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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA – PARANÁ.

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA aos autos nº

5046222-16.2015.404.7000 (IPL JORGE LUZ)

5072825-63.2014.404.7000 (IPL FERNANDO SOARES)

5004568-78.2017.404.7000 (BUSCA E APREENSÃO JORGE LUZ)

5083838-59.2014.404.7000 (AÇÃO PENAL SONDAS)

5061578-51.2015.404.7000 (AÇÃO PENAL BUMLAI)

CLASSIFICAÇÃO NO E-PROC: SEM SIGILO

CLASSIFICAÇÃO NO ÚNICO: NORMAL

CLASSE: AÇÃO PENAL

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  seus  Procuradores  da  República
signatários,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  comparece,
respeitosamente,  perante  Vossa  Excelência,  com  base  nos  autos  em  referência  e  com
fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal, para oferecer DENÚNCIA em face de:

1 - AGOSTHILDE MONACO DE CARVALHO, brasileiro, nascido
em 09/05/1946, filho de José Soares de Carvalho e Eudys Monaco de
Carvalho,  inscrito  no  CPF:  047.809.657-72,  portador  da  Carteira  de
Identidade sob nº80782848-8, com residência da Rua Miguel de Frias,
nº 23, bloco 05, ap. 802, Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro/RJ;

2 - BRUNO GONCALVES LUZ, brasileiro, nascido em 06/11/1977,
com 39  anos  de  idade,  filho  de  Maria  Silvia  Braz  Gonvales  Luz,
inscrito no CPF: 070.373.367-26, residente na Av Luis Carlos Prestes,
410,  327,  Barra  da  Tijuca,  Rio de  Janeiro/RJ,  atualmente  preso na
Superintendência  do  Departamento  de  Polícia  Federal  do  Paraná,
situada  Rua  Professora  Sandália  Manzon,  nº  210,  Santa  Cândida,
Curitiba/PR;

3  -  DEMARCO  JORGE  EPIFANIO,  brasileiro,  nascido  em
15/05/1957, com 59 anos de idade, filho de Norina Scofano Epifanio,
inscrito no CPF 546.876.547-04, residente na rua engenheiros Marques
Porto, 63, ap. 301, Humaita, CEP 22.261-150, Rio de Janeiro/RJ;
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4 - FERNANDO SCHAHIN, brasileiro, nascido em 22/7/1980, filho
de Isabel Nones Schain, portador do RG 26611705 SSP/SP, inscrito no
CPF  297.897.208-40,  com  endereço  na  Alameda  Campinas,  1446,
apto 201, Jardim Paulista, São Paulo-SP;

5 - JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ, brasileiro, separado, filho de
Geneciano  Fernandes  Luz  e  Evangelina  da  Silva  Luz,  natural  de
Belém/PA,  nascido  em  05/10/1943,  com  73  anos de  idade,  CPF
108.612.897-49,  residente  na  Rua  Souza  Lima,  375,  ap.  301,
Copacabana, Rio de Janeiro -RJ, CEP: 22081-010 – RJ, CEP: 22630-
011,  atualmente  preso  na  Superintendência  do  Departamento  de
Polícia Federal do Paraná, situada Rua Professora Sandália Manzon,
nº 210, Santa Cândida, Curitiba/PR;

6 – JORGE DAVIES,  brasileiro, de filho de Helena Cellini, nascido
em 08/09/1958, com 59 anos de idade, CPF 667.234.347-49, residente
na Avenida Atlantica, 4098, ap. 702, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ ou
General Artigas 210, 1001, Montevideo, Punta Carretas, Uruguai;

7 - LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA, brasileiro, filho de Rosa
Akselrud Moreira da Silva, nascido em 15/03/1952, com 64 anos de
idade, CPF 396.767.177-49, residente na Rua Professora Estelita Lins,
159, apto 101, Laranjeiras, Rio de Janeiro – RJ, CEP 2245-150;

8 – RAUL FERNANDO DAVIES, brasileiro, filho de Helena Cellini,
nascido em 12/06/1957, com 59 anos de idade, CPF 607.555.637-00,
residente na Avenida Prefeito  Mendes de Moraes,  nº  1500, ap.  402,
bloco 1, São Conrado, Rio de Janeiro - RJ, CEP 2261-0095;

9 - MILTON TAUFIC SCHAHIN, brasileiro, nascido em 19/01/1945,
CPF nº 04534174853, filho de Florinda Lotaif Schahin, residente na rua
Oliveira Pimentel, 271, Jardim Paulista, CEP 04504010, São Paulo/SP;

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I. INTRÓITO

Esta denúncia apresenta imputação a novos denunciados de fatos já processados e
julgados  nos  autos  nº  5083838-59.2014.404.7000  (denúncia  navios-sonda  PETROBRAS
10.000  e  VITORIA 10.000)  e  nº  5061578-51.2015.4.04.7000  (denúncia  SCHAHIN)  que
tramitaram perante a 13ª Vara Federal de Curitiba.

A diretoria internacional da PETROBRAS foi objeto de loteamento de cargos para a
obtenção de apoio político entre 2003 e 2008 com o diretor NESTOR CUÑAT CERVERÓ e
entre 2008 e 2012 com o diretor JORGE LUIZ ZELADA. 

Para a operacionalização desse esquema criminoso, havia um núcleo financeiro de
operadores de propina que garantia que os pagamentos indevidos (“propina”) chegassem ao
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seu destinatário final sem que os sistemas de controles detectassem o percurso dos valores
espúrios. 

Para  tanto,  mostravam-se  importantes agentes  no  esquema  criminoso  como
ALBERTO YOUSSEF, ligado ao Partido Progressista (PP), JOÃO VACCARI NETO, ligado
ao  Partido  dos  Trabalhadores  (PT), FERNANDO  SOARES,  ligado  ao  diretor  NESTOR
CERVERÓ, JOÃO HENRIQUES,  JORGE LUZ  e BRUNO LUZ ligados  ao  Partido  do
movimento democrático brasileiro (PMDB). 

Assim, no decorrer das investigações, constatou-se a simulação da contratação de
serviços de consultoria, o superfaturamento de serviços prestados, o envio de valores para o
exterior  através  de  operadores  do mercado de  câmbio  negro,  a  circulação de  valores  em
espécie com a utilização de empresas offshores registradas em nome de interpostas pessoas.

Dentre esses casos, estavam a contratação dos navios-sonda PETROBRAS 10.000 e
VITORIA 10.000 da SAMSUNG, e o contrato de operação do navio-sonda VITORIA 10.000
celebrado com a SCHAHIN ENGENHARIA.

Nesse  contexto,  por  volta  de  julho  de  2006  (início  das  negociações)  até  25  de
fevereiro de 2008 (últimos pagamentos),  o representante do estaleiro SAMSUNG, JULIO
CAMARGO, ofereceu e prometeu aos colaboradores FERNANDO SOARES (“FERNANDO
BAIANO”) e NESTOR CERVERÓ (então diretor da área internacional na época dos fatos já
condenado  por  esses  fatos  nos  autos  nº  5083838-59.2014.404.7000)  e  aos  denunciados
JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ, BRUNO GONCALVES LUZ, DEMARCO JORGE
EPIFÂNIO e LUIS  CARLOS  MOREIRA,  sendo  os  dois  últimos  ex-funcionários  da
PETROBRAS subordinados  a  NESTOR CERVERÓ,  em razão  da  função  exercida  pelos
agentes públicos, vantagem indevida no montante aproximado de US$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de dólares) para determiná-los a praticar ato de ofício consistente na viabilização da
contratação  de  um  navio  sonda  (“Navio-sonda  PETROBRAS  10000”)  com  o  estaleiro
Samsung Heavy Industries Co., na Coreia, no valor de US$ 586.000.000,00, para perfuração
de águas profundas a ser utilizado na África.

O  ex-empregado  da  PETROBRAS  EDUARDO  MUSA  também  confessou
envolvimento nesses fatos, mas não está denunciado por ter atingido o limite de pena previsto
no acordo de colaboração premiada.

Em  virtude  da  vantagem  oferecida  e  recebida,  os  funcionários  públicos  da
PETROBRAS  não só deixaram de praticar atos de ofício a que estavam obrigados, como
também praticaram infringindo dever funcional, pois de fato viabilizaram a contratação da
empresa corruptora.

Depreende-se ainda que, por volta de maio de 2007 (início das negociações) até 25
de fevereiro de 2008 (data dos últimos pagamentos de propina), o representante do estaleiro
SAMSUNG,  JULIO  CAMARGO,  ofereceu  e  prometeu  aos  colaboradores  FERNANDO
SOARES (“FERNANDO BAIANO”) e aos então funcionários da PETROBRAS NESTOR
CERVERÓ,  EDUARDO  MUSA, DEMARCO  JORGE  EPIFÂNIO e LUIS  CARLOS
MOREIRA,  em razão da  função exercida  pelos  agentes  públicos,  vantagem indevida  no
montante  aproximado  de  US$  25.000.000,00  (vinte  e  cinco  milhões  de  dólares)  para
determiná-los  a  praticar  ato  de  ofício  consistente  na  viabilização  da  contratação  de  um
segundo  navio  sonda  (“Navio-sonda  Vitoria  10000”)  com  o  estaleiro  Samsung  Heavy
Industries  Co.,  na  Coreia,  no  valor  de  US$  616.000.000,00,  para  perfuração  de  águas
profundas a ser utilizado no Golfo do México. 
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Em  virtude  da  vantagem  oferecida  e  recebida,  os  funcionários  públicos  da
PETROBRAS  não só deixaram de praticar atos de ofício a que estavam obrigados, como
também praticaram infringindo dever funcional, pois de fato viabilizaram a contratação da
empresa corruptora.

As vantagens indevidas (“propinas”) foram estabelecidas após negociações entre os
denunciados,  de  modo  que  ao  mesmo  tempo  em  que  tais  vantagens  indevidas  foram
oferecidas  e  prometidas  (e  pagas)  por  JULIO  CAMARGO,  por  meio  de  FERNANDO
BAIANO,  foram aceitas,  solicitadas  e  recebidas, de  forma  consciente  de  voluntária, por
NESTOR  CERVERÓ,  EDUARDO  MUSA,  JORGE  ANTONIO  DA  SILVA  LUZ,
DEMARCO  JORGE  EPIFÂNIO,  BRUNO  GONÇALVES  LUZ  e LUIS  CARLOS
MOREIRA.

Em  seguida,  ficou  provado  que  para  operacionalização  dos  pagamentos  os
denunciados  DEMARCO JORGE EPIFÂNIO,  LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA,
JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e BRUNO GONÇALVES LUZ, de forma consciente
de  voluntária,  utilizaram de  operações  de  lavagem de  capitais  por  intermédio  de  contas
ocultas no exterior, sendo auxiliados pelos doleiros denunciados JORGE DAVIES e RAUL
DAVIES  e  pelo  ex-funcionário  da PETROBRAS  AGOSTHILDE  MONACO  DE
CARVALHO. 

Posteriormente, entre 2006 (início das negociações) e dezembro de 2011 (últimos
pagamentos de propina identificados) para a operação do navio-sonda VITORIA 10.000, os
representantes  da  SCHAHIN  ENGENHARIA,  MILTON  SCHAHIN  e  FERNANDO
SCHAHIN, de forma consciente de voluntária, ofereceram e prometeram aos colaboradores
FERNANDO SOARES (“FERNANDO BAIANO”) e NESTOR CERVERÓ, este diretor da
área  internacional  da  Petróleo  Brasileiro  S.A.  (“PETROBRAS”)  na  época,  e  aos  agora
denunciados  JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ, BRUNO GONCALVES LUZ e LUIS
CARLOS  MOREIRA,  sendo  o  último  ex-funcionário  da  PETROBRAS  subordinado  a
NESTOR  CERVERÓ,  em  razão  da  função  exercida  pelos  agentes  públicos,  vantagem
indevida no montante aproximado de USD 2,5 milhões para determiná-los a praticar ato de
ofício  consistente  na  viabilização  da  contratação  da  SCHAHIN  ENGENHARIA  como
operadora do navio-sonda VITORIA 10.000.

Em  virtude  da  vantagem  oferecida  e  recebida,  os  funcionários  públicos  da
PETROBRAS  não só deixaram de praticar atos de ofício a que estavam obrigados, como
também praticaram infringindo dever funcional, pois de fato viabilizaram a contratação da
empresa corruptora.

Por fim, apurou-se que, uma vez já consumado os delitos de corrupção, os produtos
destes  crimes  –  ou  seja  as  vantagens  indevidas  (“propinas”)  oferecidas  e  aceitas  –
provenientes  direta  e  indiretamente de  crimes  contra  a  administração pública,  como o de
corrupção,  bem como  de  crimes  praticados  por  organização  criminosa,  contra  o  sistema
financeiro  nacional,  foram  objeto  de  ocultação  e  dissimulação  de  sua  natureza,  origem,
localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade,  de  modo  que  os  DENUNCIADOS
MILTON  SCHAHIN,  FERNANDO  SCHAHIN,  JORGE  LUZ  e BRUNO  LUZ
incorreram no crime de lavagem de ativos, pois utilizaram de depósitos em contas ocultas no
exterior  e  de  dissimulação  de  prestação  de  serviços  para  esconder  a  origem espúria  dos
valores recebidos (artigo 1º, V, VI e VII, da Lei 9.613/98).

Esses são os fatos que são objeto desta denúncia, praticados no Brasil e no exterior,
que se passa a descrever.
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II. SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES

No fato 01 será feitas a imputação de corrupção passiva na contratação do navio-
sonda PETROBRAS 10.000. Por esses crimes, serão acusados LUIS CARLOS MOREIRA
SILVA e DEMARCO EPIFANIO, ex-gerentes da área internacional que participavam do
grupo de funcionários corrompidos da PETROBRAS,  JORGE LUZ e BRUNO LUZ, que
atuavam como verdadeiros prepostos dos políticos corrompidos do PMDB no esquema de
solicitação de propinas da PETROBRAS.

No fato 02 será feita a imputação de corrupção passiva na contratação do navio-
sonda  VITORIA  10.000  pela  PETROBRAS.  Por  esses  crimes,  serão  acusados  LUIS
CARLOS MOREIRA SILVA e DEMARCO EPIFANIO, ex-gerentes da área internacional
que participavam do grupo de funcionários corrompidos da PETROBRAS.

Anteriormente,  nos  autos  nº  5083838-59.2014.404.7000 já  foram  acusados  e
condenados pelos mesmos fatos  JULIO CAMARGO, FERNANDO SOARES e NESTOR
CERVERÓ.

No  fato  03  haverá  a  imputação  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro  a JORGE
ANTONIO DA SILVA LUZ e BRUNO GONÇALVES LUZ pelo recebimento de vantagem
indevida  proveniente  do  navio-sonda   PETROBRAS  10.000  da  PETROBRAS  em  contas
ocultas no exterior. 

A mesma  imputação  de  lavagem  de  dinheiro  será  feita  no  fato  04  novamente  a
JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ  e  BRUNO GONÇALVES LUZ  pela utilização das
contas dos doleiros denunciados  JORGE DAVIES e  RAUL DAVIES para recebimento de
vantagem indevida a políticos.

No  fato  05  serão  acusados  AGOSTHILDE  MONACO  DE  CARVALHO e
DEMARCO JORGE EPIFÂNIO pela prática do crime de lavagem de dinheiro proveniente
da propina dos navios-sondas. O depoimento e os documentos apresentados pelo colaborador
AGOSTHILDE MONACO DE CARVALHO comprovam que ele recebeu propina em favor
de DEMARCO JORGE EPIFÂNIO em conta oculta no exterior.

Por fim, no fato 06, ainda por lavagem de dinheiro das sondas, será feita a imputação a
LUIS CARLOS MOREIRA pela indicação da conta de EDUARDO COSTA VAZ MUSA e
de outros beneficiários finais não identificados para recebimento de propinas no exterior.

No  fato  07  serão  acusados  JORGE  ANTONIO  DA  SILVA  LUZ,  BRUNO
GONCALVES LUZ  e LUIS CARLOS MOREIRA pela  prática  do  crime  de  corrupção
passiva pela solicitação, aceitação e recebimento de vantagem indevida para a viabilização da
contratação da SCHAHIN como operadora do VITORIA 10.000. Na época da contratação, o
denunciado LUIS CARLOS MOREIRA era gerente da área internacional da PETROBRAS e
praticou atos de ofícios ilegais para dar amparo técnico à contratação. Já JORGE ANTONIO
DA SILVA LUZ e  BRUNO  GONCALVES  LUZ atuaram  como  prepostos  dos  agentes
públicos corrompidos, desta vez representando o grupo de funcionários da área internacional
da PETROBRAS.

No fato 08 MILTON SCHAHIN, JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e BRUNO
GONCALVES LUZ serão acusados por lavagem de dinheiro proveniente do esquema com a
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SCHAHIN  por  intermédio  da  simulação  de  prestação  de  serviços  da  empresa  GEA
PROJETOS.

Finalmente, no fato 09, será imputado o crime de lavagem de dinheiro a MILTON
SCHAHIN, FERNANDO SCHAHIN,  JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e  BRUNO
GONCALVES LUZ pelo recebimento e operacionalização de propina em contas ocultas no
exterior  com a  utilizando  a  offshore PENTAGRAM.  Nesta  oportunidade,  as  investigações
avançaram  sobre  FERNANDO  SCHAHIN, mormente  com  a  identificação  de  diversos
contatos  telefônicos  com  BRUNO  LUZ,  além  da  presença  do  nome  de  FERNANDO
SCHAHIN em reuniões em que foram tratados temas relativos a propina. Não suficiente, o
nome de  FERNANDO SCHAHIN aparece  numa planilha  de  monitoramento  de  negócios
escusos elaborada por BRUNO LUZ, cujo compartilhamento foi recentemente autorizado pelo
STF (ANEXO 383).

III. FATOS CRIMINOSOS

FATO 01: CORRUPÇÃO PASSIVA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SAMSUNG
PARA A CONSTRUÇÃO DO NAVIO – SONDA PETROBRAS 10.000.

Entre 10 de junho de 2005 (data da primeira reunião entre as partes envolvidas no
negócio)  e  25  de  fevereiro  de  2008  (data  dos  últimos  pagamentos  registrados  nesta
investigação), na Rua da Assembleia, nº 10, conjunto 3410, Rio de Janeiro/RJ, JULIO GERIN
DE ALMEIDA CAMARGO, representante da SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO. LTD.
(broker), de forma consciente e voluntária, ofereceu e prometeu o pagamento de vantagem
indevida  de  USD  15.000.000,00  aos  operadores:  1)  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO
SOARES, que representava os funcionários corruptos da PETROBRAS, estando entre eles
DEMARCO JORGE EPIFÂNIO e LUIS CARLOS MOREIRA ; 2) JORGE ANTONIO
DA SILVA LUZ;  e 3)  BRUNO GONÇALVES LUZ, que representavam primordialmente
os agentes políticos corrompidos do PMDB (embora esporadicamente também atuassem em
favor dos funcionários da PETROBRAS), para determinar os agentes públicos a praticar ato
de  ofício  ilegal  consistente  em viabilizar  a  contratação  da  empresa  SAMSUNG HEAVY
INDUSTRIES  CO.  LTD  pela  PETROBRAS  para  construir  o  navio-sonda  PETROBRAS
10.000 sem seguir as normas de governança da companhia.

Em ato contínuo, nas mesmas condições de tempo, espaço e local, os funcionários
públicos corruptos da PETROBRAS NESTOR CUÑAT CERVERÓ,  DEMARCO JORGE
EPIFÂNIO, LUIS  CARLOS  MOREIRA e  EDUARDO  DA  COSTA  VAZ  MUSA,
representados  por  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES,  e  os  agentes  políticos
corruptos do Congresso Nacional, representados por JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e
BRUNO GONÇALVES LUZ,  de forma consciente  e  voluntária,  em união de desígnios,
aceitaram o oferecimento de vantagem indevida,  para si  e para outrem em razão de suas
funções públicas, praticando diversos atos que infringiram deveres funcionais inerentes aos
cargos públicos que ocupavam.

Durante as apurações da PETROBRAS (ANEXO 128), destacaram-se as seguintes
irregularidades: (i) necessidade de contratação suportada por estudo baseado em premissas
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otimistas  e  sem  o  embasamento  em  dados  geológicos  ou  negócios  firmes  –  previsões,
inclusive, que não se realizaram; (ii) falta de processo competitivo para suportar a escolha do
estaleiro  SAMSUNG  para  construção  do  referido  navio  sonda,  sem qualquer  seleção  de
propostas  –  e  sem negociação efetiva  das  condições  comerciais  iniciais,  que  partiram da
MITSUI/SAMSUNG, não existindo discussão real do preço (tanto assim que houve reajuste
de  3% – US$ 19 milhões  – no preço de  construção do navio  PETROBRAS 10000 pela
SAMSUNG, sem indicação de qualquer objeção ou questionamento pela Área Internacional);
(iii) elevada e indevida autonomia detida pela Área Internacional, em especial representada
pelo recebimento de propostas, negociações e assinaturas de memorandos de entendimento
sem prévia autorização da Diretoria Executiva, conforme era necessário.

Como  salientado,  parte  da  vantagem  indevida  aceita  visava  beneficiar  os
parlamentares do PMDB que eram representados por JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e
BRUNO  GONÇALVES  LUZ,  os  quais,  segundo  depoimento  de  NESTOR  CERVERÓ,
dolosamente,  receberam  o  montante  de  USD  6.000.000,00  em  favor  do  referido  grupo
político, sendo que a investigação conseguiu materializar parte desses pagamentos como a
seguir será melhor explicado.

Os políticos do PMDB recebiam parte dos valores desviados da PETROBRAS para
dar  sustentação  política  para  manutenção  no  cargo  do  então  diretor  internacional  da
PETROBRAS NESTOR CERVERÓ.

Para  o  recebimento  dos  valores,  os  réus  utilizaram de  operações  de  lavagem de
capitais por intermédio da utilização de contas ocultas no exterior que serão imputadas na
sequência. 

Em  relação  aos  políticos,  essas  operações  foram  coordenadas  por JORGE
ANTONIO DA SILVA LUZ e  BRUNO GONÇALVES LUZ. Já os funcionários públicos
corruptos da PETROBRAS contaram com o auxílio de FERNANDO BAIANO SOARES.
Para o recebimento de parte dos beneficiários finais, os operadores utilizaram dos doleiros
JORGE DAVIES e RAUL DAVIES, os quais, dolosamente, sabiam da origem criminosa dos
valores recebidos1, que correspondderam a USD 3.204.000,00.

Conforme apurado, no ano de 2005, JULIO CAMARGO foi procurado pelas empre-
sas MITSUI e SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES. A primeira visava uma sociedade com a
PETROBRAS para a compra de uma sonda de perfuração de águas profundas e a segunda ti-
nha por objetivo construir tal sonda. Em decorrência disso, JULIO CAMARGO, ainda no ano
de 2005, agindo como representante (broker) da SAMSUNG, buscou viabilizar os referidos
projetos juntos a PETROBRAS (conforme depoimento de JULIO CAMARGO – ANEXOS
375 - 377 2).
1 Consta dos autos que LUIS MOREIRA, então funcionário da PETROBRAS, introduziu os doleiros. Logo, 

eles tinha consciência ou pelo deveria saber que certamente eram recursos espúrios.

2 Interrogado:- Pois não. Eu fui procurado inicialmente pela Mitsui, que é uma empresa de grande porte e
principal acionista da Toyo Engenharia, que é a empresa com quem eu, desde 1998, mantive contato no sentido
de implementar os seus contratos junto a Petrobrás.  A Mitsui  então me procura e,  praticamente,  ao mesmo
tempo, também a Samsung me procura com objetivos diferentes. A Mitsui tinha objetivo de propor à Petrobrás
uma sociedade para  compra  de uma sonda de perfuração  pra  águas profundas.  E ela então  visava ter  uma
sociedade com a Petrobrás, no sentido de adquiri essa sonda junto com a Petrobrás e a fretar essa sonda para
própria Petrobrás, por um prazo, se não me engano, que era de 15 anos. A Samsung tinha o interesse de fazer
essa sonda de perfuração, vender para esse consórcio, que era a Mitsui e a Petrobrás e recebendo, evidentemente,
por essa fabricação. O meu papel nesse caso Excelência, eu fui representante da Samsung. O meu contrato de
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Desse  modo,  JULIO  CAMARGO  procurou  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO
SOARES, plenamente ciente do “bom relacionamento” que ele possuía com o diretor da área
internacional  da PETROBRAS na  época,  NESTOR CERVERÓ, com o fim de facilitar  a
contratação  da  empresa  SAMSUNG  para  a  construção  de  um  navio-sonda  (conforme
depoimento de JULIO CAMARGO - ANEXO 163).

Ao contatar  FERNANDO SOARES,  JÚLIO CAMARGO propôs  uma “parceria”
para  o  desenvolvimento  deste  projeto,  sendo  que  FERNANDO  SOARES  afirmou  que
verificaria, no prazo de 72 horas, o interesse da PETROBRAS. Em resposta, após consultar
NESTOR CERVERÓ e o denunciado LUIS CARLOS MOREIRA, FERNANDO SOARES
confirmou  para  JULIO  CAMARGO  o  interesse  da  Diretoria  Internacional,  desde  que
satisfeitos aspectos técnicos da MITSUI e da SAMSUNG, o que resultou na realização de
diversas reuniões entre os funcionários da Diretoria Internacional da PETROBRAS, JULIO
CAMARGO e executivos das empresas MITSUI e SAMSUNG (como confirmado por JULIO

representação foi com a Samsung.

3 QUE  considerando  o  sabido  bom  relacionamento  de  FERNANDO  SOARES,  conhecido  por
FERNANDO BAIANO, junto à Área INTERNACIONAL DA PETROBRÁS, o declarante o procurou-o e
propôs ao mesmo uma parceria para o desenvolvimento deste projeto, cujo papel de BAIANO seria a análise
sobre a viabilidade técnica e econômica da contratação pela PETROBRÁS; QUE nunca havia feito até então
nenhum  trabalho  com  FERNANDO  SOARES,  mas  o  mesmo  já  era  uma  figura  bastante  conhecida  na
PETROBRÁS,  por  ter  um  “bom  relacionamento”,  um  “bom  trânsito”  dentro  da  estatal,  nas  áreas  de
Abastecimento, à época dirigida por PAULO ROBERTO COSTA, e na Internacional, cujo diretor era NESTOR
CERVERÓ;  QUE  FERNANDO  SOARES  representava  duas  empresas  de  engenharia  espanholas  na
PETROBRÁS, do ramo de construção civil e industrial, não se recordando o nome delas, mas que não tiveram
êxito em contratos da PETROBRÁS;
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CAMARGO – ANEXOS 375 -  3774,  FERNANDO SOARES –  ANEXO 75,  e  NESTOR
CERVERÓ – ANEXO 26).

Com base em dados da agenda funcional do diretor da área internacional (ANEXO
216, fl. 4), constatou-se a realização de uma reunião no gabinete de NESTOR CERVERÓ, na
sede da PETROBRAS, no Rio de Janeiro, em 10 de junho de 2005, que contou com a pre-
sença do próprio NESTOR CERVERÓ, do então gerente-executivo para desenvolvimento de
negócios internacionais da estatal, LUIS CARLOS MOREIRA e de pessoas ligadas às em-
presas SAMSUNG e MITSUI. Além disso, mesmo não constando como participante da reu-

4 Interrogado:- Doutor, esse é um outro aspecto, que eu tenho dificuldade de dizer ao senhor se houve propina
ou não houve propina. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, eu quanto essa oportunidade apareceu eu procurei
pelo Senhor Fernando Soares, que era uma pessoa que eu conhecia naquele momento, por volta de 2005. Eu
conhecia vagamente o Senhor Fernando Soares, porém já era uma pessoa conhecida na Petrobrás principalmente
pelo  seu  bom relacionamento  na  área  internacional.  Então,  eu  procurei  pelo  Fernando,  expliquei  pra  ele  a
oportunidade  que  estava  aparecendo  e  disse  pra  ele  que  tinha  rapidez,  precisava  rapidez  no  retorno  das
informações, que basicamente era o saber se a Petrobrás precisava de uma sonda pra águas profundas e segundo,
basicamente, a Mitsui queria ser sócia do empreendimento e a Samsung era uma candidata a fabricar essa sonda.
Então  o  Fernando aceitou essa  parceria,  promoveu essa,  me voltou  depois  de  72  horas  dizendo:  “Júlio  há
interesse da Petrobrás. Não há nenhum problema da Mitsui ser sócia da Petrobrás, porém a Petrobrás não quer
financiamento nesse caso. Ela entra com Ecot, 50% dela e a Mitsui entra com 50% do Ecot.” A princípio não tem
problema, vamos em frente. E também me confirmou que a Petrobrás, realmente, necessitava de uma sonda
basicamente pra área da África.  Bom, baseado nisso, informei tanto a Mitsui com a Samsung e dali, então,
marcando, pedido ao Fernando que marcasse uma reunião com o diretor Nestor, onde eu traria um representante
da Samsung e traria um representante da Mitsui. Essa reunião ocorreu aproximadamente após 15 dias dessa
confirmação de interesse. 

5 QUE JULIO CAMARGO falou que a MITSUI era o maior cliente da SAMSUNG e que poderia ter força para
obter o  slot para a construção do Navio Sonda; QUE então JÚLIO CAMARGO propôs uma parceria com o
depoente; QUE o depoente disse a ele que teve dificuldade com os espanhóis e que iria conversar com NESTOR
CERVERÓ, para ver se era do interesse dele desenvolver com o estaleiro da SAMSUNG; QUE agendou uma
reunião com NESTOR CERVERÓ e com MOREIRA, na PETROBRAS, e eles falaram que a SAMSUNG era
realmente uma grande empresa,  mas que haveria a dificuldade do  slot e do prazo; QUE disseram que se a
MITSUI tivesse força para obter o slot,  o depoente poderia levar adiante o projeto;  QUE nesta conversa o
depoente já questionou se era possível que a MITSUI fosse sócia da PETROBRAS, que era um dos pontos de
interesse de JÚLIO CAMARGO; QUE CERVERÓ e MOREIRA disseram que era possível haver esta sociedade,
desde que a PETROBRAS fosse a sócia majoritária do empreendimento; QUE a MITSUI funciona como uma
empresa de fomento, colocando dinheiro a custo baixo e tecnologia e equipamentos japoneses para o negócio;
QUE com o sinal verde de CERVERÓ e MOREIRA, falou com JÚLIO CAMARGO e comunicou da decisão;
QUE então JÚLIO CAMARGO levou a questão para a MITSUI; QUE aproximadamente duas semanas depois
foi marcada uma reunião do depoente e JULIO CAMARGO, com NESTOR CERVERO e LUIS MOREIRA, na
PETROBRAS; QUE nesta reunião já foram estabelecidas as bases do negócio; QUE então ficou de se agendar
uma reunião para que o presidente do MITSUI no Brasil, INAGAKI, tratasse do tema; QUE a partir de então o
negócio passou a andar;

6 QUE, nesse contexto, JULIO CAMARGO e o diretor da MITSUI no Brasil, de nome INAGAKI, fizeram um
contato com a SAMSUNG e trouxeram um dos diretores da SAMSUNG para conversar sobre o assunto com o
declarante;  QUE  o  diretor  da  SAMSUNG,  em  reunião  com  o  declarante,  o  gerente  MOREIRA,  JULIO
CAMARGO e INAGAKI, na PETROBRAS, disse que a SAMSUNG tinha um slot para construção de um navio
sonda, o qual poderia ser destinado à PETROBRAS, garantindo a entrega do equipamento em dois anos; QUE
nessa reunião não foi tratado do pagamento de propina; QUE o declarante chegou a conhecer um navio sonda em
construção pela SAMSUNG na Coreia, o qual seria semelhante ao navio sonda a ser entregue à PETROBRAS;
QUE a área técnica da PETROBRAS repassou à SAMSUNG as especificidades técnicas do navio sonda; QUE,
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nião na agenda oficial, os registros de portaria da PETROBRAS confirmam que FERNANDO
SOARES e JULIO CAMARGO estiveram presentes em tal reunião7.

Em 26 de julho de 2005 ocorreu nova reunião de JÚLIO CAMARGO com NESTOR
CERVERÓ, com a presença de ISHIRO INAGAKI, assim como com  KOMINE, gerente-
geral  da  MITSUI,  de  acordo  com  a  agenda  do  diretor  internacional  da  PETROBRAS
(ANEXO 216, fl. 15).

Em 26 de outubro de 2005, a MITSUI contatou oficialmente a área Internacional
para desenvolver em conjunto projeto de construção de um navio-sonda, com vaga (slot) em
estaleiro para entrega em junho de 2009. 

Em 01º de novembro 2005, há nova reunião de NESTOR CERVERÓ com os direto-
res da MITSUI de Tóquio e do Brasil, de acordo com a agenda do diretor internacional da PE-
TROBRAS (ANEXO 216, fl. 17).

Com o avanço das negociações, o grupo formado por NESTOR CERVERÓ, LUIS
MOREIRA,  DEMARCO EPIFÂNIO, EDUARDO MUSA e outros funcionários públicos
da PETROBRAS vislumbrou uma oportunidade de obter vantagem indevida em tal negócio,
de modo que, em divisão de tarefas, valendo-se dos cargos que exerciam, buscaram justificar
a parceria da PETROBRAS com a MITSUI e a contratação da SAMSUNG empregando argu-
mentos fraudulentos e práticas que contrariavam os princípios de boa governança.

De acordo com auditoria realizada pela PETROBRAS (ANEXO 128, fl. 9) em de-
zembro de 2005, foi realizado um estudo sobre o “custo de oportunidade de termos ou não
uma sonda disponível para os novos negócios da área internacional”, o qual partiu de uma
premissa extremamente otimista de 4 blocos novos por ano, com 2 prospectos, com 30% de
chance de sucesso, avaliadas por 1 poço com 30% de chance de declarar a comercialidade,
mais o desenvolvimento da produção com 32 poços por campo.

Em 12 de janeiro de 2006 e em 24 de fevereiro de 2006 há a assinatura do 1º e do 2º
"Memorandum of Undestanding“ (MoU) de caráter não vinculante ("Non-binding”) agora en-
tre  MITSUI e PETROBRAS, inclusive estabelecendo cronograma para oferecimento,  pela
MITSUI, da proposta de negócio e sua respectiva apreciação pela PETROBRAS, represen-
tada por LUIS CARLOS MOREIRA (MoUs nos ANEXOS 219 e 220).

Pouco antes de estarem acertados os detalhes técnicos para a construção do navio-
sonda e finalizada a negociação comercial – ou seja, aproximadamente entre janeiro e abril de
2006 –, FERNANDO SOARES reuniu-se com JÚLIO CAMARGO, no escritório deste, loca-
lizado na Rua da Assembleia, nº 10, conjunto 3410, Rio de Janeiro/RJ, pois “precisaria esta-
belecer os valores” e os “termos de nossa parceria'” (depoimento de JULIO CAMARGO no

assim,  ficou  acertada  a  aquisição  do  navio  sonda  com a  SAMSUNG;  QUE a  PETROBRAS formou  uma
sociedade com a MITSUI para efetuar a compra do navio sonda; QUE o navio sonda, posteriormente, seria
alugado à PETROBRAS; 

7 Referido relatório de visitas consta na mídia digital  acautelada nesta 13ª  Vara Federal,  conforme certidão
constante no evento 398 da Ação Penal n° 5083838-59.2014.404.7000. Por ser uma extensa planilha no formato
excel, incompatível com o upload do sistema do eproc, recomenda-se a consulta à referida mídia para verificação
das informações ora trazidas.
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ANEXO168 e depoimento de FERNANDO SOARES no ANEXO 79). Em outras palavras, de-
veriam fixar o valor da propina a ser paga.

Nessa oportunidade, FERNANDO SOARES, representando os interesses de NES-
TOR CERVERÓ, DEMARCO JORGE EPIFÂNIO, LUIS CARLOS MOREIRA e de ou-
tros funcionários públicos corruptos da PETROBRAS,  afirmou:  “JÚLIO, quero receber por
esta parceria a quantia de US$ 15 milhões de dólares”. 

Assim,  a quantia de US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares) foi solicitada
para que FERNANDO SOARES “pudesse concluir a negociação em bom êxito junto à Dire-
toria Internacional”.

Embora tenham ocorrido tentativas de reduzir o valor, FERNANDO SOARES foi in-
flexível falando para JÚLIO CAMARGO: “JÚLIO, cuida da sua parte que eu cuido da minha,
eu cuido da área internacional”. JÚLIO CAMARGO, então, anuiu com o valor proposto por
FERNANDO SOARES,  oferecendo  o  pagamento  dos  US$  15  milhões  solicitados,  como
única  forma  de  fechar  o  negócio(conforme  depoimentos  de  JULIO  CAMARGO  -
ANEXO1610, FERNANDO SOARES – ANEXO 0711, NESTOR CERVERÓ – ANEXO 0212,
e EDUARDO MUSA – ANEXO 20513).
8 QUE antes de ser finalizada a negociação comercial, FERNANDO SOARES reuniu-se com o declarante e 
disse que “precisaria estabelecer os valores”, reunião esta realizada no escritório do declarante no Rio de 
Janeiro/RJ, na rua da Assembleia, 10, conj. 3410.
9 QUE a partir de então o negócio passou a andar; QUE negociou com JÚLIO CAMARGO uma comissão para 
o depoente de quinze milhões de dólares;
10 QUE FERNANDO SOARES disse que precisaria ser paga a quantia de US$ 15 milhões de dólares para
que ele “pudesse concluir a negociação em bom êxito” junto à Diretoria Internacional; QUE isso revelava
que FERNANDO SOARES mantinha um “compromisso de confiança” com o Diretor Internacional NESTOR
CERVERÓ; QUE o declarante questionou o valor exigido, afirmando que receberia US$ 20 milhões da comissão
da SAMSUNG e, por isso, o fato de ter que pagar US$ 15 milhões era muito; QUE FERNANDO então disse
“JULIO, cuida da sua parte que eu cuido da minha, eu cuido da área internacional”; QUE acabou concordando
em pagar os US$ 15 milhões de dólares, pois era o único jeito de fechar o negócio; 

11 QUE negociou com JÚLIO CAMARGO uma comissão para o depoente de quinze milhões de dólares; QUE
quando o negócio começou a andar, em razão da confiança que tinha com NESTOR CERVERÓ e MOREIRA, o
depoente propôs que  houvesse o pagamento de parte de sua comissão para o grupo técnico da PETROBRAS;
QUE fez tal sugestão em razão da relação de amizade e por eles terem oportunizado negócios do depoente com a
PETROBRAS; QUE do valor da comissão do depoente, o depoente repassaria aproximadamente oito ou nove
milhões de dólares para os funcionários da PETROBRAS e o depoente ficaria com cerca de seis ou sete milhões
de dólares; QUE ainda não tinha conhecimento de como seria a divisão interna entre eles, pois em um primeiro
momento conversou apenas com NESTOR CERVERÓ e LUIS MOREIRA; QUE, posteriormente, apareceu o
nome dos outros técnicos que também receberam valores, que foram RAFAEL COMINO, CEZAR TAVARES,
EDUARDO MUSA e o DEMARCO;

12 QUE o declarante solicitou o pagamento de uma propina de US$ 15 milhões de dólares; QUE essa solicitação
foi repassada a FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, que era o responsável por tratar da propina com
JULIO CAMARGO; QUE geralmente os operadores do recebimento e repasse de propinas celebram contratos
de consultoria registrados no exterior para o pagamento dos valores; QUE o declarante não sabe se nesse caso
específico FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES assinou contrato desse tipo com JULIO CAMARGO;
QUE a propina seria paga por JULIO CAMARGO, como intermediário do negócio; QUE o valor seria dividido
entre o declarante, os gerentes MOREIRA, MUSA, COMINO, DEMARCO, o terceirizado TAVARES, o Diretor
de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA e FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES;

13 QUE de 2006 até se aposentar ficou como gerente geral da área internacional, sendo indicado por LUIS
CARLOS MOREIRA e NESTOR CERVERÓ;  QUE, desde que o declarante entrou na PETROBRAS se ouvia
falar do pagamento de vantagem indevida nas mais diversas áreas, mas somente em 2006 o declarante começou
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Em 13 de abril de 2006, após o acerto entre BAIANO e JULIO CAMARGO e depois
da solicitação de LUIS CARLOS MOREIRA pela Diretoria Internacional (ANEXO 46), a
Diretoria Executiva da PETROBRAS emitiu a necessária aprovação, sob a recomendação de
NESTOR CERVERÓ, da assinatura da Letter of Intent (LoI) para a construção do navio-sonda
para exploração em águas profundas, conforme Ata DE 4579 (ANEXO 45). 

Até então,  portanto,  toda a negociação conduzida pela  Diretoria  Internacional  foi
feita sem a imprescindível autorização prévia da Diretoria Executiva da PETROBRAS (audi-
toria no ANEXO 128).

No mesmo dia, conforme registros de portaria da PETROBRAS14, NESTOR CER-
VERÓ recebeu longa visita de FERNANDO SOARES, com quem ficou das 10:02 horas às
16:37 horas.

Finalmente, em 14 de abril de 2006 houve a assinatura da  Letter Of Intent  (LoI) –
Carta de Intenções – com a SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (SHI), pelo valor de US$
551.000.000,00, na qual a SAMSUNG afirmou sua pretensão em construir, entregar e vender
o  navio-sonda  à  PETROBRAS (shipbuilding  contract),  sendo  o  documento  assinado  por
NESTOR CERVERÓ, como representante da PETROBRAS (ANEXO 48).

Para finalizar as tratativas, diversas reuniões ocorreram entre NESTOR CERVERÓ e
os representantes da empresa SAMSUNG e MITSUI, como indicam os registros da agenda do
diretor internacional da PETROBRAS. Em 26 de maio de 2006 ocorreu reunião entre repre-
sentantes da MITSUI e NESTOR CERVERÓ para tratar de sondas de perfuração (ANEXO
216, fl. 22). Em 05 de junho de 2006 ocorreu reunião de NESTOR CERVERÓ com represen-
tantes  da  SAMSUNG  e  da  MITSUI  para  tratar  de  navio  de  perfuração  (Drilling  Ship)
(ANEXO 216, fl. 26). Em 28 de junho de 2006 ainda existe registro de nova visita “de corte-
sia” dos representantes da MITSUI brasileira e japonesa, para tratar de sonda (drilling rig)
(ANEXO 216, fl. 28).

a tomar conhecimento de forma direta; QUE o tema de pagamento de propina foi apresentado ao declarante por
LUIS  CARLOS MOREIRA;  QUE,  por  volta  de  julho  de  2006,  quando  o  declarante  estava  começando  a
trabalhar  no  desenvolvimento  do  projeto  do  navio  sonda  PETROBRAS  10.000,  MOREIRA mostrou  uma
planilha de divisão de propinas da área internacional da PETROBRAS; QUE esta planilha constavam codinomes
(apelidos); QUE o apelido de NESTOR na planilha era “LINDINHO”;  QUE NESTOR CERVERÓ foi indicação
de  DELCIDIO  DO  AMARAL,  senador  pelo  PT,  que  foi  diretor  da  área  de  gás  e  energia  no  Governo
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, época em que NESTOR CERVERÓ era o seu gerente executivo;QUE
nesta  planilha  estavam  PASSADENA e  PETROBRAS  10.000,  sendo  que  o  navio  VITORIA 10.000  foi
acrescentado  posteriormente;  QUE a  planilha  foi  apresentada   nesta  reunião  que  estavam  presentes  LUIS
MOREIRA, gerente executivo de NESTOR CERVERÓ, CEZAR TAVARES, ex-funcionário e contratado como
consultor  de  MOREIRA e  COMINO,  gerente  da  área  internacional,  sendo  que  todos  receberiam  propina,
proporcionalmente e conforme a atuação nos projetos;  QUE o declarante participaria da divisão da propina na
PETROBRAS 10.000 porque trabalharia no desenvolvimento do projeto; QUE o declarante não participou da
contratação,  mas  somente  do  desenvolvimento  do  projeto,  o  que  consiste  em  acompanhar  o  estaleiro  no
desenvolvimento das sondas, da construção e as especificações;

14  Referido relatório de visitas consta na mídia digital acautelada nesta 13ª Vara Federal, conforme certidão
constante no evento 398 da Ação Penal n° 5083838-59.2014.404.7000. Por ser uma extensa planilha no formato
excel, incompatível com o upload do sistema do eproc, recomenda-se a consulta à referida mídia para verificação
das informações ora trazidas.
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Em junho de 2006, DEMARCO EPIFÂNIO e EDUARDO MUSA foram para o Ja-
pão e Coreia do Sul para detalhar junto a MITSUI e a SAMSUNG os instrumentos contratuais
com  vistas  a  sua  assinatura,  conforme  assinalado  pela  auditoria  da  PETROBRAS
(ANEXO128, fl. 7). O colaborador EDUARDO MUSA confessou em depoimento que rece-
beu propinas desta contratação.

A aprovação da celebração do contrato com a SAMSUNG/MITSUI era tão certa que
DEMARCO EPIFANIO – Gerente-Geral da Área Internacional –, no dia 5 de julho de 2006
– ou seja, oito dias antes da aprovação pela Diretoria Executiva –, enviou e-mail para LUIS
CARLOS MOREIRA, Gerente-Executivo da Área Internacional, afirmando que já estava
prevista para o dia 13 de julho a apreciação da Diretoria Executiva e que a assinatura do ins-
trumento contratual ocorreria no dia seguinte, em 14 de julho de 2006 (ANEXO 216, fl. 33).

No dia 07 de julho de 2006, o resultado final das negociações entre PETROBRAS e
as empresas MITSUI e SAMSUNG foi apresentado por LUIS CARLOS MOREIRA ao dire-
tor internacional da PETROBRAS, NESTOR CERVERÓ, o qual determinou o encaminha-
mento à diretoria executiva da estatal (ANEXO 221). Nesta mesma data de 07 de julho de
2006,  JÚLIO CAMARGO, por meio de sua empresa PIEMONTE EMPREENDIMENTOS
LTDA, firmou contrato de consultoria com a empresa SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
CO. LTD (contrato no ANEXO 19 e sua tradução no ANEXO 184).

Por meio do referido contrato de consultoria, a SAMSUNG comprometeu-se a pagar
o valor  total  de US$ 20.000.000,00 pela  intermediação do negócio (“Commission Agree-
ment”). Conforme expressamente consta do “Commission Agreement”, os valores deveriam
ser  pagos  pela  SAMSUNG na  conta  nº  2009071  da  offshore PIEMONT INVESTMENT
CORP. no Banco Winterbothan Trust Company Limited., no Uruguai.

O valor seria recebido pelos seus “esforços em induzir e contribuir” para a contrato
de construção n. 1727, entre SAMSUNG e PETROBRAS INTERNACIONAL BRASPETRO
BV, juntamente com JAPAN DRILLSHIP INVESTMENT CO. LTD. O montante deveria ser
pago pela SAMSUNG para JULIO CAMARGO em três parcelas, de US$ 6.250.000,00 (que
foi paga em 8 de setembro de 2006),  de US$ 7.500.000,00 (que foi paga em 31 de março de
2007) e de US$ 6.250.000,000 (que seria paga quando da entrega da sonda). 

Já estava acertado que JULIO CAMARGO repassaria a FERNANDO SOARES – e,
consequentemente,  a  NESTOR  CERVERÓ,  LUIS  CARLOS  MOREIRA, DEMARCO
JOGE EPIFANIO, EDUARDO MUSA e outros funcionários públicos corruptos da PETRO-
BRAS– a propina no exterior, à medida que recebesse os comissionamentos da SAMSUNG, o
que efetivamente ocorreu, por meio de transferências internacionais, conforme será descrito
abaixo. 

Em 13 de julho 2006, conforme extrato da ata da reunião realizada da Diretoria Exe-
cutiva - Ata DE 4.595 (ANEXO 221), NESTOR CERVERÓ sugeriu, submeteu e teve apro-
vada  pela  referida  Diretoria  a  estrutura  da  sociedade  com  a  MITSUI,  bem  como  a
recomendação para que a empresa PETROBRAS International Braspetro B.V., empresa subsi-
diária da PETROBRAS, celebrasse o contrato para a construção do navio-sonda (Ship Buil-
ding  Contract  -  SBC)  com  a  empresa  SAMSUNG,  conforme  acordado  com  JÚLIO
CAMARGO, pelo valor de US$ 586.000.000,00.

Confira-se o trecho da ata (ANEXO 222):
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Exatamente no dia seguinte à aprovação pela Diretoria Executiva, no dia 14 de julho
de 2006, foi firmado o respectivo contrato entre a PETROBRAS INTERNATIONAL BRAS-
PETRO BV e JAPAN DRILLSHIP INVESTMENT CO. LTDA (subsidiária da MITSUI) com
a SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO. LTDA, para a construção do navio sonda, no valor
de US$ 586.000.000,00. Também se logrou estabelecer os termos da parceria entre PETRO-
BRAS e MITSUI, exatamente nos moldes acertados (ANEXO 72). Houve inclusive cerimô-
nia na PETROBRAS para assinatura,  com participação dos altos executivos das empresas
envolvidas, conforme agenda de reunião de NESTOR CERVERÓ (ANEXO 216, fl. 30).

Desse modo, a SAMSUNG foi contratada sem procedimento licitatório e sem justifi-
cativa que inviabilizasse a realização de procedimento competitivo para a contratação.

Após a obtenção do contrato, em 8 de setembro de 2006, a SAMSUNG pagou a pri-
meira parcela de propina no valor de USD 6.250.000,00 acordada por intermédio de JULIO
CAMARGO.

No final do ano de 2006, enquanto acontecia o esquema criminoso, o PMDB oficiali-
zou o apoio ao governo do então Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA,
como é possível constatar em fontes abertas (ANEXOS 224 e 225)15.  Como contrapartida
deste apoio, NESTOR CERVERÓ foi comunicado pelo Ministro de Ministro e Energia, SI-
LAS RONDEAU, que a  partir  daquele momento a  sua mantença no cargo dar-se-ia  pelo
PMDB, que passaria a ser beneficiário das propinas da pasta.

Então, naquele ano de 2006, NESTOR CERVERÓ participou de reunião com políti-
cos do PMDB (investigados perante o Supremo Tribunal Federal), a qual ainda contou com a
presença de JOSÉ SÉRGIO MACHADO, presidente da TRANSPETRO, PAULO ROBERTO
COSTA, diretor de abastecimento da PETROBRAS que buscava apoio de tal partido para per-
manecer em tal cargo, e JORGE LUZ, ocasião em que NESTOR CERVERÓ se comprome-
teu a providenciar USD 6 milhões em favor de tais políticos em decorrência contratos da
PETROBRAS (depoimento de NESTOR CERVERÓ no ANEXO 05).

Até então, a propina combinada com JULIO CAMARGO seria dividida entre FER-
NANDO  SOARES,  NESTOR  CERVERÓ,  LUIS  CARLOS  MOREIRA,  EDUARDO
MUSA,  DEMARCO JORGE EPIFÂNIO e outros funcionários públicos corruptos da PE-
TROBRAS. Entretanto, em decorrência dos compromissos assumidos por NESTOR CER-

15http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/pmdb-acerta-participacao-no-governo-lula/,  consultado  em
06/03/2017.
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,AA1370004-5601,00-
PMDB+APROVA+PARTICIPACAO+NO+GOVERNO+DE+COALIZAO+DE+LULA.html,  consultado  em
06/03/2017.
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VERÓ junto a políticos do PMDB, NESTOR CERVERÓ e LUIS CARLOS MOREIRA so-
licitaram  a  FERNANDO  SOARES  que  parte  da  propina  do  navio-sonda  PETROBRAS
10.000 fosse repassada a políticos do PMDB (conforme depoimento de FERNANDO SOA-
RES (ANEXO 0716 e de NESTOR CERVERÓ – ANEXO 0217).

Para intermediar os repasses até os políticos do PMDB, FERNANDO SOARES e
NESTOR CERVERÓ utilizaram um novo intermediário: o lobista  JORGE LUZ, que pela
proximidade que mantinha com os membros da referida agremiação partidária foi aceito pelos
parlamentares  corrompidos,  sendo  que  nas  suas  atividades  era  auxiliado  pelo  seu  filho,
BRUNO LUZ.  Assim, JORGE LUZ e BRUNO LUZ passaram a exercer a exclusiva fun-
ção de receber os valores ilícitos pelos agentes políticos e posteriormente repassar aos benefi-
ciários finais, sendo que para executar tal tarefa era remunerado com parte dos valores ilícitos
(de acordo com depoimentos de FERNANDO SOARES ANEXO 0718 e de NESTOR CER-
VERÓ – ANEXO 0219).

16 QUE a parte política se inicia, com conhecimento do depoente, no primeiro semestre de 2006; QUE nesta
época houve uma reunião na PETROBRAS, entre o depoente, MOREIRA e CERVERÓ; QUE nesta reunião
CERVERÓ disse que havia sido chamado em Brasília por DELCÍDIO DO AMARAL e SILAS RONDEAU,
então Ministro das minas e energias; QUE DELCÍDIO e SILAS disseram a CERVERÓ que era necessário dar
apoio para a campanha de DELCÍDIO, filiado ao PT, e de RENAN CALHEIROS e JADER BARBALHO,
ambos do PMDB: QUE em troca os referidos políticos do PMDB passariam a dar sustentação a CERVERÓ;
QUE  até  então  NESTOR  CERVERÓ  prestava  contas  para  DELCÍDIO;  QUE  a  partir  desta  reunião  que
CERVERÓ passou a contribuir com os políticos do PMDB indicados; QUE para CERVERÓ ser chamado a uma
reunião destas, ainda mais em razão da presença do Ministro das Minas e Energias, era porque a contribuição era
realmente necessária; QUE CERVERÓ disse então ao depoente que os valores para a campanha, solicitados
pelos referidos políticos, deveriam sair da sonda PETROBRAS 10.000; QUE na conversa com CERVERÓ  e
MOREIRA ficou estabelecido com o depoente que seria repassado o valor de US$ 4 milhões de dólares para
aqueles políticos;  QUE o depoente inclusive disse que era um valor  alto,  oportunidade em que CERVERÓ
argumentou que seria importante o apoio político e que já havia uma perspectiva de fechamento da contratação
de uma nova sonda e que poderia haver um encontro de contas, para compensar este valor que estava saindo sem
prévio acerto;

17 QUE, após a negociação da primeira sonda, denominada Petrobras 10.000, no ano de 2006, o declarante, 
necessitando de apoio do PMDB para manter-se na Diretoria Internacional da PETROBRAS, comprometeu-se a 
repassar US$ 5,5 milhões de dólares para RENAN CALHEIROS e JADER BARBALHO, conforme relatado no 
Termo de Colaboração n. 03;
18 QUE o depoente  concordou com o  valor,  mas ponderou  que não  queria  ficar  responsável  por  fazer  os
pagamentos para os políticos; QUE pouco antes disso, o depoente havia conhecido JORGE LUZ, que se dizia
muito  próximo de  RENAN CALHEIROS e  JADER BARBALHO;  QUE JORGE LUZ era  conhecido  pelo
depoente como lobista e ele tinha uma relação antiga com a PETROBRAS; QUE não se recorda se já havia
apresentado JORGE LUZ a CERVERÓ e MOREIRA, mas se recorda que disse a eles que JORGE LUZ poderia
ficar como sendo o responsável por fazer o acerto com os políticos; QUE CERVERÓ e MOREIRA concordaram
e ficaram de levar não apenas a proposta do valor acertado, mas também o nome de JORGE LUZ para os
políticos com quem NESTOR CERVERÓ estava conversando em Brasília (JADER, RENAN, DELCÍDIO e
SILAS); QUE o próprio depoente conversou com JORGE LUZ e relatou que era necessário fazer o pagamento
dos valores; QUE JORGE LUZ imediatamente aceitou fazer os pagamentos e disse ao depoente que iria fazer
gestão  junto  a  RENAN e JADER BARBALHO para  que  aceitassem o nome dele  como intermediário  dos
pagamentos; QUE NESTOR CERVERÓ levou a questão a Brasília, acreditando que tendo se reunido com os
quatro (DELCÍDIO, SILAS, JADER e RENAN); QUE NESTOR CERVERÓ disse ao depoente que os políticos
aceitaram o nome de JORGE LUZ como intermediário do pagamento,  mas que o valor  deveria ser  de seis
milhões de dólares; QUE este valor seria dividido entre os políticos mencionados, em percentual que o depoente
não conhece;  QUE então aceitaram pagar os seis milhões de dólares;  (…) QUE não sabe qual era o valor
cobrado pelo JORGE LUZ, mas tem certeza de que ele recebia comissão;
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Dentre os políticos beneficiados que não têm mais foro privilegiado estava o então
deputado federal pelo Rio de Janeiro EDUARDO CUNHA, integrante do grupo formado com
políticos do PMDB, que recebeu os valores para garantir a manutenção do esquema ilícito im-
plantado na diretoria internacional da PETROBRAS que estava sob o comando de NESTOR
CERVERÓ, sendo que a imputação em face do ex-deputado por esses fatos será ofertada no
momento oportuno.

Durante o período dos fatos, JORGE LUZ e BRUNO LUZ estiveram na PETRO-
BRAS por inúmeras vezes para tratar com os funcionários públicos corrompidos NESTOR
CERVERÓ e  LUIS CARLOS MOREIRA sobre a intermediação da propina feita por eles
em favor dos agentes políticos, conforme registros de portaria da PETROBRAS20 :

Para operacionalização da distribuição dos valores, os funcionários públicos da PE-
TROBRAS envolvidos na operação utilizaram doleiros uruguaios indicados por LUIS CAR-
LOS MOREIRA.

Nesse  sentido, inicialmente,  EDUARDO  MUSA relatou  que  participou  de  uma
reunião  com  LUIS  MOREIRA,  CESAR TAVARES,  FERNANDO  SOARES  e  JORGE
LUZ, ocasião em que foi explicado como ocorreria o pagamento da propina decorrente do
contrato de construção do navio-sonda PETROBRAS 10.000,  sendo explanado por  LUIS

19 QUE os repasses para esses políticos ocorreram por meio de FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES a
JORGE LUZ;

20Referido relatório de visitas consta na mídia digital acautelada nesta 13ª Vara Federal, conforme certidão 
constante no evento 398 da Ação Penal n° 5083838-59.2014.404.7000. Por ser uma extensa planilha no formato 
excel, incompatível com o upload do sistema do eproc, recomenda-se a consulta à referida mídia para verificação
das informações ora trazidas.
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Liberação de Visitas
0001 Petróleo Brasileiro S.A. 1053937,5

Órgão Visitado: DIRETORIA INTERNACIONAL

Documento Nom e do Visitante Nom e do Visitado: Empresa Visitante Data/Hora Liberação Data/Hora Baixa

SEM DOCUMENTO 85794 BRUNO LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA TERRA 15/9/2006 08:35 15/9/2006 11:22

SEM DOCUMENTO 86098 BRUNO LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEAR 22/9/2006 15:51 22/9/2006 17:25

SEM DOCUMENTO 90956 BRUNO LUZ NESTOR CUNAT CERVERO PARTICULAR 26/1/2007 15:17 26/1/2007 20:07

SEM DOCUMENTO 118496 BRUNO LUZ JORGE LUIZ ZELADA NAO INFORMADA 16/2/2009 14:19 16/2/2009 17:40

SEM DOCUMENTO 118503 BRUNO LUZ JORGE LUIZ ZELADA NAO INFORMADA 16/2/2009 15:36 16/2/2009 15:54

Liberação de Visitas
0001 Petróleo Brasileiro S.A. 1053937,5

Órgão Visitado: DIRETORIA INTERNACIONAL

Docum ento Nom e do Visitante Nome do Vis itado: Em presa Visitante Data/Hora Liberação Data/Hora Baixa

SEM DOCUMENTO 57602 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO NAO INFORMADA 5/1/2005 10:50 5/1/2005 12:17

SEM DOCUMENTO 70066 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 27/9/2005 16:22 27/9/2005 17:11

SEM DOCUMENTO 73412 JORGE LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PARTICULAR 2/12/2005 14:17 2/12/2005 14:55

SEM DOCUMENTO 74258 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO IBERBRAS 19/12/2005 14:42 19/12/2005 15:30

SEM DOCUMENTO 76946 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO ACOMP.DEPUTADO ANIBAL GOMES 17/2/2006 09:14 17/2/2006 10:56

SEM DOCUMENTO 80404 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 8/5/2006 14:39 8/5/2006 15:40

SEM DOCUMENTO 80825 JORGE LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PARTICULAR 16/5/2006 14:04 16/5/2006 15:28

SEM DOCUMENTO 80862 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 17/5/2006 08:52 17/5/2006 10:30

SEM DOCUMENTO 82686 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 30/6/2006 08:17 30/6/2006 09:20

SEM DOCUMENTO 82883 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 5/7/2006 11:42 5/7/2006 12:55

SEM DOCUMENTO 83412 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 20/7/2006 09:31 20/7/2006 10:07

SEM DOCUMENTO 83787 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 28/7/2006 14:47 28/7/2006 15:38

SEM DOCUMENTO 86097 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEAR 22/9/2006 15:51 22/9/2006 17:25

SEM DOCUMENTO 89589 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 20/12/2006 09:02 20/12/2006 10:54

SEM DOCUMENTO 90041 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO GEA PROJETOS 5/1/2007 12:11 5/1/2007 12:40

SEM DOCUMENTO 90043 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO GEA PROJETOS 5/1/2007 14:03 5/1/2007 14:54

SEM DOCUMENTO 91185 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO GEA PROJETOS 31/1/2007 12:48 31/1/2007 14:00

SEM DOCUMENTO 94406 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO NAO INFORMADA 25/4/2007 16:52 26/4/2007 07:47

SEM DOCUMENTO 95109 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO NAO INFORMADA 10/5/2007 09:57 10/5/2007 10:50

SEM DOCUMENTO 95497 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO GEA PROJETOS 21/5/2007 11:52 21/5/2007 13:16

SEM DOCUMENTO 102028 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 8/11/2007 10:49 8/11/2007 11:58

SEM DOCUMENTO 102903 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO NAO INFORMADA 4/12/2007 14:05 4/12/2007 14:38

SEM DOCUMENTO 103478 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 20/12/2007 08:11 20/12/2007 08:53
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MOREIRA que ele (MOREIRA) e CEZAR TAVARES tinham um doleiro no Uruguai que
abria offshores e fazia as transferências bancárias (ANEXO 20521).

Na mesma linha, AGOSTHILDE MONACO, funcionário da área internacional da
PETROBRAS  na  época  dos  fatos, relatou  que  foi  apresentado  por  LUIS  CARLOS
MOREIRA aos  doleiros  uruguaios  JORGE DAVIES e  RAUL DAVIES,  que remeteram
valores  para  sua  conta  AKABAS  no  exterior  em  outro  esquema  criminoso  da  área
internacional  da  PETROBRAS22.  Inclusive,  em  uma  oportunidade,  LUIS  CARLOS
MOREIRA levou  AGOSTHILDE  MONACO até  o  Uruguai  juntos  para  apresentar  os
referidos doleiros, que demonstravam grande intimidade com LUIS MOREIRA (ANEXO
33523). 

Resta claro, pois, que assim agindo os denunciados JORGE LUZ, BRUNO LUZ,
LUIS CARLOS MOREIRA e DEMARCO EPIFANIO praticaram o crime de corrupção
passiva.

FATO 02: CORRUPÇÃO PASSIVA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SAMSUNG
PARA CONSTRUÇÃO DO NAVIO – SONDA VITÓRIA 10.000.

Entre setembro de 2006 (época do início das tratativas) e 25 de fevereiro de 2008
(data dos últimos pagamentos registrados nesta investigação) JULIO GERIN DE ALMEIDA
CAMARGO, representante do SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. (broker),  de
forma consciente e voluntária, ofereceu e prometeu o pagamento de vantagem indevida de
USD  25.000.000,00  ao  operador  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES,  que

21 QUE sabia que eles haviam acertado um determinado valor, não sabendo o declarante quanto;  QUE, nesta
época, por volta de agosto de 2006, o declarante, LUIS MOREIRA e CEZAR TAVARES tiveram uma reunião
com FERNANDO SOARES e JORGE LUZ no endereço da Rua Rodrigo Silva, nº 8, Centro do Rio de Janeiro;
QUE esta foi a única vez que manteve contato com JORGE LUZ mas sabia que ele participava do esquema de
propina,  sendo que  o declarante não sabe  o papel  do JORGE LUZ neste episódio;  QUE nesta reunião  foi
explicada  como  seria  o  pagamento  da  propina  referente  ao  PETROBRAS  10.000;QUE  foi  explicado  por
MOREIRA que ele (MOREIRA) e CEZAR TAVARES tinham um doleiro no URUGUAI que abria offshores e
fazia as transferências bancárias e que o declarante teria que montar um esquema para recebimento de propinas;
QUE MOREIRA e TAVARES propuseram auxiliar o declarante a utilizar o mesmo esquema; QUE o declarante
preferiu não aderir ao esquema de MOREIRA e TAVARES, pois montou o seu próprio esquema se utilizando do
BANCO CREDIT SUISSE, que abriu uma offshore no PANAMA de nome FTP SONS e posteriormente abriu
uma conta bancária na SUÍÇA; 
22Segundo o colaborador, os doleiros auxiliaram no recebimento da propina de PASSEDENA no valor de USD 
1.800.000,00.
23 Que os doleiros foram indicados por LUIS CARLOS MOREIRA, pois MOREIRA utilizava os serviços de
tais doleiros; Que os doleiros que prestarem esse serviço foram os irmãos Uruguaios JORGE DAVIES CELINI
e RAUL FERNANDO DAVIES CELINI; QUE inicialmente os Doleiros tinham escritório na Cidade do Rio de
Janeiro e seu contato principal era realizado através da funcionária GISELE; Que posteriormente os doleiros se
mudaram para a Cidade de Montevidéo/Uruguai e passaram a utilizar a Corretora INTERBALTIC, SB S.A., com
sede na Luís A. de Herrera 1248, Torre A, Piso 20, Of.  2002, Montevidéo; Que o telefone da corretora no
Uruguai era (598.2) 622.9991; Que a funcionária  GISELE utilizava o telefone (598.2) 628.0708 e o e-mail
gisele@competcorp.com; Que, em junho de 2006, na única viagem que fez a serviço à Cidade de Montevidéo foi
levado por  LUIS CARLOS MOREIRA a conhecer os sócios irmãos, Jorge e Raul Fernando, a funcionária
Gisele e a sede desta corretora; Que os sócios JORGE e RAUL FERNANDO demonstraram grande intimidade
com LUIS CARLOS MOREIRA; QUE a criação das offshores utilizadas para abertura das contas no exterior
(AKABAS e FARLAND) foi providenciada pela gerente do Banco, não pelos doleiros.
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representava  os  funcionários  corruptos  da  PETROBRAS,  estando  dentre  eles  NESTOR
CUÑAT CERVERÓ,  DEMARCO JORGE EPIFÂNIO, LUIS  CARLOS  MOREIRA  e
EDUARDO DA COSTA VAZ MUSA, para que os funcionários da estatal praticassem ato de
ofício  ilegal,  consistente  em  viabilizar  a  contratação  da  empresa  SAMSUNG  HEAVY
INDUSTRIES  CO.  LTD  pela  PETROBRAS  para  construir  o  navio-sonda  PETROBRAS
10.000 sem seguir as normas de governança da companhia.

Em ato contínuo, nas mesmas condições de tempo, espaço e local, os funcionários
públicos corruptos da PETROBRAS NESTOR CUÑAT CERVERÓ,  DEMARCO JORGE
EPIFÂNIO, LUIS CARLOS MOREIRA, EDUARDO DA COSTA VAZ MUSA e outros,
representados  por  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES, de  forma  consciente  e
voluntária, em união de desígnios, aceitaram o oferecimento de vantagem indevida, para si e
para outrem, em razão de suas funções públicas, praticando diversos atos que infringiram
deveres funcionais inerentes aos cargos públicos que ocupavam.

Segundo os colaboradores ouvidos, não houve propina para políticos nesta operação,
razão pela qual JORGE LUZ e BRUNO LUZ não participaram dos fatos.

Durante as apurações da PETROBRAS (ANEXO 128), destacaram-se as seguintes
irregularidades constatadas: (i) frágil comprovação da necessidade de contratar, pois se valeu
do  mesmo  estudo  que  justificou  a  contratação  da  PETROBRAS  10000,  sem  estudos
geológicos,  resultando  em idêntica  fragilidade  em relação  à  real  demanda  de  poços;  (ii)
condução  de  negociações  visando  à  contratação  sem  prévia  anuência  da  autoridade
competente, pois as negociações com o estaleiro e a escolha de parceiro foram feitas antes de
autorização e aprovação da Diretoria Executiva para o negócio, contrariando a regra geral
adotada na companhia; (iii) falta de processo competitivo para suportar a escolha do estaleiro
SAMSUNG  para  construção  do  referido  navio  Sonda  –  sem  realização  de  processos
competitivos para seleção da proposta, aceitando-se uma única proposta, sem comissão de
negociação para escolha do estaleiro e inexistência de atas de reunião que evidenciassem as
negociações. Ademais, na Exposição de motivos que justificou o negócio, dentre as razões
para a escolha do estaleiro estaria a suposta economia de escala na supervisão, racionalização
na compra de equipamentos e estoques para ambas as unidades,  bem como assinatura de
contrato  semelhante  ao  da  PETROBRAS 10000.  Porém,  nada  obstante  tal  justificativa,  o
preço pactuado superava o do primeiro navio sonda em 5%.

Em setembro de 2006, cerca de dois meses após concluído o primeiro negócio ilícito
envolvendo o navio PETROBRAS 10.000, o lobista FERNANDO SOARES, após autoriza-
ção de LUIS CARLOS MOREIRA, procurou JÚLIO CAMARGO e informou sobre o inte-
resse da PETROBRAS em adquirir um novo navio-sonda, agora para o Golfo do México. De
acordo com os depoimentos de JULIO CAMARGO (ANEXO 1624) e de FERNANDO SOA-
RES (ANEXO 0825), nesta oportunidade, a PETROBRAS não tinha mais interesse em realizar

24 QUE após  dois  meses  aproximadamente  de  fechado o negócio  acerca  da  primeira  sonda,  FERNANDO
SOARES procurou o declarante e disse que a Área Internacional precisava de outra sonda, agora para o Golfo do
México; QUE FERNANDO SOARES disse que se a SAMSUNG tivesse condições de fornecer esta segunda
sonda no mesmo prazo que a primeira,  teria-se grande chance da PETROBRAS contratar a segunda sonda,
dentro das mesmas características técnicas da primeira;

25 QUE questionado sobre o contrato de compra da plataforma de perfuração para águas profundas VITÓRIA
10.000,  o  depoente afirmou que,  ainda em 2006,  entre agosto e setembro,  a  área técnica da PETROBRAS
confirmou a necessidade de aquisição de um segundo navio sonda; QUE foi autorizado ao depoente conversar
com JÚLIO CAMARGO para verificar a possibilidade de a PETROBRAS ter um novo slot junto com o estaleiro
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a parceria com a MITSUI, embora aceitasse a SAMSUNG como construtora também desta
sonda.

Dessa forma, FERNANDO SOARES, mais uma vez representando os interesses de
NESTOR CERVERÓ,  DEMARCO JORGE EPIFÂNIO, LUIS  CARLOS  MOREIRA,
EDUARDO MUSA e de outros agentes públicos corruptos da PETROBRAS, entabulou nego-
ciação com JÚLIO CAMARGO e, desta vez já no início das tratativas, solicitou, apenas para
este segundo navio-sonda, o pagamento de propina no montante de US$ 25.000.000,00. 

Após longa negociação, JULIO CAMARGO aceitou o montante da propina solici-
tada por FERNANDO SOARES e, para viabilizar o seu pagamento, conseguiu junto a em-
presa SAMSUNG o aumento da sua “comissão” para o montante de USD 53.000.000,00

SAMSUNG, assim como as condições de preço, prazo de construção, etc.; QUE questionado quem disse isto ao
depoente,  esclareceu  que  foi  LUIS CARLOS MOREIRA,  então  gerente  executivo da  PETROBRAS,  quem
trouxe esta informação ao depoente; QUE então o depoente procurou JÚLIO CAMARGO para tratar do tema
referente ao segundo navio sonda; QUE em uma conversa inicial e anterior, o depoente já havia antecipado a
JÚLIO  CAMARGO  que  havia  a  possibilidade  da  contratação  de  um  segundo  navio  sonda;  QUE  quando
procurou JÚLIO, lhe disse que aquela possibilidade se confirmou e que a PETROBRAS iria realmente necessitar
de um segundo navio sonda e que o depoente estava autorizado a negociar este segundo navio; QUE JÚLIO
CAMARGO disse que iria iniciar as tratativas junto à SAMSUNG, para verificar quando teria o slot, assim
como  as  condições  de  preço  e  prazo  de  entrega;  QUE  aproximadamente  duas  semanas  depois,  JÚLIO
CAMARGO  retornou  ao  depoente,  dizendo  que  teria  o  slot,  que  o  prazo  dependeria  de  tratativas  com a
PETROBRAS e o preço dependeria das especificações técnicas da empresa, se seriam ou não exatamente iguais
ao primeiro navio sonda; QUE o depoente ficou de marcar uma reunião de JÚLIO CAMARGO com a área
técnica da PETROBRAS, na  qual  participaria  também alguém da SAMSUNG; QUE nesta  reunião entre  o
depoente  e  JÚLIO  CAMARGO,  este  último  ficou  de  informar  a  SAMSUNG de  que  a  PETROBRAS iria
contatar a empresa coreana por e-mail, para já iniciar as tratativas o quanto antes em relação ao referido navio
sonda; QUE neste segundo navio sonda, a PETROBRAS não queria a MITSUI como sócia, para não parecer que
a estaria privilegiando; QUE houve realmente o contato da PETROBRAS e SAMSUNG por e-mail, na qual se
acertou o slot, o prazo e o preço; QUE o preço seria um pouco maior que o primeiro navio sonda, em razão de
algumas especificações técnicas diversas do primeiro; 
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pelos dois navios-sonda (ANEXO 1626 Depoimentos FERNANDO SOARES (ANEXO 0827) e
NESTOR CERVERÓ (ANEXO 0228).

Acertado  o  valor  da  propina,  o grupo  formado  por  NESTOR  CERVERÓ,  DE-
MARCO JORGE EPIFÂNIO, LUIS MOREIRA, EDUARDO MUSA e por outros agentes
públicos corruptos da PETROBRAS, da mesma forma que ocorreu no navio-sonda PETRO-
BRAS 10.000, buscaram obter vantagem indevida em tal negócio, de modo que, em divisão
de tarefas, valendo-se dos cargos que exerciam, buscaram justificar a contratação da SAM-
SUNG, empregando argumentos fraudulentos e práticas que contrariavam princípios de boa
governança.

De acordo com relatório produzido pela auditoria da PETROBRAS, a necessidade de
construir outro navio-sonda foi comprovada de forma frágil, pois se valeu do mesmo estudo
que justificou a contratação da PETROBRAS 10.000, sem análises geológicas, resultando em
idêntica fragilidade em relação a real demanda de poços.

Para tratar  do acerto da propina do segundo navio-sonda, em 14 de setembro de
2006,  NESTOR CERVERÓ reuniu-se com JULIO CAMARGO e FERNANDO SOARES
(neste  dia,  FERNANDO SOARES entrou  e  saiu da PETROBRAS, para visitar  NESTOR
CERVERÓ, por sete vezes, entre 11h09min e 18h41min, conforme registro da agenda funcio-

26 QUE FERNANDO SOARES disse,  todavia,  que neste caso ele  precisaria  de uma comissão de US$ 25
milhões de dólares; QUE o argumento utilizado por FERNANDO SOARES para exigir valor maior para esta
segunda sonda era no sentido de que caso a SAMSUNG fabricasse e vendesse duas sondas tecnicamente iguais,
o  custo para ela  seria  menor e  o  lucro seria  maior;  QUE quando FERNANDO SOARES falou em US$25
milhões, o declarante disse que precisaria conversar com o representante da SAMSUNG, HARRY LEE, pois
seria necessário que esta empresa também aumentasse o valor da comissão que deveria ser pagar ao declarante,
pois dela sairia a propina a ser paga; QUE o declarante conversou com HARRY LEE no Rio de Janeiro/RJ e
disse que a comissão do declarante teria de aumentar para entre US$ 50 a 55 milhões de dólares; QUE HARRY
LEE concordou em pagar US$ 53 milhões de dólares de comissão ao declarante para o contrato das duas sondas,
mas ele não sabia que parte do valor o declarante destinaria a FERNANDO SOARES;

27 QUE assim que se iniciaram as  tratativas  por e-mail,  o depoente já iniciou as  negociações com JÚLIO
CAMARGO sobre as comissões que o depoente faria jus; QUE JÚLIO CAMARGO queria manter o mesmo
valor de US$ 15 milhões de dólares; QUE o depoente disse que aquele valor seria insuficiente, pois o depoente
necessitaria  de   valores  mais  altos  para  fazer  os  “acertos”;  (…)  QUE  questionado  quais  funcionários  da
PETROBRAS estavam envolvidos neste segundo navio sonda, respondeu que foram os mesmos que estavam
envolvidos no primeiro navio sonda, quais sejam: LUIZ CARLOS MOREIRA, NESTOR CERVERÓ, RAFAEL
COMINO,  CEZAR TAVARES,  DEMARCO  e  EDUARDO  MUSA;  QUE  mostrada  a  foto  de  DEMARCO
JORGE EPIFÂNIO, em anexo, o depoente reconhece como sendo a pessoa de DEMARCO mencionada; QUE
todos estes funcionários da PETROBRAS receberam vantagens indevidas e participaram de alguma forma do
processo  de  aquisição  do  navio  sonda  VITÓRIA 10.000,  embora  o  depoente  não  saiba  especificamente  a
participação de cada um;

28 QUE na época já se estava negociando a aquisição do segundo navio sonda, denominado Vitória 10.000;
QUE o segundo navio sonda também foi  adquirido perante a  SAMSUNG, com a intermediação de JULIO
CARMARGO; QUE, diferentemente do primeiro navio sonda, a PETROBRAS associou-se à SCHAIN para
formar uma sociedade destinada à aquisição do equipamento; QUE posteriormente o navio sonda seria alugado à
PETROBRAS, tal como ocorreu em relação ao primeiro equipamento; QUE em relação ao segundo navio sonda
também  foi  acertado  o  pagamento  de  propina  por  JULIO  CAMARGO;  QUE  o  declarante  solicitou,  por
intermédio de FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, uma propina de US$ 20 milhões de dólares; QUE o
aumento  do  valor  solicitado  decorreu  do  fato  de  que  o  segundo  navio  sonda  havia  sido  oferecido  pela
SAMSUNG, ao passo que o primeiro navio sonda tinha sido buscado pela PETROBRAS; QUE a divisão da
propina seria proporcional à distribuição de propina relativa ao primeiro navio sonda;
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nal de NESTOR CERVERÓ (ANEXO 216, fl. 39) e registros de portaria da PETROBRAS
(ANEXO 226).

Em 13 de dezembro de 2006 a SAMSUNG ofertou uma vaga (slot) para construção
de um 2º navio-sonda no valor de USD 616.000.000,00 (ANEXO 93).

Em 15 de janeiro de 2007, o gerente-executivo para desenvolvimento de negócios da
área internacional,  LUIS CARLOS MOREIRA, sob a chancela do diretor NESTOR CER-
VERÓ, encaminhou à Diretoria Executiva documento (DIP-INTER-DN 17/2007) solicitando
àquele órgão considerar a construção de um segundo navio-sonda voltado para as operações
da área internacional em águas ultraprofundas, com início de operação programada para junho
de 2010, a ser construído no estaleiro SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES, “visando uma eco-
nomia de escala e vantagens operacionais no gerenciamento de unidades gêmeas” (ANEXO
142). 

Interessante apontar  que,  mesmo se afirmando na justificativa  da aquisição deste
navio-sonda que a aquisição traria economia para a PETROBRAS, o valor do novo navio-
sonda é 5% superior ao do primeiro, sendo certo também que não houve praticamente qual-
quer negociação sobre o preço (ANEXO 142).

De acordo com o relatório da auditoria da PETROBRAS (ANEXO 128, fl. 16), até
então, a condução das negociações foram realizadas sem prévia anuência da autoridade com-
petente, pois as negociações com o estaleiro e a escolha de parceiro foram feitas antes de au-
torização  e  aprovação  da  Diretoria  Executiva  para  o  negócio,  contrariando  a  regra  de
governança adotada na companhia.

Em 18 de janeiro de 2007 foi aprovada pela Diretoria Executiva a construção de um
novo navio-sonda para exploração de águas ultraprofundas, conforme Ata de 4624 (ANEXO
142). 

Desse modo, em 26 de janeiro de 2007, a  Letter of Intent foi assinada entre a PE-
TROBRAS OIL AND GAS B.V, representada pelo Diretor NESTOR CERVERÓ. e o esta-
leiro  SAMSUNG (ANEXO  92). Neste  mesmo  dia,  FERNANDO  SOARES  esteve  com
NESTOR CERVERÓ na PETROBRAS, conforme registros de portaria da estatal (ANEXO
227).

Em 05 de março de 2007, o gerente-executivo LUIS CARLOS MOREIRA encami-
nhou o resultado final das negociações ao diretor NESTOR CERVERÓ (ANEXO 99). No dia
seguinte, 06 de março de 2007, há reunião entre JULIO CAMARGO e NESTOR CERVERÓ,
de acordo com registros da agenda do diretor internacional (ANEXO 215). 

No dia 08 de março de 2007, conforme extrato da ata da reunião da Diretoria Execu-
tiva 4.632 (ANEXO 99), NESTOR CERVERÓ submeteu e teve aprovada pela Diretoria Exe-
cutiva a recomendação para que a empresa PETROBRAS Oil & Gas B. V. (PO&G), empresa
subsidiária da PETROBRAS na época,  celebrasse o contrato para a construção do navio-
sonda VITORIA 10000 com a empresa SAMSUNG, conforme anteriormente acordado com
JÚLIO CAMARGO, pelo valor total de US$ 616.000.000,00. Confira-se o trecho pertinente
da ata (ANEXO 17):
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Em 09 de março de 2007, dia imediatamente seguinte à autorização pela Diretoria
Executiva, da mesma forma como ocorreu na primeira aquisição, foi formalizado o respectivo
contrato para a construção do navio-sonda Vitoria 10000 (ANEXO 104).

Novamente, a SAMSUNG foi contratada sem procedimento licitatório e sem justifi-
cativa que inviabilizasse a realização de procedimento competitivo para a contratação (de
acordo com auditoria constante no ANEXO 128).

No dia  21 de março de 2007 foi formalizado o segundo contrato de comissão (Co-
mission Agreement  for  the  2nd Drillship of  Petrobras  – Hull  n.  1766)  entre  JULIO CA-
MARGO, através de sua empresa PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA., e a empresa
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. O valor da comissão foi, conforme previsto,
majorado para US$ 33.000.000,00 (ANEXO 23).

A forma de pagamento das comissões e o posterior repasse das propinas ocorreu de
maneira semelhante ao primeiro navio-sonda, com pagamentos no exterior, em contas indica-
das por FERNANDO SOARES, conforme será visto. 

Para  o  recebimento  dos  valores,  os  réus  utilizaram de  operações  de  lavagem de
capitais por intermédio da utilização de contas ocultas no exterior que serão imputadas na
sequência. 

Dessa forma, restou comprovado que os denunciados LUIS CARLOS MOREIRA e
DEMARCO JOSE EPIFANIO praticaram o crime de corrupção passiva.

 CONTEXTO  DOS  FATOS  03,  04,  05  e  06-  LAVAGEM  DE  ATIVOS
TRANSNACIONAL- CRIMES ANTECEDENTES PETROBRAS 10.000 E VITORIA
10.000- CONTEXTO.

Como salientado, no dia 07 de julho de 2006, JÚLIO CAMARGO, por meio de sua
empresa PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA, firmou contrato de consultoria com a
empresa  SAMSUNG  HEAVY INDUSTRIES  CO.  LTD  (contrato  no  ANEXO  19  e  sua
tradução  no  ANEXO  184)  relacionado  ao  pagamento  de  propinas  do  navio-sonda
PETROBRAS  10.000.  Por  meio  do  referido  contrato  de  consultoria,  a  SAMSUNG
comprometeu-se a pagar o valor total de US$ 20.000.000,00 pela intermediação do negócio
(“Commission Agreement”). Conforme expressamente consta do “Commission Agreement”,
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os valores deveriam ser pagos pela SAMSUNG na conta nº 2009071 da offshore PIEMONT
INVESTMENT CORP. no Banco Winterbothan Trust Company Limited., no Uruguai.Este
contrato foi usado para pagamento de propina do primeiro navio-sonda.

No  dia  21  de  março  de  2007  foi  formalizado  o  segundo  contrato  de  comissão
(Comission  Agreement  for  the  2nd  Drillship  of  Petrobras  –  Hull  n.  1766)  entre  JULIO
CAMARGO,  através  de  sua  empresa  PIEMONTE  EMPREENDIMENTOS  LTDA.,  e  a
empresa SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. O valor da comissão foi, conforme
previsto,  majorado  para  US$  33.000.000,00  (ANEXO  23).  Este  contrato  foi  usado  para
pagamento da propina do segundo navio-sonda.

Em 8 de agosto de 2006 a SAMSUNG começou a efetuar os pagamentos em favor de
JULIO CAMARGO:

No  âmbito  dos  funcionários  da  estatal,  LUIS  CARLOS  MOREIRA era  o
responsável por organizar listas com identificação de contas no exterior a ser repassada para
FERNANDO SOARES.

As listas  utilizadas  para  identificar  os  beneficiários  finais  apresentavam contas  e
codinomes para os agentes beneficiados, como “lindinho” para NESTOR CERVERÓ e “filé”
para RAFAEL COMINO (de acordo com depoimentos de FERNANDO SOARES - ANEXO
0729, de NESTOR CERVERÓ – ANEXO 0230 e EDUARDO MUSA – ANEXO 20531).

Durante os anos de 2006, 2007 e 2008, período das negociações até a data final dos
pagamentos, de acordo com os registros de portaria da PETROBRAS (ANEXOS 226 - 228),
FERNANDO SOARES visitou por diversas vezes NESTOR CERVERÓ e  LUIS CARLOS
MOREIRA.  Neste  período,  FERNANDO  SOARES  não  desempenhou  qualquer
intermediação de contratação de empresa junto a PETROBRAS de forma lícita, o que deixa
claro  que  as  visitas  realizadas  tinham  como  única  finalidade  tratar  de  negociações  e
pagamento de propina com os referidos funcionários da PETROBRAS.
29 QUE sabe disto porque tratou de valores com eles e porque os nomes deles vinham nas tabelas indicadas por
MOREIRA; QUE nesta tabela havia não apenas o que o depoente recebia de JÚLIO CAMARGO, mas também o
que  cada  um recebeu  de  valores;  QUE em geral  NESTOR CERVERÓ não  participava  destas  reuniões  no
escritório de LUIS MOREIRA, pois as reuniões com CERVERÓ eram em geral na própria PETROBRAS ou em
restaurantes; QUE era MOREIRA quem indicava as contas e os valores a serem pagos; QUE MOREIRA sempre
indicava contas no exterior para pagamentos;

30 QUE o declarante, os gerentes e o terceirizado da Diretoria Internacional da PETROBRAS receberam a parte
de propina que lhes cabia, por meio de contas mantidas no exterior; QUE o controle da distribuição da propina
era feita por meio de tabelas elaboradas por MOREIRA, as quais eram aprovadas pelo declarante; QUE essas
tabelas usavam codinomes como Paulista,  Filé,  Lindinho, para designar os destinatários da propina;  QUE o
declarante não se recorda se era designado como Lindinho; QUE o declarante não se lembra quem era designado
como Paulista; QUE o declarante se lembra que COMINO era designado como Filé;
31 QUE, por volta de julho de 2006, quando o declarante estava começando a trabalhar no desenvolvimento do 
projeto do navio sonda PETROBRAS 10.000, MOREIRA mostrou uma planilha de divisão de propinas da área 
internacional da PETROBRAS; QUE esta planilha constavam codinomes (apelidos); QUE o apelido de 
NESTOR na planilha era “LINDINHO”;
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Em relação  aos  políticos  agraciados  com pagamento  de  propina  do  navio-sonda
PETROBRAS  10.000,  estas  operações  foram  coordenadas  por JORGE  ANTONIO  DA
SILVA LUZ e BRUNO GONÇALVES LUZ, conforme a seguir se passa a imputar.

Recebidas listas de FERNANDO SOARES com contas a receberem os valores inde-
vidos, passou a indicá-las a JULIO CAMARGO.

Confrontando os dados constantes em planilhas com contas destinatárias de propina
entregues por JULIO CAMARGO (ANEXO 207) e FERNANDO SOARES (ANEXO 202) e
os extratos das contas de JULIO CAMARGO e de parte das contas beneficiárias, foi possível
constatar a realização de 40 operações, que somara o montante de USD 18.314.741,03.

Discrimina-se  no  quadro  abaixo  as  operações  de  pagamento  desses  USD
18.314.741,03 realizadas a partir das seguintes contas controladas por JULIO CAMARGO: a)
nº 2009071, em nome da empresa  offshore Piamont Investment Corp., no Banco Winterbo-
than, no Uruguai; b) nº 889961-82, em nome da empresa offshore PELEGO LIMITED, man-
tida no banco Credit  Suisse,  na Suíça e  c)  nº  471930-52,  em nome da  empresa  offshore
BLACKBURN VENTURE LIMITED, mantida no banco Credit Suisse, Suíça, de propriedade
de JULIO CAMARGO, para as contas indicadas por FERNANDO SOARES, transferências
estas que têm correspondência nos respectivos extratos bancários:
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Parte dos destinatários dos valores foram identificados, tanto na PETROBRAS como
no núcleo político.

Como se verifica no gráfico abaixo, o recebimento de valores ocorreu por meio de
contas no exterior e em nome de empresas offshores, as quais não foram declaradas para as
autoridades brasileiras, sendo que, em alguns casos, os valores chegaram até os destinatários
finais após transcorrerem diversas camadas de contas sediadas no exterior.
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Op ORIGEM DESTINO PAÍS VALOR DATA VALOR TABELA ANEXO

1 PELEGO LTD – CREDIT SUISSE CONTA NO BSI SA - LUGANO SUÍÇA 250.000,00 24/08/06 250000 BAIANO 275

2 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 500.000,00 20/09/06 500000 BAIANO E JULIO 270

3 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HCBA FACTORY/WACHOVIA BANK OF GEORGIA/ACCOUNT – 2000021813397 EUA 251.050,00 06/10/06 251050 BAIANO E JULIO 274

4 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN EUA 247.550,00 19/10/06 247550 BAIANO E JULIO 231 e 232

5 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HCBA FACTORY/WACHOVIA BANK OF GEORGIA/ACCOUNT – 2000021813397 EUA 252.450,00 19/10/06 252450 BAIANO E JULIO 272

6 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN EUA 247.550,00 23/10/06 247550 BAIANO E JULIO 231 e 232

7 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HCBA FACTORY/WACHOVIA BANK OF GEORGIA/ACCOUNT – 2000021813397 EUA 252.450,00 23/10/06 252450 BAIANO E JULIO 273

8 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN CHINA 106.470,00 24/11/06 106470 JULIO 266

9 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN GUADIX CORP 250.000,00 11/01/07 250000 BAIANO 241

10 BLACKBURN VENTURE LTD – CREDIT SUISSE EUA 200.000,00 12/01/07 200000 BAIANO 229 e 230

11 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 1.500.000,00 08/05/07 1500000 BAIANO E JULIO 271

12 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 1.500.000,00 08/05/07 1500000 BAIANO E JULIO 249

13 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 204.000,00 15/05/07 204000 BAIANO E JULIO 267

14 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN LUXEMBURGO 510.000,00 15/05/07 510000 BAIANO E JULIO 252 e 253

15 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 306.000,00 15/05/07 306000 BAIANO E JULIO 254

16 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 200.000,00 31/05/07 200000 BAIANO E JULIO 250 e 251

17 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 800.000,00 06/06/07 800000 BAIANO E JULIO 244 e 245

18 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN SUÍÇA 200.000,00 20/06/07 200000 BAIANO E JULIO 242 e 243

19 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN ESPENHA 150.000,00 20/06/07 150000 BAIANO E JULIO 246

20 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 450.000,00 25/07/07 450000 BAIANO E JULIO 237

21 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN EUA 25.000,00 26/07/07 25000 BAIANO E JULIO 264

22 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 680.000,00 22/08/07 680000 BAIANO E JULIO 238

23 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 99.000,00 28/08/07 99000 BAIANO E JULIO 239

24 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HEADLINER LIMITED/BSI SA – LUGANO/ACCOUNT – A431058 SUÍÇA 500.000,00 13/09/07 500000 JULIO 268

25 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HEADLINER LIMITED/BSI SA – LUGANO/ACCOUNT – A431058 SUÍÇA 500.000,00 14/09/07 500000 JULIO 269

26 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 675.000,00 21/09/07 675000 BAIANO E JULIO 240

27 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 525.000,00 21/09/07 525000 BAIANO E JULIO 255

28 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 500.000,00 26/09/07 500000 BAIANO E JULIO 256

29 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 230.000,00 02/10/07 230000 BAIANO E JULIO 257

30 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 269.000,00 03/10/07 269000 BAIANO E JULIO 258

31 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 350.000,00 16/10/07 350000 BAIANO E JULIO 233 e 234

32 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN ESPANHA 110.000,00 19/10/07 110000 BAIANO E JULIO 247

33 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN ESPANHA 59.113,00 19/10/07 59113 BAIANO E JULIO 248

34 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN EUA 15.000,00 19/10/07 15000 BAIANO E JULIO 265

35 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 1.000.000,00 23/10/07 1000000 BAIANO E JULIO 259

36 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 500.000,00 04/12/07 500000 BAIANO E JULIO 235 e 236

37 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN HONG KONG 600.000,00 10/12/07 600000 BAIANO E JULIO 260

38 PELEGO LTD – CREDIT SUISSE HONG KONG 1.100.036,70 05/03/08 1100036,7 JULIO 261

39 PELEGO LTD – CREDIT SUISSE HONG KONG 1.000.036,44 18/06/08 1000036,44 JULIO 262

40 PELEGO LTD – CREDIT SUISSE HONG KONG 1.200.034,89 25/02/08 1200034,89 JULIO 263

HEADLINER LIMITED/BSI SA – LUGANO/ACCOUNT – A431058

YIC, LLC MARLETTA GA/BANK OF AMERICA/ACCOUNT – 003344083038

YIC, LLC MARLETTA GA/BANK OF AMERICA/ACCOUNT – 003344083038

SHAOXING TIANLONG IMPORT AND EXPORT LTD/CHINA EVERBRIGHT BANK 
CO. LTD/ACCOUNT – 120100303000854

GUADIX CORP./BANK OF NEW YORK/SUB ACCOUNT – 1002227

HEADLINER LIMITED/BSI SA – LUGANO/ACCOUNT – A431058

BEEGEES/CREDIT SUISSE – ZURICH /ACCOUNT – 0835 -6112483

GRAN OCEAN EXPORT CO. LTD./BANK HSBC – HONG KONG/ACCOUNT – 
636575771838

ZAGO INC. PANAMA CITY/BANQUE SAFRA – LUXEMBOURG/ACCOUNT – 
687079

ROSY BLUE DMCC/BANK HSBC – GENEVE/ACCOUNT – 1482327

AKABAS INVEST E FINANCE SA/CLARIDEN LEU AG – ZURICH/ACCOUNT – 
007146665792

THREE LIONS ENERGY LTD/CLARIDEN LEU LTD – ZURICH IBAN – CH 95 0507 
1026 0647 1200 0

FTP SONS LIMITED/CREDIT SUISSE – ZURICH/ACCOUNT – 0835-920283-6

IBERBRAS INTEGRACION DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIA S.A./LA CAIXA/IBAN 
– ES75 2100 3034 1172 0031 2382 ACCOUNT – 21003034 11 7200312382

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

RAGAN & FREEMAN LLP CFA – BARNACLE HOLDINGS INC./CHASE 
MANHATTAN BANK – NY/ACCOUNT – 134-65223-0365

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG 
KONG/ACCOUNT – 776-040784-883

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

ARISTAN INC/THE WINTERBOTHAM MERCHANT BANK – NASSAU. 
BAHAMAS/ACCOUNT – 1008115

IBERBRAS INTEGRACION DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIA S.A./BANCO 
SABADELL ATLANTICO/IBAN – ES330081 0039 88 0070200332 – ACCOUNT 0081 

0039 0070200332

IBERBRAS INTEGRACION DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIA S.A./BANCO 
SABADELL ATLANTICO/IBAN – ES330081 0039 88 0070200332 – ACCOUNT 0081 

0039 0070200332

RAGAN & FREEMAN LLP CFA – BARNACLE HOLDINGS INC./CHASE 
MANHATTAN BANK – NY/ACCOUNT – 134-65223-0365

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

ARISTAN INC/THE WINTERBOTHAM MERCHANT BANK – NASSAU. 
BAHAMAS/ACCOUNT – 1008115

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883

HONG SHING TRADING LTD/HANG SENG BANK – HONG KONG/ACCOUNT – 
776-040784-883
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As contas  ARIASTAN, TM PEEL e  GUADIX CORP,  situadas  nas  BAHAMAS,
receberam parte dos valores e pertenciam aos doleiros JORGE DAVIES e RAUL DAVIES,
que foram indicados por LUIS CARLOS MOREIRA para ajudar  JORGE LUZ, BRUNO
LUZ e FERNANDO SOARES na distribuição dos valores aos destinatários finais.

Explicado o contexto, passa-se a imputar neste momento, as operações de lavagem
de  capitais  envolvendo  os  denunciados  AGOSTHILDE  MONACO  DE  CARVALHO,
DEMARCO  JORGE  EPIFÂNIO,  JORGE  ANTONIO  DA  SILVA  LUZ,  BRUNO
GONCALVES LUZ, RAUL DAVIES e JORGE DAVIES.

FATO 03- OPERAÇÕES PIAMONTE – THREE LIONS – PENTAGRAM.

No período de 06 de junho de 2007 a 02 de junho de 2008, no Brasil, Uruguai e na
Suíça,  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA CAMARGO,  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO
SOARES, JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e BRUNO GONCALVES LUZ, de forma
consciente e voluntária, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição
e  movimentação  de  USD 672.000,00  por  intermédio  de  transferências  bancárias  entre  as
contas  titularizadas  por  JULIO  CAMARGO  e  por  FERNANDO  SOARES  e  a  conta
PETAGRAM,  cujos  beneficiários  finais  eram  JORGE  LUZ e  BRUNO  LUZ,  valores
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provenientes dos crimes praticados pela organização criminosa que vitimou a PETROBRAS,
especialmente crimes contra o sistema financeiro,  corrupção passiva e ativa envolvendo a
contratação  da  SAMSUNG  pela  PETROBRAS  para  construção  dos  navios-sondas
PETROBRAS 10.000 e VITÓRIA 10.000.

Em 06 de junho de 2007, a conta THREE LIONS  ENGERGY INC, pertencente a
FERNANDO SOARES, mantida no banco Clariden Leu, em Zurique, Suíça, recebeu USD
800.000,00 da  conta 2009071,  da  offshore PIAMONT INVESTMENT CORP.,  no  Banco
Winterbothan, no Uruguai, de JULIO CAMARGO.

Na sequência, a conta THREE LIONS ENGERGY INC, em 14 de junho de 2007 e
em 02 de junho de 2008, transferiu, respectivamente, USD 360.000,00 e USD 312.000,00 em
favor da conta nº 648075, em nome da empresa offshore PENTAGRAM ENGERGY CORP,
mantida no Banco Clariden Leu AG, Genebra, Suíça. 

A conta nº 648075, em nome da empresa offshore PENTAGRAM ENGERGY CORP,
mantida no Credit Suisse AG, na Suíça, é atribuída a JORGE LUZ, e utilizada em atividade
criminosa  desempenhada  em  conjunto  com  BRUNO  LUZ,  conforme  depoimento  de
FENANDO SOARES (ANEXO 32032).

Corrobora  essa  afirmação  o  fato  de  JORGE  LUZ e BRUNO  LUZ serem
beneficiários de conta cujo nome é PENTAGRAM ENGINEERING CORP, ou seja,  muito
semelhante a  PENTAGRAM ENGERGY CORP.

De acordo com os documentos enviados pela Suíça por intermédio de cooperação
jurídica internacional (ANEXOS 386 e 387), a conta PENTAGRAM ENGINEERING CORP
tem como procuradores autorizados a assinar pela empresa  BRUNO GONÇALVES LUZ,
JORGE ANTONIO LUZ  e  MARIA SILIVIA BRAZ GONÇALVES  LUZ, os  quais  não
declararam a conta para as autoridades fiscais (ANEXO 360).

Em consulta aos dados da conta PENTAGRAM ENGINEERING CORP foi possível
constatar a existência de operações com a conta  PENTAGRAM ENGERGY CORP, o que
confirma a relação de tal conta com JORGE LUZ e BRUNO LUZ(ANEXOS 367 - 372).

Desse modo, a partir da conta  PENTAGRAM ENGERGY CORP, os valores foram
destinados  para  os  beneficiários  finais  ligados  ao  PMDB,  sendo  que  tais  fatos  estão  sob
apuração perante o Supremo Tribunal Federal.

Em resumo, a partir das provas colhidas na investigação, mormente o depoimento de
colaboradores,  constatou-se  que JULIO  CAMARGO,  como  representante  da  SAMSUNG
pagou a FERNANDO SOARES, que era representante dos funcionários públicos corruptos da
PETROBRAS  que,  na  sequência,  pagou  a  JORGE  LUZ e  BRUNO  LUZ,  que  eram
encarregados de tratar dos interesses dos parlamentares corruptos do PMDB.
32
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Banco Nº Conta Nome da Conta / Titular Lançamento Data 'value' Débito Crédito Moeda Origem / Destino PAÍS

Credit Suisse A682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 20/03/08 200.000,00 USD PENTAGRAM ENERGY CORP

Credit Suisse A682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 18/09/09 15.000,00 USD PENTAGRAM ENERGY CORP

Credit Suisse A682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 01/02/11 1.000,00 USD Pentagram Energy Corp

Credit Suisse A682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 28/12/11 122,00 USD Pentagram Energy Corp Re

Beneficiário / 
Procurador

BIC/SWIFT/BA
NCO
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Assim, os pagamentos ocorreram por intermédio de operação triangulada envolvendo
as contas PIAMONTE, THREE LIONS e PENTAGRAM, sendo que os denunciados BRUNO
GONÇALVES LUZ e JORGE ANTONIO LUZ cometeram o crime de lavagem de dinheiro. 

FATO 04: OPERAÇÕES PIAMONTE – TM PELL e ARISTAN – ORION SP.

No período de 1 de janeiro de 2007 até 4 de dezembro de 2007, no Brasil, Uruguai,
Bahamas  e  em  Cayman,  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA  CAMARGO,  FERNANDO
ANTÔNIO FALCÃO SOARES,  BRUNO GONÇALVES LUZ, JORGE ANTONIO LUZ
JORGE DAVIES e RAUL FERNANDO DAVIES, de forma consciente e voluntária, por
intermédio de oito transferências bancárias entre a conta controlada por JULIO CAMARGO
Piamont Investment Corp., no Banco Winterbothan, no Uruguai e as contas GUADIX CORP,
T.M PELL INC, TM PEEL e ARISTAN INC, pertencentes a  RAUL DAVIES e  JORGE
DAVIES, ocultaram  e  dissimularam  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,
movimentação  de  USD  3.204.000,  valores  provenientes  dos  crimes  praticados  pela
organização criminosa que vitimou a PETROBRAS, especialmente crimes contra o sistema
financeiro nacional, corrupção passiva e ativa envolvendo a contratação da SAMSUNG pela
PETROBRAS para construção dos navios-sondas PETROBRAS 10.000 e VITÓRIA 10.000.

Os denunciados BRUNO GONÇALVES LUZ e JORGE ANTONIO LUZ eram os
responsáveis por indicar as contas de políticos do PMDB para recebimento de propinas. Nessa
função,  indicaram as  contas  GUADIX  CORP,  T.M  PELL INC  e  ARISTAN  INC,  todas
pertencentes a  RAUL DAVIES e  JORGE DAVIES, para FERNANDO SOARES repassar
para JULIO CAMARGO realizar os depósitos de propina partindo da conta da PIAMONTE. 

Os depósitos totalizaram USD 3.204.000,00, em 8 transações, realizadas no período
de 11/01/2007 a 04/12/2007 por intermédio das seguintes operações:

Os denunciados RAUL DAVIES e JORGE DAVIES33 são possuidores de diversas
contas sediadas no exterior em nome de empresas  offshores, dentre elas, GUADIX CORP,
TRADE CENTER CORP FINANCIAL, BUXTON HI TECH (ASIA) INC, T.M. PEEL INC,

33 Também  chamados  de  RAUL DAVIES  CELLINI  e  JORGE  DAVIES  CELLINI possivelmente  em
decorrência da nacionalidade uruguaia que também possuem e diante da filiação apresentada por eles, qual seja,
HELENA CELLINI DAVIES e RAUL DAVIES MENDEZ (ANEXOS 324 e 325).
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Op ORIGEM DESTINO PAÍS VALOR DATA TABELA ANEXO

9 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN GUADIX CORP 250.000,00 11/01/07 BAIANO 241

10 BLACKBURN VENTURE LTD – CREDIT SUISSE EUA 200.000,00 12/01/07 BAIANO 229 e 230

20 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 450.000,00 25/07/07 BAIANO E JULIO 237

22 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 680.000,00 22/08/07 BAIANO E JULIO 238

23 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 99.000,00 28/08/07 BAIANO E JULIO 239

26 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 675.000,00 21/09/07 BAIANO E JULIO 240

31 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 350.000,00 16/10/07 BAIANO E JULIO 233 e 234

36 PIAMONTE INVESTIMENT CORP – WINTERBOTHAN BAHAMAS 500.000,00 04/12/07 BAIANO E JULIO 235 e 236

GUADIX CORP./BANK OF NEW YORK/SUB ACCOUNT – 1002227

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

T.M.PELL INC. /WACHOVIA BANK NA-NEW YORK/ACCOUNT – THE 
WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED – ACCOUNT 

2000192007278/T.M.PELL INC. SUB ACCOUNT – 1008116

ARISTAN INC/THE WINTERBOTHAM MERCHANT BANK – NASSAU. 
BAHAMAS/ACCOUNT – 1008115

ARISTAN INC/THE WINTERBOTHAM MERCHANT BANK – NASSAU. 
BAHAMAS/ACCOUNT – 1008115
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ARISTAN  INC,  ACTON  ENERGY  LIMITED  e  STAMFORD  TEXTILE  LIMITED,
integrantes  do  denominado  “DAVIES  GROUP”,  de  acordo  com  documentos  da  conta
ARISTAN INC (ANEXO 321, fl. 106, e ANEXO 326)34.

Todas  as  contas  identificadas  foram  mantidas  na  instituição  financeira
WINTERBOTHAM MERCHANT BANK, nas Bahamas e nos Estados Unidos35.

Ao menos duas dessas operações tiveram relação com o pagamento em favor de
agentes políticos. 

Após  a  conta  TM PELL receber,  em 28 de  agosto  de  2007,  USD 99.000,00 da
PIAMONTE, em compensação entre contas do “DAVIES GROUP”, a ARISTAN INC, em 31
de agosto de 2007, transferiu USD 30.000,00 para a conta ORION SP, nº 1 A 6 03123, no
Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith (ANEXO 323).

Posteriormente,  a  ARISTAN  INC  recebeu,  em  16  de  outubro  de  2007,  USD
350.000,00 da conta PIAMONTE. Em seguida, em 23 de outubro de 2007, repassou USD
122.380,00 para a conta ORION SP, nº 1 A 6 03123, no Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith
(ANEXO 322):

A  conta  ORION  SP  é  de  propriedade  de  EDUARDO  CUNHA,  sendo  que  a
imputação por esses fatos será formulada apartada.

Dessa forma,  BRUNO GONÇALVES LUZ, JORGE ANTONIO LUZ, JORGE
DAVIES e RAUL FERNANDO DAVIES praticaram o crime de lavagem de dinheiro.

FATO 05: LAVAGEM DE ATIVOS TRANSNACIONAL OPERAÇÃO PIAMONTE –
AKABAS.

34 Documentação obtida por meio do pedido de assistência jurídica internacional dirigido para Bahamas FTLJ
24/2015, cuja integra do resultado está acautelado na secretaria do presente Juízo, conforme evento 44, PET 1,
dos autos 5009225-34.2015.4.04.7000.
35 Documentação da conta GUADIX CORP foi obtida por meio do pedido de assistência jurídica internacional
dirigido para os EUA FTLJ 13/2014, cuja integra do resultado está nos ANEXOS 327 ao 229. A quebra do sigilo
de tal conta foi decretado nos autos 5003455-60.2015.404.7000, no entanto, na resposta, não foram apresentados
documentos de abertura e fechamento de conta, sendo possível identificar apenas com os documentos da conta
ARISTAN INC.
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Em  31  de  maio  de  2007,  no  Brasil,  Uruguai  e  na  Suíça,  JULIO  GERIN  DE
ALMEIDA CAMARGO,  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES,  AGOSTHILDE
MONACO DE CARVALHO  e  DEMARCO JORGE EPIFANIO,  de forma consciente e
voluntária,  por  intermédio  de  transferência  bancária  da  conta  PIAMONT INVESTMENT
CORP., no Banco Winterbothan, no Uruguai, de JULIO CAMARGO, para a conta AKABAS
INVEST  &  FINANCE  SA,  mantida  no  Bank  Leu,  Genebra,  Suíça,  controlada  por
AGOSTHILDE MONACO DE CARVALHO, ocultaram e dissimularam a natureza, origem,
localização,  disposição  e  movimentação  de  USD  200.000,00  provenientes  dos  crimes
praticados pela organização criminosa que vitimou a PETROBRAS, especialmente crimes
contra o sistema financeiro nacional, corrupção passiva e ativa envolvendo a contratação da
SAMSUNG pela PETROBRAS para construção dos navios-sondas PETROBRAS 10.000 e
VITÓRIA 10.000.

O  denunciado DEMARCO  EPIFANIO indicou  conta  de  AGOSTHILDE
MÔNACO para FERNANDO SOARES fazer o pagamento da propina que lhe era devida em
razão  da  sua  participação  na  negociação  da  contratação  dos  navios-sonda,  o  qual
posteriormente  indicou  tal  conta  para  JULIO  CAMARGO  (depoimento  de  FERNANDO
SOARES no ANEXO 32036).

Desse modo, em 31 de maio de 2007, AGOSTHILDE MÔNACO, por intermédio
da conta em nome da empresa  offshore AKABAS INVEST & FINANCE SA, mantida no
Bank  Leu,  Genebra,  Suíça,  recebeu  USD  200.000,00  da  conta  nº  2009071,  da  offshore
PIAMONT  INVESTMENT  CORP.,  no  Banco  Winterbothan,  no  Uruguai,  de  JULIO
CAMARGO.

O  montante  de USD  200.000,00  que  beneficiou  a  conta  AKABAS  INVEST &
FINANCE SA referia-se a parte da propina de DEMARCO EPIFANIO no caso das sondas e
serviu  o  denunciado quitar  o  empréstimo  no  mesmo  valor  feito  anteriormente  com
AGOSTHILDE MÔNACO, de acordo do AGOSTHILDE MÔNACO (termo de depoimento
no ANEXO 30037).

Desse  modo,  os  denunciados  AGOSTHILDE  MÔNACO  e  DEMARCO
EPIFANIO praticaram o crime de lavagem de dinheiro.

36Informado que a conta em nome da empresa AKABAS pertence a AGOSTHILDE DE MONACO: informou
que tal conta possivelmente foi indicada para depósito de valores para DEMARCO, conforme reunião tida com
DEMARCO.
37 Que, em maio 2007, foi informado pelo Sr.  LUIS CARLOS MOREIRA que ainda teria direito a receber
mais  US$  200.000  (duzentos  mil  dólares)  da  sua  parte  de  PESADENA,  vez  que  o  mesmo  soube  que  o
Declarante havia repassado parte do seu dinheiro ao Eng. CARLOS BARBOSA; QUE acredita que esse novo
ajuste se deu para tornar a distribuição mais igualitária;  Que essa diferença de US$ 200.000 (duzentos mil
dólares) prometida pelo Sr.  LUIS CARLOS MOREIRA foi paga mediante transferência bancária, pois o Sr.
LUIS CARLOS MOREIRA foi o único que lhe pediu seus dados bancários; Que também emprestou US$
200.000 (duzentos mil dólares) ao funcionário da PETROBRÁS, o Eng.  DEMARCO JORGE EPIFÁNIO,
(Tel.  98207-8486)  para  compra  de  um  apartamento  para  seu  filho,  no  bairro  de  Botafogo;  Que  o  Eng.
DEMARCO EPIFÁNIO também ficou de lhe transferir duzentos mil dólares da sua conta corrente no exterior
para conta do Declarante; Que a transferência de US$ 200.000 da conta da empresa PIEMONTE para a conta do
Declarante só pode ter ocorrido por indicação do Sr. LUIS CARLOS MOREIRA ou pelo Eng.  DEMARCO
EPIFÁNIO; QUE o depoente recebeu  em sua conta o valor devido por DEMARCO quanto o prometido por
MOREIRA, mas não sabe ao certo quem fez a transferência a partir da PIEMONTE,  pois, na época, ambos, por
suas atribuições funcionais na PETROBRÁS tinham contato com o representante da empresa PIEMONTE, o Sr.
JULIO CAMARGO, e que por não ter o mínimo contato ou relacionamento e, principalmente, acesso aos dados
da sua conta corrente, não teria razões para transferir ao Declarante a citada quantia.

30



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA

FATO 06: OPERAÇÕES PIAMONTE – FTP SONS E PIAMONTE – HONG SHING –
FTP SONS.

No período de 29 de junho de 2007 a 11 de janeiro de 2008, no Brasil, Uruguai,
Hong  Kong  e  na  Suíça,  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA  CAMARGO,  FERNANDO
ANTÔNIO FALCÃO SOARES,  LUIS CARLOS MOREIRA e  EDUARDO COSTA VAZ
MUSA,  de  forma  consciente  e  voluntária,  ocultaram e  dissimularam a  natureza,  origem,
localização, disposição e movimentação de USD 694.895,00, valores provenientes dos crimes
praticados pela organização criminosa que vitimou a PETROBRAS, especialmente crimes
contra o sistema financeiro nacional, corrupção passiva e ativa envolvendo a contratação da
SAMSUNG pela PETROBRAS para construção dos navios-sondas PETROBRAS 10.000 e
VITÓRIA 10.000.

EDUARDO MUSA indicou sua conta no exterior para LUIS CARLOS MOREIRA,
organizador da propina entre os funcionários da PETROBRAS, o qual repassou tal conta para
FERNANDO  SOARES,  que,  finalmente,  a  indicou  para  JULIO  CAMARGO  fazer  o
pagamento da propina que era devida a EDUARDO MUSA por sua atuação no esquema dos
navios-sonda. 

Em 29 de junho de 2007, EDUARDO MUSA, por intermédio da conta em nome da
empresa  offshore FTP SONS LIMITED, mantida no banco Credit Suisse AG, em Zurique,
Suíça, que tinha o próprio MUSA como beneficiário final, recebeu USD 200.000,00 da conta
2009071,  da  offshore PIAMONT  INVESTMENT  CORP.,  no  Banco  Winterbothan,  no
Uruguai, de JULIO CAMARGO.

Além disso,  em operação triangulada envolvendo as contas  PIAMONTE, HONG
SHING  e  FTP SONS,  EDUARDO  MUSA recebeu  o  montante  de  USD  494.895,00.  A
estruturação  da  operação  ficou  a  cargo  de  LUIS CARLOS MOREIRA,  organizador  da
propina entre os funcionários da PETROBRAS, e de FERNANDO SOARES, intermediador da
propina pelos funcionários da PETROBRAS.

A conta nº 776-040784-883, em nome da empresa offshore HONG SHING TRADING
LIMITED, mantida no Hang Seng Bank, em Hong Kong, de propriedade desconhecida, recebeu
de  JULIO  CAMARGO,  por  intermédio  da  conta  2009071,  da  offshore PIAMONT
INVESTMENT CORP., no Banco Winterbothan, no Uruguai e da conta  nº 889961-82, em
nome da empresa offshore PELEGO LIMITED, mantida no banco Credit Suisse, na Suíça, no
período de 21 de setembro de 2007 a 25 de fevereiro de 2008, por meio de nove operações, o
montante de USD 6.424.108,03.

Finalmente, no período de 15 de outubro de 2007 a 11 de janeiro de 2008, em sete
operações, a conta em nome da empresa  offshore FTP SONS LIMITED, mantida no banco
Credit Suisse AG, em Zurique, Suíça, recebeu USD 494.895,00 da conta em nome da empresa
offshore HONG SHING TRADING LIMITED, mantida no Hang Seng Bank, em Hong Kong.

Dessa forma, ao fazer a indicação das contas dos beneficiários finais aos operadores
do  esquema  de  propinas,  LUIS  CARLOS  MOREIRA praticou  o  crime  de  lavagem  de
dinheiro.
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FATO 07: CORRUPÇÃO PASSIVA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SCHAHIN
PARA A OPERAÇÃO DO NAVIO – SONDA VITÓRIA 10.000.

Entre outubro de 2006 (início das negociações) e 13 de dezembro de 2011 (data do
último  pagamento  de  propina),  na  sede  da  empresa  SCHAHIN,  localizada  na  Avenida
Paulista,  nº  2.300,  17º  andar,  São  Paulo/SP,  MILTON  SCHAHIN  e FERNANDO
SCHAHIN, de  forma consciente  e  voluntária,  ofereceram e prometeram o pagamento de
vantagem  indevida,  consistente  em  USD  2.500.000,00  em  favor  de  funcionários  da
PETROBRAS  EDUARDO  MUSA,  NESTOR  CUÑAT  CERVERÓ  e  LUIS  CARLOS
MOREIRA, que nesta oportunidade eram representados por JORGE ANTÔNIO DA SILVA
LUZ,  BRUNO GONÇALVEZ LUZ e FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES, para
determiná-los a praticar ato de ofício consistente na obtenção da contratação da SCHAHIN
INTERNATIONAL S.A pela PETROBRAS para operar o navio-sonda VITORIA 10.000.

Os  empresários    MILTON  SCHAHIN  e FERNANDO  SCHAHIN  já  foram
denunciados por esses fatos nos autos nº5061578-51.2015.4.04.7000.

Em ato  contínuo,  nas  mesmas  condições  de  tempo,  espaço  e  local,  EDUARDO
MUSA,  NESTOR  CUÑAT CERVERÓ  e  LUIS  CARLOS  MOREIRA,  funcionários  da
PETROBRAS,  representados  por  FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES, BRUNO
LUZ e JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ, de forma consciente e voluntária, em união de
desígnios, aceitaram o oferecimento de vantagem indevida, para si e para outrem, em razão de
suas funções públicas, praticando diversos atos que infringiram deveres funcionais inerentes
aos  cargos  públicos  que  ocupavam,  pois  viabilizaram  a  contratação  da  SCHAHIN
descumprindo  diversas  normas  de  governança  da  companhia,  deixando  de  garantir  um
processo de contratação realizado de forma íntegra e segundo as normas da PETROBRAS.

Inicialmente,  para  compreender  o  contexto  dos  atos  de  corrupção  imputados,  é
necessário explicar os fatos narrados nos autos nº  5061578-51.2015.4.04.7000, que apurou
um empréstimo obtido  de  forma fraudulenta  por  JOSE CARLOS BUMLAI em favor  do
Partido dos Trabalhadores do Banco SCHAHIN em 2004.

No segundo semestre de 2004, no município de São Paulo, JOSE CARLOS BUMLAI
procurou  SANDRO  TORDIN,  então  presidente  do  Banco  SCHAHIN,  afirmando  que
necessitava  de  um empréstimo urgente  no  valor  de  R$ 12 milhões.  TORDIN orientou  o
pecuarista a fazer o preenchimento de cadastro na instituição financeira e a dar início aos
trâmites burocráticos internos, tendo em conta que BUMLAI não era sequer correntista do
banco.

Nessa  ocasião,  JOSE  CARLOS  BUMLAI  enfatizou  que  precisava  agilizar  a
concessão do crédito, razão pela qual TORDIN38 (que não tinha autonomia para concessão de
crédito dessa quantia) marcou uma reunião com os acionistas do Banco SCHAHIN na sede
da instituição financeira localizada na Rua Vergueiro, nº 2009, em São Paulo.

Após  alguma  negociação,  foi  explicado  por  BUMLAI  que  o  Partido  dos
Trabalhadores estava afiançando a concessão do crédito, motivo pelo qual os recursos foram
liberados de forma célere.

38 Inicialmente, segundo SANDRO TORDIN, a versão inicial seria de que o empréstimo era para comprar uma 
Fazenda dos irmãos BERTIN, mas posteriormente ficou esclarecido que o mútuo era para atender uma demanda 
do Partido dos Trabalhadores.
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Segundo  a  quebra  de  sigilo  bancário  e  a  documentação  trazida  pelo  colaborador
SALIM SCHAHIN, no dia 21/10/2004, após JOSE CARLOS BUMLAI receber os recursos
em  sua  conta-corrente,  no  mesmo  dia,  houve  transferência  integral  dos  valores  para  o
Frigorífico BERTIN (Anexo 49). 

A investigação comprovou que os recursos se destinavam a pagar dívidas do Partido
dos Trabalhadores. 

Do valor de R$ 12 milhões emprestado a BUMLAI, aproximadamente R$ 6 milhões
foram destinados ao empresário de Santo André RONAN MARIA PINTO que tinha uma
dívida ainda não esclarecida com o Partido dos Trabalhadores por intermédio de operações de
lavagem de capitais que foram apuradas nos autos nº 50221823320164047000.

Outra parte relevante dos recursos emprestados a BUMLAI, aproximadamente R$ 4,5
milhões,  foi  destinada  para  pagar  dívidas  de  campanhas  da  PT,  também  com  o  uso  de
operações  de  lavagem  de  dinheiro  conforme  denúncia  apresentada  nos  autos  nº
50529954320164047000 perante este d. juízo.

O empréstimo  não  foi  pago  no  vencimento.  Diante  do  inadimplemento  de  JOSE
CARLOS  BUMLAI,  o  pagamento  foi  postergado  por  três  vezes  mediante  os  seguintes
aditamentos: 1) em 01/03/2005 no valor de R$ 13.795.589,16; 2) em 04/05/2005 no valor de
R$ 14.618.895,69; e 3) em 27/07/2005 no valor de R$ 15.776.155,9939 (ANEXO 385).

Concomitantemente ao período de inadimplemento do empréstimo, por volta do ano
de 2006, o navio-sonda VITORIA 10.000 começou a ser negociado para a aquisição pela
PETROBRAS  e  a SCHAHIN  passou  a  se  interessar  pelo  contrato  de  operação  da
embarcação.  Assim,  por  volta  de  outubro  de  2006,  a  fim de  obter  apoio  do  Partido  dos
Trabalhadores para o seu projeto,  MILTON SCHAHIN  e SALIM SCHAHIN se reuniram
com JOÃO VACCARI NETO com o objetivo de apresentar as qualificações da empresa e
manifestar  interesse  na  operação  do  navio-sonda.  Na  ocasião,  JOÃO  VACCARI  NETO
afirmou que levaria o pleito a seus superiores, comprometendo-se a dar um retorno assim que
possível.

Algumas  semanas  após  a  referida  reunião,  JOÃO  VACCARI  NETO  entrou  em
contato com MILTON SCHAHIN e SALIM SCHAHIN, afirmando que teria “consultado”
outras  pessoas (não esclarecendo quais)  e que poderia  ser  dado andamento ao projeto da
SCHAHIN na PETROBRAS, desde que, uma vez efetivamente concretizado o negócio, fosse
dada  quitação  ao  empréstimo  concedido  a  JOSE  CARLOS  BUMLAI.  Em  que  pese
VACCARI não ter mencionado expressamente, do contexto, extrai-se que o tesoureiro buscou
apoio político da PETROBRAS e do Partido dos Trabalhadores para viabilizar o negócio,
mediante  direcionamento  ilícito  do  contrato,  que  foi  feito  com contratação  direta  e  sem
licitação.

39 Conforme consignado pelo Banco Central  no  relatório de 7 de agosto de 2008, o empréstimo do Banco
Schahin em favor de BUMLAI concedido em 2004 foi obtido de forma irregular “sem a utilização de critérios
consistentes e verificáveis”  (Anexo 16, p. 20). Dentre outras irregularidades, o relatório menciona as seguintes:1
– ausência ou insuficiência de dados cadastrais; 2 – documentação incompleta e/ou desatualizada; 3 – falta de
análise da capacidade financeira dos clientes para honrar compromissos; 4 – falta de revisão periódica do nível
de risco das operações; 5 – prorrogação de empréstimos com incorporação de encargos; 6 – garantias de avais
sem a devida análise da capacidade de pagamento dos avalistas (Anexo 16, p. 20).
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Na  outra  ponta,  paralelamente  à  atuação  de MILTON  SCHAHIN  e  SALIM
SCHAHIN junto a JOÃO VACCARI NETO, JOSE CARLOS BUMLAI gestionava na área
internacional  da  companhia  para  conseguir  apoio  para  a  SCHAHIN firmar  a  avença  que
quitaria  o  mútuo  inadimplido.  BUMLAI  era  diretamente  interessado  na  contratação  da
SCHAHIN pela PETROBRAS porque sabia que dessa forma o empréstimo que estava em seu
nome seria quitado.

Para  ter  uma  pessoa  representando  os  seus  interesses  na  área  internacional  da
PETROBRAS  JOSE  CARLOS  BUMLAI  procurou  o  lobista  FERNANDO  SOARES,
explicando que tinha uma pendência financeira com o Grupo SCHAHIN e que este assunto
deveria ser resolvido com a obtenção de um contrato com a PETROBRAS. Para viabilizar a
contratação da SCHAHIN, FERNANDO SOARES negociou diretamente com o denunciado
NESTOR CERVERÓ uma forma de dar aparência de viabilidade técnica à contratação da
SCHAHIN (Anexo 10). 

Ouvido, NESTOR CERVERÓ afirmou que já havia tomado conhecimento dos fatos
por intermédio de JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI. Na sua colaboração premiada, o ex-diretor
alegou que havia se queixado com JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI sobre a pressão feita por
agentes  políticos  do  PMDB  para  fornecimento  de  propina,  pela  Diretoria  Internacional,
mesmo após o período eleitoral, ocasião em que JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI se propôs a
resolver a dívida de campanha apresentada pelo PMDB, ao passo que NESTOR CEVERÓ
resolveria  um  problema  da  PETROBRAS  e  do  PARTIDO  DOS  TRABALHADORES,
consistente  no  pagamento  de  uma  dívida  de  R$  50  milhões  do  PARTIDO  DOS
TRABALHADORES  com  a  SCHAHIN  por  intermédio  da  contratação  da  empresa  para
algum contrato da diretoria internacional (ANEXOS 398-40040).

40Interrogado:- Isso foi em 2006, final de 2006, data, assim... É muito assunto. Nessa reunião, então, a Schahin
já era operadora de sondas aqui na Bacia de Campos, é a única empresa brasileira que tinha alguma tradição
nessa questão de operação e eles manifestaram algum tipo...  Mas não houve nenhum tipo de compromisso,
nenhuma vinculação com relação à operação da sonda. Bom, coincidentemente a esse período, aí me lembro
agora que foi depois da eleição porque foi depois de novembro de 2006, eu vinha sendo, fui pressionado pelo
ministro Silas Rondeau que era do PMDB, um dos líderes do PMDB e que vinha me cobrando uma ajuda, ou
melhor dizendo, que eu liquidasse ou ajudasse a liquidar uma dívida de campanha que o PMDB tinha adquirido,
na ordem de 10 a 15 milhões de reais, então, isso foi antes de surgir essa oportunidade da sonda, foi mais ou
menos numa época coincidente. Eu fui conversar com o Gabrielli, presidente Gabrielli da Petrobras na época, eu
falei  “Gabrielli,  eu  estou  sendo  aqui  pressionado  pelo  Silas,  está  me  atazanando  aqui”,  que  o  pessoal  é
persistente, né, “E não tem como, não tenho como arrecadar, a fase de arrecadação da eleição já passou”. Aí o
Gabrielli virou-se pra mim e falou assim “Vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta, você...”, isso foi
uma conversa no gabinete do Gabrielli...
Juiz Federal:- Só o senhor e ele ou mais alguém?
Interrogado:- Somente eu e ele, esse tipo de assunto não...
Juiz Federal:- Sim.
Interrogado:- “Você deixa que eu resolvo o problema do Silas e você resolve o problema do Petrobras”, aí eu
fiquei assim e falei “mas o PT?”, ele falou “É, vou te determinar e você vai resolver o problema do PT, que o PT
tem uma dívida de 50 milhões decorrente da campanha, que justamente...”... Justamente não, depois é que surgiu
a questão da Schahin, “Com o Banco Schahin e que precisa ser resolvida”, então ele determinou, quer dizer, ele
era o presidente, eu era o diretor, ele falou “Deixa que a parte mais fácil eu resolvo, você resolve essa mais
difícil”. Aí, dada essa coincidência e sabedor do interesse que havia da Schahin, que já tinham manifestado esse
interesse, eles queriam expandir, aumentar a atividade de operadores de sonda, não somente serem sócios do
empreendimento; eu chamei o doutor Fernando Schahin, que era o diretor, filho do Schahin, na época um rapaz
ainda muito novo, tinha 27, 28 anos, isso foi no final de 2006, e chamei para uma reunião privada também na
minha sala, no meu gabinete, e falei pra ele “Olha, surgiu uma oportunidade, vocês tinham mencionado esse
interesse...”, mas aí ele falou “Não, mas isso já está resolvido”, ele era um tanto quanto arrogante na época, não
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Para  o  auxiliar  na  empreitada  criminosa,  NESTOR  CERVERÓ  cooptou  os  seus
gerentes EDUARDO MUSA e LUIS CARLOS MOREIRA, que já haviam atuado com o ex-
diretor da  PETROBRAS em outros negócios escusos contratados pela companhia na área
internacional,  conforme  reconhecido  pelo  próprio  EDUARDO  MUSA.  Assim,  NESTOR
CERVERÓ informou a LUIS CARLOS MOREIRA e EDUARDO MUSA que a SCHAHIN
seria  a  empresa  que  operaria  o  navio-sonda  VITÓRIA 10.000  e  determinou  que  eles
iniciassem os  acordos  iniciais  e  providenciassem a documentação necessária  para  que tal
contratação acontecesse, conforme depoimento do ex-diretor (ANEXOS 398-400)41.

Após as primeiras tratativas ilícitas, no início de dezembro de 2006,  JORGE LUZ
procurou  FERNANDO  SOARES,  representante  de  NESTOR  CERVERÓ  em  negócios
escusos  na  PETROBRAS  e  pediu  autorização  para  solicitar  propina  para  o  grupo  de
funcionários  da  PETROBRAS  da  diretoria  internacional,  NESTOR  CERVERÓ,  LUIS
CARLOS MOREIRA, CEZAR TAVARES e EDUARDO MUSA. 

sei, pela idade, aí realmente eu falei pra ele “Isso não está resolvido, o senhor veio aqui hoje só por causa disso,
eu lhe chamei pra ver se a gente resolve isso”.
Juiz Federal:- Mas em que sentido que ele fez essa afirmação, que isso já estava resolvido?
Interrogado:- Não, porque no sentido de que ele, no entendimento dele, como nós tínhamos montado a sociedade
pra ser proprietária da sonda seria uma consequência natural que eles fossem... Porque diferentemente da Mitsui
e da Petrobras, a Mitsui não é operadora de sondas, né, então nós escolhemos uma das melhores, senão a melhor
empresa, de operação, que só tem duas, três, a Transocean e a Pride são as melhores internacionais do mercado, e
a nossa intenção nessa segunda sonda era repetir o convite para a Transocean ou para a Pride que são as duas
melhores  operadoras,  não são exatamente as melhores,  são que têm mais experiência internacional,  e  nossa
atividade ia ser uma atividade, nós íamos trabalhar fora do país, e aí a diferença de condições de tudo isso. Bom,
aí ele disse “Não, mas isso já está resolvido com a...”, eu falei “Não, não tem nada resolvido, eu sei que vocês
têm interesse, nós podemos chegar a um acordo com a condição primordial de que você, existe uma dívida do
Schahin, do Banco Schahin...”, quando não era dizendo “Existe uma dívida do PT com o Banco Schahin, e pra
gente tratar desse assunto, de vocês poderem ser operadores ou terem condições da gente contratá-los como
operadores, embora vocês tenham experiência aqui na bacia de Campos, mas francamente a nossa preferência
não seria por vocês, embora tenham qualificação”. Ele falou “Então, a gente tinha entendido mal”, eu falei “Não,
é fácil de entender, existe uma pendência de 50 milhões de reais decorrente da campanha, na qual vocês têm que
liquidar  essa pendência e,  a  partir  disso então,  nós podemos tratar,  então,  da contratação da Schahin como
operadora dessa segunda sonda.” E eu falei “Isso tem que ser rápido, vocês têm que tomar uma decisão rápida
porque nós  já  firmamos  o  compromisso  com a  Samsung...”,  nós  tínhamos  já  avançado com o slot,  com o
compromisso de reserva do slot com a Samsung e temos que ir já dando andamento porque isso é um processo
integrado,  ou seja,  juntamente com a construção do navio sonda a equipe que vai  operar,  isso vale para a
Petrobras 10.000, aliás, isso vale pra vários tipos de equipamentos, o grupo que vai operar, seja navio, seja
equipamento de produção industrial, a gente delega a Petrobras, tinha e tem por tradição integrar um grupo,
nomear um grupo pra acompanhar a construção, inclusive treinar,  que necessitava um treinamento especial,
mesmo que fosse, a Transocean foi assim, pra poder conhecer o equipamento com detalhes, então nós temos que
resolver isso logo, então eu preciso de uma resposta sua no menor prazo possível, questão de dias. Aí eu falei
com o Gabrielli, eu falei “Gabrielli, eu falei com o pessoal da Schahin, eles ficaram de me dar uma resposta” ele
achou a ideia boa, e rapidamente, dois ou três dias aí, não me lembro exatamente, mas nesse prazo foi um prazo
muito curto, o Gabrielli me liga diretamente para o telefone, que a gente tinha telefone direto sem passar pela
secretária, ele me liga, toca o telefone e ele sem falar nada, ele diz “Nestor, aquela pendência que você me falou
foi resolvida, pode tocar o barco”.

41Interrogado:- Isso foi em 2006, final de 2006... Aí eu não sei precisar se era início, janeiro de 2007, mas entre
dezembro de 2006 e janeiro de 2007, “Pode tocar o barco”. Bom, tocar o barco significava pode contratar a
Schahin porque eles já liquidaram ou acertaram a liquidação da dívida, aí eu chamei o Moreira, que era o meu
gerente executivo de desenvolvimento, e o Musa, e falei “Olha, nós vamos operar com a, a operadora da segunda
sonda vai ser a Schahin”, e aí vamos preparar a documentação, acordos iniciais e aí tem toda uma sequência de
memorandos de entendimento, mesmo porque vamos apresentar formalmente à diretoria, já está combinado com
o Gabrielli,  com o presidente,  e agora é só dar sequência às etapas seguintes,  porque depois,  isso ainda no
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FERNANDO  SOARES  ressaltou  que  a  propina  neste  contrato  era  destinada
exclusivamente ao PARTIDO DOS TRABALHADORES. Entretanto, JORGE LUZ insistiu
dizendo que era antigo conhecido da SCHAHIN, razão pela  qual  FERNANDO SOARES
autorizou, com consentimento de NESTOR CERVERÓ, que  LUIS CARLOS MOREIRA,
CEZAR TAVARES e EDUARDO MUSA também recebessem propina dos representantes da
SCHAHIN (depoimento de FERNANDO SOARES (ANEXO 1042).

Assim, em 20 de dezembro de 2006, CERVERÓ chamou o então presidente do Banco
SCHAHIN, SANDRO TORDIN, para  uma reunião  na  PETROBRAS.  Na oportunidade,
estiveram presentes  EDUARDO  MUSA,  LUIS  CARLOS  MOREIRA,  JORGE  LUZ e
FERNANDO SOARES,  sendo explicado  por  CERVERÓ que a  PETROBRAS tinha  uma
possibilidade  de  negócio  para  SCHAHIN envolvendo  a  operação  de  um navio-sonda de
águas profundas e perguntando se a empresa teria interesse de participar de uma tomada de
preços. 

A portaria da PETROBRAS registrou a presença dos investigados:

A única razão para a presença de JORGE LUZ na reunião era a representação dos
interesses criminosos dos funcionários público corruptos da PETROBRAS. Além disso, este
fato indica que o lobista acompanhou as negociações espúrias desde o início, não havendo
razão legítima para que estivesse presente no encontro que deveria ser técnico. 
período de 2007, houve uma série de dificuldades, mas já relacionadas a questões de cunho financeiro, ou seja, a
nossa área financeira não tinha,  diferentemente da Mitsui,  que é uma potência mundial  e  não tem nenhum
problema de restrição de crédito, a Schahin economicamente, a nossa área financeira estabeleceu uma série de...
A área que eu digo é a diretoria financeira, de... 

42 QUE, porém, em determinado momento, por volta novembro/dezembro de 2006, o depoente foi procurado
por JORGE LUZ, antigo lobista da PETROBRAS, que disse que soube da negociação que o depoente estava
fazendo com o grupo SCHAHIN; QUE JORGE LUZ questionou se poderia ajudar o depoente na negociação da
comissão com o Grupo SCHAHIN; QUE o depoente respondeu a JORGE LUZ que não existia negociação de
comissão no caso, porque o Grupo SCHAHIN tinha vindo, em atendimento a uma solicitação do PARTIDO
DOS  TRABALHADORES;  QUE  JORGE  LUZ  disse  que  tinha  uma  relação  antiga  e  forte  com  o  grupo
SCHAHIN e que ele teria condição de obter uma comissão para o grupo; QUE questionado quem seria o grupo,
respondeu que incluiria o depoente, NESTOR CERVERÓ, LUIS CARLOS MOREIRA, CEZAR TAVARES e
EDUARDO MUSA; QUE não se recorda se RAFAEL COMINO e DEMARCO participaram desta negociação e
se receberiam tal comissão paga pela SCHAHIN; QUE então o depoente autorizou JORGE LUZ a iniciar tais
conversas; (…) QUE questionado se o restante do grupo sabia sobre este acerto, respondeu que sim;
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Uma vez realizado o acerto inicial, entre dezembro de 2006 e janeiro de 2007, em um
almoço  no  centro  do  Rio  de  Janeiro,  o  denunciado  FERNANDO  SCHAHIN, filho  de
MILTON  SCHAHIN,  foi  apresentado  a  EDUARDO  MUSA por  SANDRO  TORDIN.
Poucos dias depois houve um outro almoço entre  FERNANDO SCHAHIN  e EDUARDO
MUSA para  tratar  de  aspectos  técnicos  do  projeto,  como  também  acertar  detalhes  da
vantagem indevida que foi oferecida ao ex-gerente a fim de influenciar na área interna da
diretoria  internacional  (INTER-TEC)  da PETROBRAS, para  viabilizar  a  contratação  da
SCHAHIN para operação do navio-sonda VITORIA 10.000.

Nesse segundo encontro, foi explicado por FERNANDO SCHAHIN que ele já tinha
conhecimento  de  que  MUSA sabia  do  acerto  entre  JOSE  CARLOS  BUMLAI  e  a  área
internacional  da  PETROBRAS para  favorecer  a  SCHAHIN,  sendo  oferecida  a  vantagem
indevida de US$ 1 milhão ao agente público para auxiliar na contratação.

Durante  o  início  do  ano  de  2007,  ocorreram  outras  reuniões  entre  MILTON
SCHAHIN, SALIM  SCHAHIN com  JOÃO  VACCARI  NETO, LUIS  CARLOS
MOREIRA,  EDUARDO  MUSA  e  NESTOR  CERVERÓ  para  tratar  de  detalhes  da
negociação criminosa.

Também foi  registrada  uma  reunião  entre  FERNANDO  SCHAHIN e  NESTOR
CERVERÓ:

Na divisão  de  tarefas  da  área  interna  da  PETROBRAS,  os  gerentes  EDUARDO
MUSA e LUIS CARLOS MOREIRA ficaram encarregados de dar aparência de legitimidade
técnica  à  contratação,  sendo  os  responsáveis  pela  redação  de  relatórios  e  apresentações
técnicas que seriam feitas na sequência à diretoria executiva da  PETROBRAS.  NESTOR
CERVERÓ ficou responsável pelo encaminhamento das propostas de negociação à diretoria
executiva. 

Já na parte da empresa SCHAHIN, o filho de MILTON SCHAHIN, FERNANDO
SCHAHIN, ficou sendo o ponto de contato entre BUMLAI e a família SCHAHIN, passando
atualizações  do  andamento  das  negociações  da  SCHAHIN  com  a  PETROBRAS  que
logicamente interessavam diretamente ao pecuarista.

De acordo com o depoimento de MILTON SCHAHIN, paralelamente à negociação
das sondas, entre o final de 2006 e o início de 2007, ele recebeu uma ligação de  JORGE
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LUZ para  solicitar  uma  reunião  que  ocorreu  alguns  dias  depois  na  sede  da  empresa
SCHAHIN, então localizada na Avenida Paulista, nº 2.300, 17º andar, São Paulo/SP. 

O encontro tinha como objetivo dar início as tratativas para o pagamento de propina
ao  grupo  de  funcionários  públicos  corruptos  da  PETROBRAS representado  por  JORGE
LUZ. 

Nessa ocasião, JORGE LUZ informou a MILTON SCHAHIN que o pagamento de
propina deveria ocorrer, afirmando que “olha, se vocês não fizerem pagamentos pra isso, esse
assunto não vai sair. Não adianta quererem lá de cima, se não tiver pagamento pra isso esse
assunto não vai sair. Estou te falando como amigo…”. Segundo depoimento de  MILTON
SCHAHIN (ANEXOS 401 e 402)43 , nesse momento foi acordado o pagamento de vantagem
indevida no montante de USD 2,5 milhões em favor de NESTOR CERVERÓ, EDUARDO
MUSA,  LUIS CARLOS MOREIRA, JORGE LUZ e FERNANDO SOARES (ANEXOS
401 e 402)44.

43Interrogado:- Então, posteriormente a essa conversa, não sei precisar quanto tempo depois, imagino que seja
início de 2007, ou fim de 2006, ainda em 2006, eu não consigo dizer, eu fui procurado por uma pessoa chamada
Jorge Luz, que é uma pessoa que eu conheço há 20 anos ou mais, muito bem entrosado, muito influente, muito...
ele é conhecido de muita gente. Ele me ligou, pediu se eu podia atendê-lo, aí eu falei: “Pois não, Jorge, qual é o
assunto?”-  “Não, eu lhe explico pessoalmente.” Então ele foi ao meu escritório e aí me colocou o assunto:
“Olha, se vocês não fizerem pagamentos pra isso, esse assunto não vai sair. Não adianta quererem lá de cima, se
não tiver pagamento pra isso esse assunto não vai sair. Estou te falando como amigo...”, Essa conversa meio,
vamos chamar assim, padrão: “Então você pensa bem, você tem que comparecer lá.” Aí conversa vai, conversa
bem, eu perguntei pra quem ele estaria... a que título e pra quem ele estaria... sobre quem estaria se beneficiando,
ele me disse que seria Cerveró, que seria Moreira, seria Fernando Baiano e seria Musa. E que eu não pensasse
muito não porque tinha muita gente interessada naquele contrato. E aí a conversa desenvolveu, ele veio com um
número cabalar. Eu falei “Não tem a mínima chance de aceitar esse número, não vou...”
Juiz Federal:- Que número que ele apresentou?
Interrogado:- Eu não lembro, Excelência. Pode ter falado coisa de 10, 15, 20 milhões, qualquer número que ele
falasse eu... Se ele falasse 1 eu ia falar que era um absurdo, se ele falasse 100 eu iria falar que era uma absurdo.
Juiz Federal:- Essa conversa foi o senhor e ele ou tinha mais gente?
Interrogado:- Apenas eu e ele. E aí, depois de algumas...
Juiz Federal:- Só um minutinho.
Juiz Federal:- Então nesse processo 5061578-51, continuidade do depoimento do senhor Milton Taufic Schahin,
continuidade das perguntas do juízo. Então, o senhor dizia, senhor Milton, que o senhor estava nessa reunião
com o senhor Jorge Luz, ele pediu um valor que era muito alto...
Interrogado:- E que eu não me atrevo a dar números exatos.
Juiz Federal:- Certo. E aí, o que aconteceu?
Interrogado:- Bom, aí houve uma negociação e eu concordei em pagar 2 milhões e meio parceladamente.
Juiz Federal:- De dólares ou de reais?
Interrogado:- De dólares. Pra essas pessoas que eu citei, assim que ele me disse.
Juiz Federal:- Isso seria por intermédio do senhor Jorge Luz ou a Schahin pagaria diretamente?
Interrogado:- Foi com ele, exatamente com ele, e as instruções de pagamento foram duas empresas que ele me
deu os nomes, uma forma de números, detalhes de onde pagar a conta. E nós ficamos concordados dessa forma.
Juiz Federal:- E o senhor fez os pagamentos?
Interrogado:- Na realidade, foram duas empresas. Na soma dos dois, eu acredito que eu tenha chegado a um
pouco mais que 2 milhões desse pagamento, não foi 100% e foram em parcelas.
Juiz Federal:- Mas pagou mais que os 2 milhões acertados?
Interrogado:- Não, 2 e meio, foi 2 e meio o acertado, eu paguei um pouco menos.
Juiz Federal:- Ah, um pouco menos?
Interrogado:- Um pouco menos.
44Interrogado:- Então, posteriormente a essa conversa, não sei precisar quanto tempo depois, imagino que seja
início de 2007, ou fim de 2006, ainda em 2006, eu não consigo dizer, eu fui procurado por uma pessoa chamada
Jorge Luz, que é uma pessoa que eu conheço há 20 anos ou mais, muito bem entrosado, muito influente, muito...
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Posteriormente,  JORGE LUZ organizou uma reunião com FERNANDO SOARES,
SANDRO TORDIN, presidente do BANCO SCHAHIN, e FERNANDO SCHAHIN, filho de
MILTON  SCHAHIN,  ocasião  em que  deixou  claro  que  tinha  ocorrido  o  acerto  para  o
pagamento  de comissão para  a  SCHAHIN obter  o  negócio (depoimento  de FERNANDO
SOARES - ANEXO 1045).

Enquanto  as  tratativas  de  propina  estavam  sendo  acertadas,  o  procedimento  de
contratação continuou, sendo que o colaborador EDUARDO MUSA detalhou a negociação
direta com a SCHAHIN, mencionando que houve uma fraude para legitimar a contratação da
empresa  com base  no  argumento  de  um desempenho  operacional  excelente  na  Bacia  de
Campos na operação da sonda LANCER, o que ele mesmo reconheceu que não condizia com
a realidade. 

O Documento Interno Petrobras (DIP) nº 514/2007 (ANEXO 388) assinado por LUIS
CARLOS MOREIRA DA SILVA e utilizado para justificar a contratação da SCHAHIN,

ele é conhecido de muita gente. Ele me ligou, pediu se eu podia atendê-lo, aí eu falei: “Pois não, Jorge, qual é o
assunto?”-  “Não, eu lhe explico pessoalmente.” Então ele foi ao meu escritório e aí me colocou o assunto:
“Olha, se vocês não fizerem pagamentos pra isso, esse assunto não vai sair. Não adianta quererem lá de cima, se
não tiver pagamento pra isso esse assunto não vai sair. Estou te falando como amigo...”, Essa conversa meio,
vamos chamar assim, padrão: “Então você pensa bem, você tem que comparecer lá.” Aí conversa vai, conversa
bem, eu perguntei pra quem ele estaria... a que título e pra quem ele estaria... sobre quem estaria se beneficiando,
ele me disse que seria Cerveró, que seria Moreira, seria Fernando Baiano e seria Musa. E que eu não pensasse
muito não porque tinha muita gente interessada naquele contrato. E aí a conversa desenvolveu, ele veio com um
número cabalar. Eu falei “Não tem a mínima chance de aceitar esse número, não vou...”
Juiz Federal:- Que número que ele apresentou?
Interrogado:- Eu não lembro, Excelência. Pode ter falado coisa de 10, 15, 20 milhões, qualquer número que ele
falasse eu... Se ele falasse 1 eu ia falar que era um absurdo, se ele falasse 100 eu iria falar que era uma absurdo.
Juiz Federal:- Essa conversa foi o senhor e ele ou tinha mais gente?
Interrogado:- Apenas eu e ele. E aí, depois de algumas...
Juiz Federal:- Só um minutinho.
Juiz Federal:- Então nesse processo 5061578-51, continuidade do depoimento do senhor Milton Taufic Schahin,
continuidade das perguntas do juízo. Então, o senhor dizia, senhor Milton, que o senhor estava nessa reunião
com o senhor Jorge Luz, ele pediu um valor que era muito alto...
Interrogado:- E que eu não me atrevo a dar números exatos.
Juiz Federal:- Certo. E aí, o que aconteceu?
Interrogado:- Bom, aí houve uma negociação e eu concordei em pagar 2 milhões e meio parceladamente.
Juiz Federal:- De dólares ou de reais?
Interrogado:- De dólares. Pra essas pessoas que eu citei, assim que ele me disse.
Juiz Federal:- Isso seria por intermédio do senhor Jorge Luz ou a Schahin pagaria diretamente?
Interrogado:- Foi com ele, exatamente com ele, e as instruções de pagamento foram duas empresas que ele me
deu os nomes, uma forma de números, detalhes de onde pagar a conta. E nós ficamos concordados dessa forma.
Juiz Federal:- E o senhor fez os pagamentos?
Interrogado:- Na realidade, foram duas empresas. Na soma dos dois, eu acredito que eu tenha chegado a um
pouco mais que 2 milhões desse pagamento, não foi 100% e foram em parcelas.
Juiz Federal:- Mas pagou mais que os 2 milhões acertados?
Interrogado:- Não, 2 e meio, foi 2 e meio o acertado, eu paguei um pouco menos.
Juiz Federal:- Ah, um pouco menos?
Interrogado:- Um pouco menos.

45 QUE posteriormente JORGE LUZ trouxe FERNANDO SCHAHIN e o SANDRO TARDIN para conversar
com o depoente e com JORGE LUZ; QUE questionado onde ocorreu esta reunião, afirmou não se recordar, mas
acredita que foi em algum restaurante; QUE nesta reunião JORGE LUZ disse ao depoente, na frente deles, que já
havia conversado e acertado o pagamento de uma comissão, pela SCHAHIN, para o grupo; QUE a comissão
seria em torno de três a quatro milhões de dólares;  QUE tais valores seriam pagos a JORGE LUZ, que se
encarregaria de repassar ao depoente;
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aduzia,  realmente,  que  a  SCHAHIN  ENGENHARIA era  detentora  dos  melhores  índices
operacionais nas operações de águas profundas na Bacia de Campos. 

Os Relatórios de Auditoria R-02 03/2015 concluíram que o argumento constante no
DIP nº 514/2007 era falso, pois, na época, a SCHAHIN operava apenas um navio-sonda (que
não  era  de  águas  profundas)  com  bons  índices  operacionais.  Além  disso,  nos  mesmos
relatórios, foi mencionada a previsível incapacidade econômica financeira da SCHAHIN para
honrar um contrato de tamanha magnitude (anexo 417 p. 5). Ademais, a sonda operada pela
SCHAHIN na Bacia de Campos era para lâmina de água de até 1600 metros de profundidade,
enquanto o VITORIA 10.000 era para lâmina de água de até 3.000 metros de profundidade,
operação muito mais complexa.

Mesmo com todas  essas  questões  problemáticas,  como resultado dos  esforços  de
JORGE  LUZ,  BRUNO  LUZ, LUIS  CARLOS  MOREIRA e  de  outros  envolvidos,  a
negociação com a SCHAHIN ENGENHARIA foi iniciada formalmente em 29/12/2006, com
o  envio  da  minuta  do  Memorando  de  Entendimentos  para  parecer  pela  área  jurídica  da
PETROBRAS (ANEXO 418).

Em 8/3/2007, as negociações continuaram por meio da aprovação da assinatura do
Memorando de Entendimentos (MOU) com a SCHAHIN para que ela fosse a operadora do
Drill Shipp, com a participação entre 20% e 30% da SPE (sociedade de propósito específico
que viria ser a proprietária do navio), sendo na mesma data assinado o contrato de construção
do navio com a SAMSUNG pela diretoria executiva.  

Na  sequência,  em  21/06/2007,  foi  assinado  o  aditivo  ao  Memorando  de
Entendimentos (MOU) (pois no primeiro havia a previsão de 90 dias para se criar a SPC
-Special Purpose Company- sociedade de propósitos específicos) (ANEXO 419). 

Em 06/12/2007, a Diretoria Executiva, por meio da Ata 4.673, item 09, Pauta 1289,
aprovou a assinatura do Heads of Agreement (HoA) em que se definiam as diretrizes e valores
para a SCHAHIN operar o navio (ANEXO 389). 

Na data de 2/04/2008, o diretor  JORGE LUIZ ZELADA, que substituiu NESTOR
CERVERÓ, fez o encaminhamento e a Diretoria Executiva aprovou o prazo de extensão do
Heads of Agreement  (HoA) para dar mais tempo para a negociação (Anexos 97 e 98). 

Em 17/07/2008 foram submetidos e rejeitados pela Diretoria Executiva os termos dos
contratos principais negociados com a SCHAHIN (Anexo INTER-DN 298/2008 Anexo 114).
A razão da não aprovação foram questionamentos do diretor financeiro ALMIR BARBASSA
sobre  a  viabilidade  do  negócio,  mormente  no  que  se  refere  à  capacidade  financeira  da
SCHAHIN para ser parceira da PETROBRAS na sociedade de propósitos específicos. Mesmo
assim, o tema foi mantido em pauta por pedido do diretor  JORGE LUIZ ZELADA (Anexo
41).

Muito embora não conste nos registros da PETROBRAS, conforme o colaborador
EDUARDO MUSA,  em 31/07/2008,  a  proposição  foi  novamente  rejeitada  pela  diretoria
executiva por restrições do diretor BARBASSA (ANEXO 111).

Diante  das  duas  rejeições,  JORGE  LUIZ  ZELADA sugeriu  à  área  técnica  uma
mudança na forma de apresentação, desta vez fazendo um comparativo entre a proposta de
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contrato da SCHAHIN e da TRANSOCEAN, conforme solicitado pelo diretor BARBASSA
(ANEXO 112).

Em 7/08/2008 a mesma proposição foi submetida à Diretoria Executiva e também
não foi aprovada, permanecendo as reservas manifestadas pelo diretor BARBASSA, desta vez
tirando a matéria de pauta “para reanálise,  conforme instruções a serem transmitidas pelo
Diretor JORGE LUIZ ZELADA” (ANEXO 384).

Assim, a aprovação da SCHAHIN como operadora do navio-sonda VITORIA 10.000
começou a enfrentar alguns obstáculos, sendo que o negócio foi levado por três vezes para
análise  da  Diretoria  Executiva  sem  sucesso.  Realmente,  o  colaborador  FERNANDO
SOARES mencionou em depoimento que as proposições relativas à SCHAHIN não estavam
sendo aprovadas na Diretoria Executiva, que pedia maiores esclarecimentos técnicos (Anexo
10).

No dia 12/08/2008, o colaborador EDUARDO MUSA enviou um e-mail para ABI
RAMIA (então gerente-executivo da área internacional), informando a rejeição da aprovação
da SCHAHIN pela diretoria executiva com a retirada de pauta da matéria, mencionando que
as  chances  de  viabilização  do  projeto  haviam  se  reduzido  drasticamente.  Contudo,  na
mensagem, MUSA afirmou que esteve conversando com ZELADA sobre a possibilidade de
uma nova estratégia (Anexo 113).

Mesmo com a manifesta inviabilidade técnica do projeto, o diretor JORGE LUIZ
ZELADA continuou determinado em conseguir a aprovação da SCHAHIN como operadora
do  navio-sonda,  dizendo  ao  então  gerente  EDUARDO  MUSA que  era “para  trazer  a
SCHAHIN de volta para a mesa” e, “como o Diretor Financeiro estava implicando”, era para
entrar em contato com FERNANDO SCHAHIN para que fosse feita uma reunião para o dia
1º de setembro de 2008 (conforme declarações de EDUARDO MUSA - ANEXO 204-205). 

No dia  26/08/2008,   a  SCHAHIN,  por  intermédio  da  secretária  de  FERNANDO
SCHAHIN,  solicitou  uma  reunião  com o  diretor  JORGE LUIZ  ZELADA,  o  que  veio  a
ocorrer  no  dia  01/09/2008.  Na  mesma  data,  depois  de   intensa  troca  de  e-mails  com
comentários  entre o  Jurídico, o Gerente Executivo ABI RAMIA, o Diretor JORGE JUIZ
ZELADA e  outros  assistentes,  foi  encaminhada  uma  carta  à  SCHAHIN (FERNANDO
SCHAHIN),  com  data  retroativa  de  19/08/2008,  que  originalmente  seria  assinada  pelo
Diretor  JORGE LUIZ ZELADA, mas  foi  assinada  pelo Gerente  Executivo ABI RAMIA,
informando que a Diretoria Executiva não havia aprovado a matéria e portanto o  Heads of
Agreement (HoA) ficava sem validade e solicitava a manifestação da SCHAHIN para retornar
à mesa de negociações (Anexo 115).

Segundo EDUARDO MUSA, a data retroativa da carta tinha por escopo agilizar a
reabertura das negociações, pois era estratégia do diretor JORGE LUIZ ZELADA  incitar a
SCHAHIN para reabrir as tratativas, dando argumento para o então diretor levar pela quarta
vez a questão à diretoria executiva (Anexo 1008).

No dia 02/09/2008, a SCHAHIN enviou uma carta resposta concordando em reabrir
as negociações (Anexo 110). 

Como a principal  objeção do diretor  BARBASSA era  em relação à  incapacidade
financeira  da SCHAHIN para assumir uma quota da parceria na Sociedade de Propósitos
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Específicos que iria ser proprietária do navio, a saída técnica foi apresentar a MITSUBISHI
novamente como parceira da PETROBRAS, mantendo a SCHAHIN apenas como operadora e
não como sócia da embarcação, a fim de superar o obstáculo da Diretoria Financeira (Anexo
100). 

Numa outra ponta, paralelamente à atuação do diretor JORGE LUIZ ZELADA e do
gerente  EDUARDO  MUSA na  área  técnica  da  diretoria  internacional46,  após  a  terceira
rejeição do tema na diretoria executiva, FERNANDO SOARES entrou em contato com JOSE
CARLOS BUMLAI, alegando que seria necessário um apoio político mais relevante para que
fosse viabilizada a aprovação da SCHAHIN. Nesta oportunidade, BUMLAI respondeu que
BAIANO  poderia  ficar  tranquilo  porque  GABRIELLI  e  “BARBA”-  referindo-se  ao  ex-
presidente LULA- seriam acionados (Anexo 4, p. 6).

Após algum tempo, sem citar nomes, BUMLAI avisou a FERNANDO SOARES que
tinha conversado com as “pessoas” e que tudo estava certo, podendo a questão ser levada
novamente  à  Diretoria  Executiva,  pois  seria  aprovada.  A mensagem  foi  repassada  por
FERNANDO SOARES a EDUARDO MUSA.

Desse modo, foi feita uma grande mobilização externa e interna para a aprovação da
SCHAHIN como operadora do navio-sonda VITORIA 10.000, sendo que,  como resultado
disso, em 12/12/2008, o diretor JORGE LUIZ ZELADA, por intermédio do INTER-DN 461-
2008, encaminhou a questão novamente à Diretoria Executiva (Anexo 104) e, finalmente, em
19/12/2008, a Diretoria Executiva, por meio da Ata 4.734, aprovou a assinatura do Drilling
Service Contract  (DSC) com a  SCHAHIN INTERNATIONAL S.A (Anexos 99 e 100). Na
proposta  de  contrato,  cuja  assinatura  foi  autorizada  pela  diretoria  executiva,  constava  a
MITSUBISHI como parceira da PETROBRAS, o que acabou não se concretizando, ficando a
PETROBRAS com 100% SPE proprietária do navio-sonda.

Com o avanço das negociações entre a PETROBRAS e a SCHAHIN, e a obtenção do
favorecimento indevido desta empresa, com benefício econômico superior ao valor da dívida
pretérita  do  Partido  dos  Trabalhadores  (ainda  que  formalmente  em  nome  da  família
BUMLAI), o grupo SCHAHIN resolveu “quitar” formalmente o empréstimo entre a AGRO
CAIEIRAS e a SECURITIZADORA SCHAHIN.

No  dia  27/01/2009,  um  dia  antes  da  assinatura  do  contrato  principal  entre  a
SCHAHIN e a PETROBRAS, foi firmado um instrumento particular ideologicamente falso de
transação  para  liquidação  de  dívida  ideologicamente  falso  entre  a  Securitizadora  da
SCHAHIN  (credora)  e  a  AGRO  CAIEIRAS-  empresa  relacionada  a  JOSE  CARLOS
BUMLAI que era devedora da dívida. 

Após  o  acordo  para  quitação  do  empréstimo  estar  concluído,  o  Drilling  Service
Contratc  –  DSC,  que  é  o  contrato  principal  entre  a  SCHAHIN  e  a  PETROBRAS,  foi
efetivamente  assinado  em  28  de  janeiro  de  2009  entre  PETROBRAS  VENEZUELA
INVESTMENTS & SERVICES B.V. e SCHAHIN INTERNATIONAL S.A., com um prazo
de dez anos prorrogáveis por mais dez anos, iniciando-se em 9/07/2010 até 08/07/2030, com
valor mensal da prestação de US$ 6.333.365,91 e valor global de US$ 1,562 bilhão. Pela
PETROBRAS,  assinou  ALEXANDRE  PENNA  RODRIGUES  e  pela  SCHAHIN

46 Como salientado, o tema esteve na pauta da diretoria executiva em 17/07/2008 e 7/08/2008 sem sucesso na
aprovação. 
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INTERNATIONAL assinaram  MILTON  TAUFIC  SCHAHIN  e  CARLOS  EDUARDO
SCHAHIN (Anexo 37).

Entre 27/03/2009 e 27/12/2009, para quitar formalmente sua dívida, JOSE CARLOS
BUMLAI fez a simulação de dez dações em pagamento dos créditos das notas promissórias
relacionadas à venda simulada de embriões em favor da Securitizadora SCHAHIN (Anexo
58).

Desse modo, o recibo de “quitação” do mútuo em 28/12/2009 consistiu, na realidade,
em  vantagem  indevida  oferecida  e  paga  pela  SCHAHIN  aos  funcionários  corruptos  da
PETROBRAS, ao Partido dos Trabalhadores, aos denunciados da família BUMLAI e a JOÃO
VACCARI NETO, com o objetivo de obter favorecimento na escolha da SCHAHIN para
operar o navio-sonda VITORIA 10.000 da PETROBRAS. 

Agindo desta forma, os denunciados LUIS CARLOS MOREIRA, JORGE LUZ e
BRUNO LUZ praticaram o crime de corrupção passiva.

Após  a  SCHAHIN  começar  a  receber  os  valores  provenientes  do  contrato,
começaram os pagamentos de propina em favor do grupo de funcionários públicos corruptos
da PETROBRAS representado por  JORGE LUZ  e BRUNO LUZ  e também diretamente
pela SCHAHIN a EDUARDO MUSA.

Para isso foram utilizadas operações de lavagem de capitais no âmbito interno por
intermédio da simulação de prestação de serviços e no exterior por meio da utilização de
depósitos em contas offshores, como a seguir será detalhado.

FATO 08: LAVAGEM DE ATIVOS MEDIANTE A SIMULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PELA GEA PROJETOS À SCHAHIN ENGENHARIA.

Em 05 de novembro de 2009, na Rua Presidente Vargas, nº 633, sala 207, centro, Rio
de  Janeiro,  sede  da  empresa  GEA PROJETOS  EIRELI,  MILTON  SCHAHIN, JORGE
ANTÔNIO  DA SILVA LUZ  e BRUNO  GONÇALVES  LUZ,  de  forma  consciente  e
voluntária,  por  intermédio  da  simulação  da  prestação  de  serviços  da  empresa  GEA
PROJETOS EIRELI, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição e
movimentação de R$ 533.956,75 valores provenientes dos crimes praticados pela organização
criminosa que vitimou a PETROBRAS, especialmente de crimes  de corrupção passiva e ativa
envolvendo operação do navio-sonda VITÓRIA 10.000.

Em  05  de  novembro  de  2009,  a  empresa  GEA  PROJETOS  LTDA,  CNPJ:
02.255.790/0001-81,  sediada  na  Rua  Presidente  Vargas,  nº  633,  sala  207,  centro,  Rio  de
Janeiro, que  tinha  como sócios  JORGE LUZ e  MARCIA LOPES LUZ (ANEXO 319),
simulou a prestação de serviços de consultoria para a SCHAHIN ENGENHARIA SA, que
consistia em consultoria especializada no que se refere ao desenvolvimento e concepção do
projeto relacionado à proposta para construção e integração de módulos de Tnaker FPSO
Ransiant  Jewel,  no  valor  de  R$  533.956,75,  conforme  nota  fiscal  expedida  pela  GEA
PROJETOS SA (ANEXO 413) e depoimento de MILTON SCHAHIN (ANEXO 414).
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A simulação da prestação dos referidos serviços visou o repasse de valores pagos a
título de propina devida pelo grupo SCHAHIN a funcionários da PETROBRAS, decorrente
do  contrato  de  operação  do  navio-sonda  VITÓRIA 10.000  celebrado  entre  a  SCHAHIN
INTERNATIONAL S.A e a PETROBRAS.

O denunciado  BRUNO LUZ,  apesar de não aparecer no quadro societário de tal
empresa, em conjunto com seu pai JORGE LUZ, a utilizava para fins ilícitos. De acordo com
os registros de portaria da PETROBRAS, BRUNO LUZ identificava-se como representante
da empresa GEA PROJETOS em visitas à estatal (ANEXO 421):

Agindo dessa forma, JORGE LUZ e BRUNO LUZ praticaram o crime de lavagem
de dinheiro.

FATO 09: LAVAGEM DE ATIVOS TRANSNACIONAL OPERAÇÕES CASABLANCA
– PENTAGRAM.
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No período de 05 de janeiro de 2010 a 13 de dezembro de 2011, no Brasil, no Reino
Unido e na Suíça, FERNANDO SCHAHIN, MILTON SCHAHIN, JORGE ANTÔNIO DA
SILVA  LUZ  e BRUNO  GONÇALVES  LUZ,  de  forma  consciente  e  voluntária,  por
intermédio de três transferências bancárias entre as contas CASABLANCA, controlada por
FERNANDO SCHAHIN e MILTON SCHAHIN, e PETAGRAM ENERGY, controlada por
JORGE LUZ e BRUNO LUZ, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização,
disposição e movimentação de USD 900.000,00, valores provenientes dos crimes praticados
pela organização criminosa que vitimou a PETROBRAS, especialmente de crimes contra o
sistema financeiro nacional, corrupção passiva e ativa envolvendo operação do navio-sonda
VITÓRIA 10.000.

A tabela abaixo discrimina as transações:

De  acordo  com  a  fiscalização  da  Receita  Federal  (ANEXOS  213  -  214),  os
denunciados  MILTON  SCHAHIN  e  FERNANDO  SCHAHIN eram  procuradores  com
poder  de  controle  sob  a   conta  nº  26674000,  mantida  em  nome  da  empresa  offshore
CASABLANCA INTERNATIONAL HOLDINGS,  no  Deutsche  Bank,  Londres,  no  Reino
Unido. Esta conta transferiu, em três operações, realizadas no período de 05 de janeiro de
2010 a 13 de dezembro de 2011, USD 900.000,00 em favor da conta nº 682852-5, em nome
da empresa offshore PENTAGRAM ENGINEERING LTD, mantida no Bank Leu, Suíça, tem
como beneficiários  JORGE LUZ,  BRUNO LUZ e MARIA SILVIA BRAZ GONÇALVEZ
LUZ.

O  denunciado  FERNANDO  SCHAHIN era  o  interlocutor  na  SCHAHIN  com
JORGE LUZ e JORGE LUZ até a realização dos pagamentos, que ocorreram entre os anos
de 2009 e 2011, mediante expedientes que ocultaram e dissimularam o repasse dos valores
pagos a título de propina.

Nesse contexto, EDUARDO MUSA informou todas as formas de comunicação que
mantinha com FERNANDO SCHAHIN. Destacam-se os seguintes terminais telefônicos: (11)
(9)8245-5581 e (11) (9)9990-9511.

De outro lado,  BRUNO LUZ, ouvido perante a autoridade policial com atribuição
perante  o  Supremo Tribunal  Federal,  afirmou ser  o  usuário  do  terminado  telefônico  (21)
99393-1977 (ANEXO 412)47,, bem como FERNANDO SOARES indicou que JORGE LUZ
era o real usuário do terminal telefônico (21) 99336-8067 (ANEXO 320). Ambos os terminais
estão cadastrados em nome da empresa SMART LINK CONSULTORIA, cuja relação com
BRUNO LUZ e JORGE LUZ ainda é obscura.

Conforme  Relatório  de  Informação  nº  024/2017  produzido  pela  ASSPA/PRPR
(ANEXO 408), ao confrontar os dados telefônicos, foi possível constatar diversas ligações
realizadas e mensagens de texto enviadas, no período de 26 de outubro de 2010 a 08 de março
de 2013, entre  FERNANDO SCHAHIN e  BRUNO LUZ ou  FERNANDO SCHAHIN  e
JORGE LUZ.
47 Elementos obtidos através de desmembramento de investigação, constante no evento 4, INQ2, fl. 59 
50531114920164047000.
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Banco Nº Conta Nome da Conta / Titular Lançamento Data 'value' Débito Crédito Moeda Origem / Destino PAÍS CONTA/IBAN

Credit Suisse 682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 05/01/10 500.000,00 USD CASABLANCA INTERNATIONAL HOLDINGS DEUTGB2LXXX 26574000

Credit Suisse 682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 19/03/10 250.000,00 USD CASABLANCA INTERNATIONAL HOLDINGS DEUTGB2LXXX 26574000

Credit Suisse 682852-5 Pentagram Engineering Ltd. JORGE LUZ Transferência 13/12/11 150.000,00 USD CASABLANCA INTERNATIONAL HOLDINGS

Beneficiário / 
Procurador

BIC/SWIFT/BANC
O

REINO 
UNIDO

REINO 
UNIDO
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 Os  terminais  em amarelo  pertencem a  FERNANDO SCHAHIN,  em vermelho
pertencem a BRUNO LUZ e em verde a JORGE LUZ:

Em  reforço  à  atuação  de  FERNANDO  SCHAHIN,  consta  ainda  o  seu  nome
associado ao “CRÉDITOS DA SCHAHIN” na planilha de negócios escusos de BRUNO LUZ
apreendida no HD na casa de OTHON LUIZ(ANEXO 383).

Desse  modo,  FERNANDO  SCHAHIN e  MILTON  SCHAHIN foram  os
responsáveis no grupo SCHAHIN por realizar os pagamentos ocultos em favor de BRUNO
LUZ e JORGE LUZ, razão pela qual praticaram o crime de lavagem de dinheiro.

IV. CAPITULAÇÃO

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia:
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Nome Originador Nome Recebedor Tipo Data Hora
Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/10/2010 17:11:34 N/A
Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/10/2010 17:11:48 N/A
Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 26/10/2010 17:14:27 N/A
Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 26/10/2010 17:15:01 N/A
Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 25/01/2011 19:21:03 N/A
Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 25/01/2011 19:39:51 N/A
Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 25/01/2011 19:56:40 N/A
Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 25/01/2011 20:00:40 N/A
Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/01/2011 12:30:21 N/A
Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 26/01/2011 12:33:44 N/A
Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/01/2011 12:34:56 N/A
Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/01/2011 17:55:20 N/A
Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/01/2011 17:55:59 N/A
Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 26/01/2011 18:00:01 N/A
Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/01/2011 18:19:25 N/A
Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 26/01/2011 18:20:30 N/A
Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 23/03/2011 10:46:00 N/A
Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 23/03/2011 10:50:09 N/A
Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 23/03/2011 10:52:34 N/A
Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 23/03/2011 10:56:28 N/A

61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551199909511 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Voz 23/03/2011 18:08:04 18

06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551199909511 Voz 14/04/2011 14:07:45 38
Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Texto 10/05/2011 21:39:57 109

Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 16/05/2011 10:00:34 N/A

Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 16/05/2011 10:01:32 N/A

61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551199909511 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Voz 26/05/2011 10:48:40 36
Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 26/05/2011 10:49:48 N/A
Tim 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193368067 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 551182455581 Texto 23/12/2011 17:26:41 N/A

06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 5511999862172 Voz 19/09/2012 18:31:52 20
Tim 61.226.890/0001-49 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 5511982455581 06.309.375/0001-14 SMART LINK CONSULTORIA 552193931977 Voz 08/03/2013 15:07:32 15

Total Duração de chamadas em Segundos 236

Total Duração de chamadas em minutos/segundos 3min56s

Operado
ra

CPF/CNPJ 
Originador

Terminal 
Originador

CPF/CNPJ 
Recebedor

Terminal 
Recebedor

Duração  
em seg.

Telefôni
ca - Vivo

Telefôni
ca - Vivo

Multi
mídia
Multi
mídia

Telefôni
ca - Vivo

Telefôni
ca - Vivo

039.595.888-
10/167.783.608-36

SANDRO TORDIN / VIVIANE 
LUPPI TORDIN
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FATO  1: DEMARCO  JORGE EPIFÂNIO,  LUIS  CARLOS  MOREIRA DA SILVA,
JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ, BRUNO GONÇALVES LUZ, pela prática do crime
tipificado no artigo 317, § 1º, c/c art. 29 e art. 327 do Código Penal;

FATO 2: DEMARCO JORGE EPIFÂNIO e LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA pela
prática do crime tipificado no artigo 317, § 1º, c/c art. 29 e art. 327 do Código Penal;

FATO 3: JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e BRUNO GONÇALVES LUZ pela prática
do crime tipificado no artigo 1º, caput, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98;

FATO 4: JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ, BRUNO GONÇALVES LUZ,   JORGE
DAVIES e RAUL DAVIES pela prática do crime tipificado no artigo 1º, caput, c/c § 4º da Lei
nº 9.613/98;

FATO  05:  AGOSTHILDE  MONACO  DE  CARVALHO e  DEMARCO  JORGE
EPIFÂNIO pela prática do crime tipificado no artigo 1º, caput, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98;

FATO 06: LUIS CARLOS MOREIRA pela prática do crime tipificado no artigo 1º,  caput,
c/c § 4º da Lei nº 9.613/98;

FATO 07: JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ,  BRUNO GONCALVES LUZ e  LUIS
CARLOS MOREIRA pela prática do crime tipificado no artigo 317, § 1º, c/c art. 29 e art. 327
do Código Penal;

FATO  08  LAVAGEM  VIA GEA PROJETOS:  JORGE  ANTÔNIO  DA SILVA LUZ,
BRUNO GONÇALVES LUZ  e  MILTON SCHAHIN  pela prática do crime tipificado no
artigo 1º, caput, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98;

FATO 09: LAVAGEM DE ATIVOS TRANSNACIONAL OPERAÇÕES CASABLANCA
– PENTAGRAM: MILTON SCHAHIN, FERNANDO SCHAHIN,  JORGE ANTÔNIO
DA SILVA LUZ e BRUNO GONÇALVES LUZ pela prática do crime tipificado no artigo 1º,
caput, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98;

V. REQUERIMENTOS

Em  razão  da  propositura  da  presente  ação  penal,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL requer:

a) a juntada dos documentos anexos mencionadas ao longo desta denúncia;

b) o recebimento e processamento da denúncia, com a citação dos denunciados para o devido
processo penal;

c) confirmadas as imputações, a condenação dos denunciados;

d)  ao final, o arbitramento de valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração,
com base no art. 387, caput e IV, CPP, no montante do valor total envolvido nas transações de
propina, consistente em USD 55.500.000,00;

e) o confisco dos valores identificados como produtos dos crimes denunciados até o limite de
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montante de  USD 55.500.000,00;

ROL DE TESTEMUNHAS:

1.  FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, CPF 490.187.015-72, brasileiro, nascido
em 23/07/1967, filho de Therezinha Falcão Soares, com residência na Avenida Lúcia Costa,
n°3600, Bloco 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ;

2.  NESTOR  CERVERÓ,  brasileiro,  nascido  em  15/08/1981,  filho  de  Carmem Cerveró
Torrejon, portador da Carteira de Identidade 2427971 IFP/RJ, CPF 371.381.207-10 e Título
de  Eleitor  00.187.370.303-02,  com  endereço  na  Rua  Nascimento  Silva,  351  Apto.  601
Ipanema, Rio de Janeiro-RJ;

3. EDUARDO COSTA VAZ MUSA, brasileiro, nascido em 19/05/1955, filho de Sonia Costa
Vaz Musa, portador da Carteira de Identidade Profissional 2001360088 CREA/RJ, inscrito no
CPF 425.489.187-34 e Título de Eleitor 00.189.521.303-53, com endereços na Rua Alexandre
Ferreira, 76, 50 Lagoa, Rio de Janeiro-RJ;

4. JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, brasileiro, nascimento em 11/10/1951, filho
de Lúcia Maria Gerin de Almeida Camargo, CPF 416.165.708-06, com residência na Rua Oscar
de Almeida, nº40, Morumbi, São Paulo/SP;

5. ROBSON CECILIO, auditor da PETROBRAS, Rua da Assembleia, nº 100, Centro, Rio de
Janeiro.

Curitiba, 31 de março de 2017.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República 

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República
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Jerusa Burmann Viecili

Procuradora da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República

(VHS)
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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA – PARANÁ.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  seus  Procuradores  da  República
signatários, oferece denúncia, em separado, em 46 laudas, registrando que grande parte das
pessoas citadas mas não denunciadas como por exemplo JULIO CAMARGO, EDUARDO
MUSA,  JORGE  LUIZ  ZELADA,  NESTOR  CERVERÓ,  FERNANDO  SOARES,  JOÃO
VACCARI NETO e SALIM SCHAHIN responderam por esses fatos nos autos nº 5083838-
59.2014.404.7000 e 5061578-51.2015.4.04.7000 que tramitaram perante este douto juízo. 

Ressalta-se ainda que é possível que existam fatos específicos não imputados aos
réus  colaboradores  que  já  atingiram  o  limite  de  pena,  como  pode  ocorrer  com  JULIO
CAMARGO, EDUARDO MUSA, NESTOR CERVERÓ e FERNANDO SOARES.

Já as  demais  pessoas  mencionadas  e  não  denunciadas  não  são  objeto  de
arquivamento, mas prosseguem como investigados, diante da ausência de provas suficientes
para a propositura de acusação formal.

 Em relação a JORGE LUZ e BRUNO LUZ, requer inicialmente a autorização para
a utilização da planilha do ANEXO 383 que foi obtida dentro de um HD apreendido na busca
e apreensão na casa de OTHON LUIZ PINHEIRO FILHO, dentro de uma pasta com o nome
“BL” “assuntos”. Tal evidência teve o compartilhamento autorizado pelo STF nos autos nº
50119338620174047000.

Uma vez autorizado o uso do documento, requer que tal evidência seja usada como
reforço argumentativo dos fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada em de
JORGE LUZ e BRUNO LUZ. 

No documento,  aparecem inúmeras obras relacionadas a PETROBRAS em que o
lobista atuou:
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Isso  demonstra  que  a  atuação de  JORGE LUZ e  BRUNO LUZ  era  de  grande
protagonismo na negociação de propinas na PETROBRAS.

Por todo o exposto, o MPF requer: 1) que seja autorizado o compartilhamento desta
planilha  específica  para  a  presente  ação  penal;  2)  que  esses  fatos  sejam  agregados  aos
pressupostos e fundamentos da prisão preventiva dos denunciados JORGE LUZ e BRUNO
LUZ,  pois  demonstram  a  profissionalidade  na  prática  de  crimes  contra  a  administração
pública, com especial atuação no âmbito da PETROBRAS.

Curitiba, 31 de março de 2017.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República 

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República
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Jerusa Burmann Viecili

Procuradora da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República
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