que pese a quantidade de pena privativa de liberdade
aplicada, o réu não atende ao requisito previsto no inciso III do artigo 44 do
Código Penal, não sendo possível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito.

 

IV.2. João Vaccari Neto

A culpabilidade do réu desborda da reprovação comum ao
tipo penal, ante o elevado grau de reprovabilidade da conduta e da ampla
possibilidade de o réu ter comportamento em conformidade com o Direito.
Apesar de já processado e condenado, não transitaram em julgados as
decisões respectivas.  A personalidade, a conduta social, os motivos e o
comportamento da vítima são elementos neutros.  As circunstâncias devem
ser valoradas negativamente em razão de que a lavagem, no presente caso,
envolveu especial sofisticação, com a utilização de recursos criminosos
para a celebração de contratos ideologicamente falsos a fim de propiciar o
repasse de valores ilícitos ao destinatário final, conferindo a eles uma
aparência de lícito. As consequências devem ser valoradas negativamente
tendo em vista que a lavagem envolveu uma quantia considerável, em duas
vezes de R$ 1.200.000,00, em detrimento da Petrobras. Assim,
considerando três vetoriais negativas, fixo, para o crime de lavagem de
dinheiro, pena de 05 anos 07 meses e 15 dias de reclusão e 141 dias-
multa.

Não incidem atenuantes ou agravantes.
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Reconhecida a continuidade delitiva, conforme art. 71, CP,
considerada a prática de dois crimes de lavagem de dinheiro, é a pena
elevada de 1/6 (STJ, REsp 1.071.166/RJ, Quinta Turma, Rel. o Min.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29/09/2009), restando a pena
fixada em 06 (seis) anos 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa.

Pela incidência do art. 71 do CP, prejudicada a incidência do
art. 1º, § 4º, da Lei 9613/98 quanto à reiteração, enquanto que
relativamente à organização criminosa pela ausência de definição jurídica
válida, desde que ainda não vigente a Lei 12.850/2013 (STF - RE 1115041 
- AgR - 1ª T. -  Rel. Min. Roberto Barroso, Publ. 29/10/2018).

Considerando a falta de melhores informações sobre a renda e
patrimônio de João Vaccari Neto, fixo o dia multa em três salários mínimos
vigentes ao tempo do último fato delitivo (dezembro de 2013).

Nos termos do art. 33, §2º, alíena 'b', e §  3º, c/c art. 59,
ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deverá
ser o semi-aberto.

V.  Augusto Ribeiro de Mendonça Neto

Na decisão proferida no evento 334 foi determinada a
suspensão do feito em relação a esse réu colaborador:

A Defesa de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto formulou, acusado
colaborador, firmou pedido de suspensão da ação penal (evento 331).

Nas suas alegações finais, o MPF havia manifestado-se favoravelmente à
suspensão (evento 263).

Na Cláusula 5ª, II, do termo de acordo celebrado por Augusto Mendonça
com o MPF consta o seguinte:

"II. logo após o tânsito em julgado das sentenças condenatórias que
somem o montante mínimo de 15 (quinze) anos de prisão a que se refere
a alínea anterior, a suspensão em relação exclusivamente ao
COLABORADOR de todos os processos e inquéritos policiais em
tramitação perante a 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária
de Curitiba, assim como daqueles que serão instaurados, inclusive
perante outros juízos, com a respectiva suspensão de todos os prazos
prescriionais, por 10 (dez) anos".

Augusto Mendonça foi condenado na ação penal 5012331-
04.2015.4.04.7000, a uma pena de dezesseis anos e oito meses, com
trânsito em julgado.

Implementado, portanto, o requisito à fruição do benefício previsto na
Cláusula 5ª, II, do acordo.
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Ante o exposto, defiro o requerido pela Defesa e determino a suspensão
da presente ação penal em relação a Augusto Ribeiro de Mendonça Neto.

O colaborador Augusto Ribeiro de Mendonça Neto requeeu
ainda o perdão judicial subsidiariamente a suspensão da ação penal.

A efetividade da colaboração de Augusto Mendonça não se
discute. Prestou informações e forneceu provas relevantíssimas para Justiça
criminal de um grande esquema criminoso.

Não cabe, porém, como pretendido o perdão judicial. A
efetividade da colaboração não é o único elemento a ser considerado. Deve
ter o Juízo presente também os demais elementos do §1.º do art. 4º da Lei
nº 12.850/2013. Nesse aspecto, considerando a gravidade em concreto dos
crimes praticados por Agusuto Mendonça, não cabe perdão judicial.
Permanece suspensa a ação penal em relação a esse colaborador.

Caso haja descumprimento ou que seja descoberto que a
colaboração não foi verdadeira, o processo retomará seu curso.

VI. Disposições Gerais

Nos termos do art. 7º, inciso II da Lei 9.613/98,  decreto a
interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e
de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das
pessoas jurídicas referidas no art. 9º deste diploma legal, pelo dobro do
tempo da pena privativa de liberdade aplicada  aos condenados.

No que concerne à reparação mínima dos danos, prevista no
art. 387, IV, do CPP, ficou evidenciada a existência de provas suficientes
das operações de lavagem efetuadas pelos condenados. Assim, condeno os
réus ao pagamento, a título de reparação dos danos, em favor da
PETROBRAS, da importância de R$ 2.400.000,00, correspondentes ao
valor total  das transferências efetuadas em favor da Editora Gráfica
Atitude, sem prejuízo de ulterior liquidação de danos eventualmente
superiores perante a jurisdição cível.

Devem incidir atualização monetária e juros moratórios, à
taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional, nos termos do art. 398 c/c art. 406 do Código Civil,
contados a partir das transferências efetuadas.

Os condenados respondem solidariamente pela reparação dos
danos, na forma do art. 942, Código Civil.

Conforme o disposto no art. 91, § 2º, do CP, c/c. art. 7º, inc. I,
Lei 9613/98, relativamente ao confisco de bens ou valores equivalentes ao
"produto ou proveito do crime quando estes não foram encontrados ou
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quando se localizarem no exterior", o patrimônio dos condenados, ainda
que sem origem criminosa comprovada, fica sujeito ao confisco criminal
até completar o montante de R$ 2.400.000,00. 

É de ser registrado que o acusado RENATO DE SOUZA
DUQUE declarou quando interrogado  "que todo o dinheiro ilícito que eu
recebi, conforme eu acertei, expus, ao então dr. juiz Sérgio Moro, assinei
toda a documentação para devolução desse dinheiro." (evento 341,
TERMO1), o que é confirmado pela declaração constante do evento 1051  -
PET1 (ação penal nº 5054932-88.2016.4.04.7000), onde expressamente
renunciou a tais valores, em cumprimento à sentença proferida naquela 
ação penal (evento 1003 - SENT1). 

O valor do confisco deverá ser revertido em favor da vítima, a
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás.

Em relação a Renato de Souza Duque e a João Vaccari Neto,
como não havia prisões instrumentais em relação a eles, poderão recorrer
em liberdade.

Oficie-se ao Ministério Público Federal para que considere
sobre a eventual prática de falso testemunho por parte das
testemunhas Ivone Maria da Silva, Juvandia Moreira Leite e Paulo Roberto
Salvador.

Os condenados devem arcar com as custas processuais, nos
termos do art. 804 do CPP. 

Transitada em julgado a condenação, os nomes dos
condenados deverão ser lançados no rol dos culpados. Procedam-se às
anotações e comunicações de praxe (inclusive ao TRE, para os fins do
artigo 15, III, da CF). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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