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AÇÃO PENAL Nº 5025676-71.2014.4.04.7000/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA

RÉU: SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN

RÉU: MARCIO LEWKOWICZ

RÉU: PAULO ROBERTO COSTA

RÉU: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN

SENTENÇA

13.ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA

PROCESSO n.º 5025676-71.2014.4.04.7000

AÇÃO PENAL

Autor: Ministério Público Federal

Acusados:

1) Paulo Roberto Costa, brasileiro, casado, engenheiro,
nascido em 01/01/1954, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, inscrito no CPF sob o n.º 302.612.879-15, com
endereço conhecido pela Secretaria;

2) Arianna Azevedo Costa Bachmann, brasileira, nascida
em 02/02/1983, filha de Paulo Roberto Costa e Marici da Silva Azevedo
Costa, inscrita no CPF sob o n.º 089.666.447-23, com endereço
conhecido pela Secretaria;

3) Shanni Azevedo Costa Bachmann, brasileira, nascida
em 13/08/1981, filha de Paulo Roberto Costa e Marici da Silva Azevedo
Costa, inscrita no CPF sob o n.º 091.878.667-30, com endereço
conhecido pela Secretaria;

4) Márcio Lewkowicz, brasileiro, nascido em 12/03/1979,
inscrito no CPF sob o n.º 078.689.907-75, com endereço conhecido pela
Secretaria; e
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5) Humberto Sampaio de Mesquita, falecido em
25/01/2017.

 

I. RELATÓRIO

 

1. Trata-se de denúncia formulada pelo MPF pela prática
de crime de impedimento ou embaraço a investigação de infração penal
que envolva organização criminosa (art. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013)
contra os acusados acima nominados (evento 1).

2. A denúncia tem por base o inquérito 5049557-
14.2013.4.04.7000, a ação penal decorrente, de nº 5026212-
82.2014.4.04.7000, e os processos conexos, especialmente os de n.os
5001446-62.2014.404.7000 e 5014901-94.2014.404.7000. Esses
processos, em decorrência das virtudes do sistema de processo
eletrônico da Quarta Região Federal, estão disponíveis e acessíveis às
partes deste feito e estiveram à disposição para consulta das Defesas
desde pelo menos o oferecimento da denúncia, sendo a eles ainda feita
ampla referência no curso da ação penal. Todos os documentos neles
constantes instruem, portanto, os autos da presente ação penal.

3. Em síntese, segundo a denúncia (evento 1), na manhã do
dia 17/03/2014, enquanto a Polícia Federal cumpria mandado de busca e
apreensão na residência do ex-Diretor de Abastecimento da Petróleo
Brasileiro S/A - Petrobrás, Paulo Roberto Costa, extraído do processo
5001446-62.2014.404.7000, Arianna Azevedo Costa Bachmann, Márcio
Lewkowicz, Shanni Azevedo Costa Bachmann e Humberto Sampaio de
Mesquita deslocaram-se até a sede da empresa Costa Global
Consultoria, de Paulo Roberto Costa, situada na situada na Avenida João
Cabral de Melo Neto, n. 610, 9º andar, de onde removeram diversos
documentos, dispositivos eletrônicos e dinheiro, que interessavam à
investigação encetada no âmbito da assim denominada Operação
Lavajato.

4. Os acusados teriam acatado solicitação de Paulo
Roberto Costa, que pretendia antecipar-se às diligências policiais no seu
escritório, removendo provas que poderiam incriminá-lo.

5. Ainda segundo a denúncia, Paulo Roberto Costa
integrava grupo criminoso organizado instalado no âmbito da Petrobras
que era composto por executivos da estatal, agentes políticos e
intermediadores e que cobrava sistematicamente vantagens indevidas
sobre contratos celebrados pela estatal.

6. Essa é a síntese da denúncia.

7. A denúncia foi recebida em 29/04/2014 (evento 4).
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8. A ação penal foi suspensa por decisão liminar, de
18/05/2014, do Eminente Ministro Teori Zavascki, nos autos da
Reclamação 17.623 (evento 38). Posteriormente, em 10/06/2014, a 2ª
Turma do Egrégio STF decidiu pela competência deste Juízo para a
presente ação penal (evento 52), com o que processo retomou o seu
curso.

9. Os acusados foram citados e apresentaram respostas
preliminares por defensores constituídos (eventos 70 e 78).

10. As respostas preliminares foram examinadas pela
decisão de 18/07/2014 (evento 85).

11. Foram ouvidas as testemunhas de acusação (vídeos no
evento 193 e transcrições no evento 217) e de defesa (vídeos nos
eventos 193 e 230 e transcrições nos eventos 217 e 235).

12. Os acusados foram interrogados (vídeos no evento 360
e transcrições no evento 363).

13. Na fase do art. 402, a Defesa não apresentou
requerimentos. O MPF requereu a quebra de sigilo telefônico dos
acusados Arianna Azevedo Costa Bachmann, Márcio Lewkowicz,
Humberto Sampaio de Mesquita e Shanni Azevedo Costa Bachmann
(evento 361) e o pedido foi deferido (evento 364).

14. Resultado integral da quebra foi depositado pelo MPF
perante a Secretaria deste Juízo (eventos 386, 399 e 400).

15. O MPF, em alegações finais (evento 413), argumentou:
a) que a denúncia não é inepta; b) que Paulo Roberto Costa, Diretor de
Abastecimento da Petrobrás entre 2002 e 2012, recebia vantagem
indevida de grandes empreiteiras do Brasil, por intermédio de
operadores financeiros, dentre os quais Alberto Youssef, que se
destinavam não só ao ex-Diretor, mas também a agentes políticos
responsáveis por mantê-lo no cargo; c) que Paulo Roberto Costa foi
denunciado e condenado pelo crime de pertinência a organização
criminosa, na ação penal 5026212-82.2014.4.04.7000; d) que as
imagens e vídeo do circuito de segurança do prédio onde se situa a sede
da Costa Global Consultoria, juntados aos autos, comprovam a autoria e
materialidade do crime; e) que parte do material retirado da Costa
Global por Arianna e Macio foi posteriormente apreendido; f) que
Shanni Azevedo Costa Bachmann teria prestado auxílio a Arianna e
Márcio; g) que a finalidade dos acusados era evitar a apreensão de
documentos pela autoridade policial; e h) que nos interrogatórios os
acusados prestaram declarações não convergentes com suas declarações
na fase de investigações. Pleiteia a extinção da punibilidade de
Humberto Mesquita e a condenação criminal dos demais acusados sem a
concessão dos benefícios previstos nos acordos de colaboração que
celebraram.
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16. A Defesa dos acusados, em alegações finais (evento
422), argumenta: a) que os documentos retirados da Costa Global foram
apreendidos três dias depois; b) que o material recolhido por Márcio
Lewkowicz somente diz respeito a sua empresa e nenhuma relação teria
com Paulo Roberto Costa; c) que Shanni Azevedo Costa Bachmann não
trabalhava com seu pai, não retirou nenhum documento da Costa Global
e não auxiliou Arianna a remover nada daquele escritório; d) que não há
contradições nos depoimentos dos acusados, sendo eles colaboradores
merecedores de perdão judicial. Requer a extinção de punibilidade em
relaçao a Humberto Sampaio Mesquita, a absolvição de Márcio
Lewkowicz e Shanni Azevedo Costa Bachmann. Para Arianna, Paulo
Roberto Costa, e subsidiariamente em relação a Márcio e Shanni, requer
a concessão de perdão judicial. Caso contrário, ainda pugna pela
concessão dos benefícios previstos nos respectivos acordos.

17. No transcorrer do processo, todos os acusados
celebraram acordo de colaboração com o MPF, que foram homologados
pelo Egrégio STF (evento 228 e 327).

18. No curso do processo, o acusado Humberto Sampaio
de Mesquita faleceu (eventos 411 e 412).

19. No curso do feito foram ajuizadas as exceções de
incompetência 5048745-35.2014.404.7000 e 5050790-
12.2014.4.04.7000 e que foram rejeitadas, constando cópia das decisões
nos eventos 225 e 226.

20. Os autos vieram conclusos para sentença.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

 

II.1

21. A celebração de acordo pelos parentes de Paulo
Roberto Costa encaminhou o feito a situação anômala, na qual todos os
acusados são colaboradores.

22. A situação, não obstante peculiar, é resultado de um
dos benefícios previstos no acordo de colaboração premiada celebrado
por Paulo Roberto Costa com o MPF e homologado pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal, especificamente a Cláusula 5ª, VII (evento
228, anexo3):

"VII. O MPF ofertará aos parentes do colaborador, mencionados na
cláusula 3, os quais tenham praticado ou participado da atividade
criminosa que é objeto deste acordo, proposta de acordo de
colaboração premiada acessória e individual. Cada um destes
acordos acessórios seguirá a sorte deste acordo principal no caso de
rescisão, não homologação ou inefetividade deste último, exceto se o
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Ministério Público entender que a colaboração de cada beneficiário
for suficiente para garantir-lhe, independentemente, os benefícios, no
todo ou em parte, adiante listados".

23. Não se pode olvidar que Paulo Roberto Costa, em seu
acordo de colaboração, prestou informações relevantes sobre inúmeros
crimes praticados no âmbito da Petrobrás e envolvendo poderosos
agentes públicos, como outros executivos da estatal e diversos
parlamentares federais.

24. Os acordos celebrados com os parentes dele inserem-
se, portanto, neste contexto maior.

 

II.2

 

25. O acusado e colaborador Humberto Sampaio de
Mesquita faleceu no curso do processo, no dia 25/01/2017.

26. Certidão de óbito foi juntada pela Defesa no evento
412.

27. Forçoso declarar a extinção da sua punibilidade, nos
termos do art. 107, I, do CP, o que será feito no capítulo dispositivo da
sentença.

 

II.3

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

29. A investigação, com origem nos inquéritos
2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8, iniciou-se com a apuração
de crime de lavagem consumado em Londrina/PR, sujeito, portanto, à
jurisdição desta Vara, tendo o fato originado a ação penal 5047229-
77.2014.404.7000.

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

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

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

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

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

35. Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de
Abastecimento, da Diretoria de Engenharia ou Serviços e da Diretoria
Internacional, especialmente Paulo Roberto Costa, Renato de Souza
Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat Cerveró e Jorge Luiz
Zelada.

36. Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso
transcende a corrupção - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás,
servindo o esquema criminoso para também corromper agentes políticos
e financiar, com recursos provenientes do crime, partidos políticos.

37. Aos agentes e partidos políticos cabia dar sustentação à
nomeação e à permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos
Diretores. Para tanto, recebiam remuneração periódica.

38. Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrás e os
agentes políticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das
vantagens indevidas e da lavagem de dinheiro, os chamados operadores.

39. Várias ações penais já julgadas confirmam esse quadro
fático.

40. Destaco, dos casos já julgados, as sentenças prolatadas
nas ações penais 5083258-29.2014.4.04.7000 (Camargo Correa),
5083376-05.2014.404.7000 (OAS) 5045241-84.2015.4.04.7000
(Engevix), 5083838-59.2014.404.7000 (Navio-sondas Petrobrás 10.000
e Vitória 10.000), 5036528-23.2015.4.04.7000 (Odebrecht), 5012331-
04.2015.4.04.7000 (Setal e Mendes), 5083401-18.2014.4.04.7000
(Mendes Júnior), 5083360-51.2014.404.7000 (Galvão Engenharia) e
5083351-89.2014.404.7000 (Engevix Engenharia).

41. Embora em todas elas haja o relato do pagamento de
propinas divididas entre agentes da Petrobrás e agentes políticos, estes
últimos respondem, em sua maioria, a investigações ou ações penais
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perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal em decorrência do foro por
prerrogativa por função.

42. Em alguns poucos casos, relativamente a agentes
políticos sem mandato ou cargo e, portanto, sem foro por prerrogativa
de função, responderam eles a ações penais perante este Juízo, tendo
sido condenados.

43. É o caso, por exemplo, de José Dirceu de Oliveira e
Silva, ex-parlamentar federal e ex-Ministro Chefe da Casa Civil,
condenado por corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo propinas
acertadas em contratos da Petrobrás (ação penal 5045241-
84.2015.4.04.7000).

44. O mesmo fato foi verificado em relação ao ex-
Deputado Federal João Luiz Correia Argolo dos Santos condenado, pelo
recebimento de vantagem indevida em contratos da Petrobrás, na ação
penal 5023162-14.2015.4.04.7000, e em relação ao ex-Deputado
Federal Pedro da Silva Correa da Oliveira Andrade Neto, condenado na
ação penal 5023135-31.2015.4.04.7000.

45. Cópias dessas sentenças foram juntadas no evento 365.

46. Além dos crimes de corrupção e lavagem, argumenta o
MPF que teria restado configurado o crime de associação criminosa ou
da formação de um grupo criminoso organizado. Tal grupo teria
capturado a estrutura corporativa da Petrobrás para enriquecer
ilicitamente e financiar ilegalmente campanhas eleitorais.

47. Haveria divisão de tarefas, os cargos e Diretorias da
Petrobrás foram loteadas politicamente entre os componentes dos
grupos e aos executivos da Petrobrás foi atribuída a tarefa de arrecadar
vantagem indevida das empresas fornecedoras da Petrobrás, submetida
ela à divisão entre os membros do grupo criminosos.

48. Paulo Roberto Costa, ex-Diretor da Petrobrás, foi
condenado em várias ações penais por corrupção e lavagem de dinheiro.

49. Após a celebração de acordo de colaboração premiada
com a Procuradoria Geral da República, confessou os crimes e sua
participação no esquema criminoso.

50. Descreveu o esquema criminoso em linhas gerais
conforme o sintetizado nos itens 30-44, retro.

51. Na ação penal 5026212-82.2014.4.04.7000, foi
condenado por crime de pertinência à organização criminosa do art. 2ª
da Lei nº 12.850/2013 (evento 1.388).

52. Transcreve-se a parte da fundamentação relativa a este
crime:
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"359. A última imputação diz respeito ao crime de pertinência a
organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013.

360. Segundo a denúncia, os acusados teriam se associado em um
grupo estruturado para prática de crimes graves contra a Petrobras e
da lavagem de dinheiro decorrente

361. A lei em questão foi publicada em 02/08/2013, entrando em
vigor quarenta e cinco dias depois.

362. A maior parte dos fatos, inclusive os crimes de lavagem
descritos na denúncia, ocorreu, portanto, sob a égide somente do
crime do art. 288 do Código Penal.

363. Necessário, primeiro, verificar o enquadramento no tipo penal
anterior.

364. O crime do art. 288 tem origem no crime de associação de
malfeitores do Código Penal Francês de 1810 (“art. 265. Toute
association de malfeiteurs envers les personnes ou les propriétés, es
un crime contre la paix publique”) e que influenciou a legislação de
diversos outros países.

365. Comentando disposição equivalente no Código Penal italiano,
transcrevo o seguinte comentário de Maria Luisa Cesoni:

'A infração de associação de malfeitores, presente nas
primeiras codificações, visa a antecipar a intervenção penal,
situando-a antes e independentemente do início da execução
das infrações específicas.' (CESONI, Maria Luisa. Élements de
Comparaison. In CESONI, Maria Luisa dir. Criminalite
Organisee: des représentations sociales aux définitions
juridiques. Paris: LGDJ, 2004, p. 515-516)

366. Em outras palavras, a idéia é permitir a atuação preventiva do
Estado contra associações criminosas antes mesmo da prática dos
crimes para os quais foram constituídas.

367. De certa forma, assemelhava-se aos crimes de conspiração do
Direito anglo-saxão.

368. Talvez isso explique a dificuldade ou controvérsia na abordagem
do crime de associação quando as infrações criminais para as quais
ela tenha sido constituída já tenham ocorrido.

369. Afinal, nessa hipótese, a punição a título de associação
criminosa já não é mais absolutamente necessária, pois os
integrantes já podem ser responsabilizados pelos crimes
concretamente praticados pelo grupo criminoso.

370. Apesar disso, tendo a associação criminosa sido erigida a crime
autônomo, a prática de crimes concretos implica na imposição da
sanção pelo crime do art. 288 em concurso material com as penas
dos crimes concretamente praticados.

371. Deve-se, porém, nesses casos, ter extremo cuidado para não
confundir associação criminosa com mera coautoria.
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372. Para distingui-los, há que se exigir certa autonomia do crime de
associação criminosa em relação aos crimes concretamente
praticados.

373. Um elemento característico da existência autônoma da
associação é a presença de um programa delitivo, não na forma de
um estatuto formal, mas de um plano compartilhado para a prática
de crimes em série e indeterminados pelo grupo criminoso.

374. No caso presente, restou provada a existência de um esquema
criminoso no âmbito da Petrobrás, e que envolvia cartel, fraudes à
licitação, pagamento de propinas a agentes públicos e a agentes
políticos e lavagem de dinheiro.

375. Como revelado inicialmente por Paulo Roberto Costa e Alberto
Youssef, grandes empreiteiras, em cartel, fraudavam licitações da
Petrobrás, impondo o seu preço nos contratos. O esquema era
viabilizado e tolerado por Diretores da Petrobrás, entre eles Paulo
Roberto Costa. Um percentual de 2% ou 3% sobre cada grande
contrato era destinado a propina para os Diretores e outros
empregados da Petrobras e ainda para agentes políticos que os
sustentavam nos cargos. Profissionais da lavagem encarregavam-se
das transferências de valores, por condutas de ocultação e
dissimulação, das empreiteiras aos beneficiários finais.

376. A maior parte dos crimes concretos praticados no âmbito do
esquema criminoso compõem o objeto de outras ações penais.

377. Nesta ação penal, os crimes no âmbito do esquema criminoso
resumem-se à lavagem de dinheiro de cerca de dezoito milhões de
reais.

378. Mas o esquema criminoso não deve ser confundido com esses
crimes de lavagem, já que estes fazem parte de um contexto maior.

379. Apesar disso, mesmo considerando os crimes de lavagem que
constituem objeto da presente ação penal, foram reputados provados
cerca de vinte crimes de lavagem de dinheiro no montante de R$
18.645.930,13 praticados em período considerável de tempo, entre
23/07/2009 a 02/05/2012.

380. No presente caso, entendo que restou demonstrada a existência
de um vínculo associativo entre os diversos envolvidos nos crimes,
ainda que em subgrupos, e que transcende coautoria na prática dos
crimes.

381. Afinal, pela complexidade, quantidade de crimes e extensão
temporal da prática dos crimes, havia um desígnio autônomo para a
prática de crimes em série e indeterminados contra Petrobras,
objetivando o enriquecimento ilícito de todos os envolvidos, em maior
ou menor grau.

382. Ilustrativamente, em exercício hipotético, pode-se cogitar de
suprimir mentalmente os crimes concretos. Se os autores tivessem
apenas se reunido e planejado a prática de tantos e tantos crimes
contra a Petrobrás, a associação delitiva ainda seria reconhecida
mesmo se os crimes planejados não tivessem sido concretizados.
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383. É certo que nem todos os associados tinham igual conhecimento
do esquema criminoso, alguns somente da parte relativa à lavagem
de dinheiro, mas isso é natural em decorrência da divisão de tarefas
dentro do grupo criminoso.

384. Portanto, reputo provada a materialidade do crime de
associação criminosa do art. 288 do CP, pois várias pessoas, entre
elas os acusados, se associaram em caráter duradouro para a prática
de crimes em série contra a Petrobrás, entre eles crimes licitatórios,
corrupção e lavagem de dinheiro.

385. Questão que se coloca diz respeito à incidência do art. 2º da Lei
n.º 12.850/2013. A lei em questão foi publicada em 02/08/2013,
entrando em vigor quarenta e cinco dias depois.

386. Portanto, entrou em vigor apenas após a prática dos crimes de
lavagem que compõem o objeto desta ação penal.

387. Mas, como adiantado, o crime associativo não se confunde com
os crimes concretamente praticados pelo grupo criminoso.

388. Importa saber se as atividades do grupo persistiam após
19/09/2013.

389. Há provas nesse sentido.

390. Alberto Youssef foi preso cautelarmente em 17/03/2014. A
interceptação telemática dos dias anteriores revelou que sua
atividade, na entrega de valores a terceiros por solicitação de
empreiteiras permanecia atual, conforme descrição mais ampla dos
fatos constante no decreto da preventiva e nas decisões subsequentes
(decisões de 24/02/2014 e 14/03/ 2014 nos eventos 22 e 103 do
processo 5001446-62.2014.404.7000). Na decisão do evento 103, há
registro de entregas de dinheiro em espécie a pedido de empreiteiras
e que ocorreu às vésperas da prisão dele.

391. Recuando um pouco, é de 21/10/2013 o referido diálogo
interceptado entre Alberto Youssef e Márcio Bonilho no qual
conversam longamente sobre propinas cujo pagamento está pendente
e discorrem sobre outros esquemas criminosos.

392. Na interceptação de Alberto Youssef e Leonardo Meirelles,
inclusive telemática, constatadas intensas atividades entre eles em
2013 e 2014, inclusive para prática de crimes em outras searas, com
a obtenção de autorização para parceria de desenvolvimento
produtivo para a Labogen junto ao Ministério da Justiça (cf.
fundamentação constante no decreto da preventiva de Alberto Youssef
e Leonardo Meirelles, decisão de 24/02/2014 no evento 22 do
processo 5001446-62.2014.404.7000). Foram ainda interceptadas
mensagens atinentes à movimentação de contas no exterior e
abertura de off-shores pelo grupo dirigido por Leonador Meirelles e
que são posteriores a setembro de 2013. Veja-se, por exemplo,
mensagem de 01/11/2013, de Pedro Argese Júnior para Leonardo
Meirelles na qual tratam da abertura de off-shores no exterior
(evento 15, pet33, fls. 83-86, do processo 5001446-
62.2014.404.7000).

393. Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público Federal
em suas alegações finais (fl. 61), há registros de pagamentos em
12/2013 do Consórcio Nacional Camargo Correa para as empresas
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Sanko e desta para a MO Consultoria. Com efeito, a quebra de sigilo
bancário revelou diveras transferências, em 12/2013, da Sanko
Serviços para a MO Consultoria (evento 1.104, arquivo lau11, p. 13).
Foram dez depósitos de R$ 4.999,99 em 11/12/2013, em aparente
estruturação de operações, um de R$ 50.000,00 em 19/12/2013 e
outro de R$ 57.707,32 em 21/12/2013.

394. Por outro lado, Paulo Roberto Costa persistiu recebendo
propinas mesmo após deixar seu cargo na Petrobras, o que é
ilustrado pelo veículo pago por Alberto Youssef em 15/05/2013 e
pelos contratos de consultoria por ele firmados com diversas
empreiteiras, inclusive a com a Camargo Correa, com pagamentos
posteriores a 19/09/2015, sendo que o próprio acusado admitiu que
tais contratos eram em sua maioria simulados. Como apontado pelo
MPF, há apontamento do pagamento em 16/12/2013 de R$
2.064.700,00 pela Camargo Correa em conta da empresa Costa
Global de Paulo Roberto Costa.

395. Ainda que, como alegam Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef
em seus interrogatórios, tais pagamentos visassem adimplir acertos
de propinas pendentes, tratam-se de crimes concretos praticados pelo
grupo criminoso após 19/09/2013.

396. Ainda que talvez não na mesma intensidade de outrora, há
provas, portanto, de que o grupo criminoso encontrava-se ativo
depois de 19/09/2013, assim permanecendo nessa condição pelo
menos até 17/03/2014, quando cumpridos os mandados de prisão.

397. Sendo os crimes associativos de caráter permanente, incidiu, a
partir de 19/09/2013, o crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, em
substituição ao anterior art. 288 do CP.

398. Ao contrário do que se pode imaginar, o tipo penal em questão
não abrange somente organizações do tipo mafiosas ou os grupos
criminosos que, no Brasil, se organizaram em torno da vida
carcerária.

399. Pela definição prevista no §1º do art. 1º da Lei n.º 12.850/2013,
"considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou
mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão
de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro)
anos, ou que sejam de caráter transnacional".

400. Devido a abrangência da definição legal, deve ser empregada
em casos nos quais se constate a existência de grupos criminais
estruturados e dedicados habitual e profissionalmente à prática de
crimes graves.

401. No caso presente, o grupo criminoso dedicava-se à prática,
habitual, reiterada e profissional, de crimes contra a Petrobras, como
peculato ou o crime do art. 96 da Lei nº 8.666/1993 e à lavagem de
dinheiro decorrente, todos com penas máximas superiores a quatro
anos.

402. O grupo praticou os crimes por longos períodos, só os de
lavagem que constituem objeto da presente ação penal desde 2009.
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403. Havia estruturação e divisão de tarefas dentro do grupo
criminoso como já visto.

404. Integrariam o grupo diversas pessoas, entre elas os reputados
responsáveis pelos crimes de lavagem.

405. No subgrupo dedicado à lavagem de dinheiro, Alberto Youssef
era responsável pela estruturação das operações contando com os
serviços de auxílio de Márcio Bonilho, Waldomiro de Oliveira,
Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Leandro Meirelles, e
Pedro Argese Júnior. Leonardo Meirelles tinha ascendência na
estrutura do subgrupo por ele formado com Esdra de Arantes
Ferreira, Leandro Meirelles, e Pedro Argese Júnior. Já Paulo Roberto
Costa era o agente público na Petrobras necessário para viabilizar a
obtenção dos recursos junto às empreiteiras contratantes.

406. Além deles, o grupo é composto por diversas outras pessoas,
inclusive nos respectivos subgrupos, mas que respondem a ações
penais conexas.

407. Assim, o grupo tem bem mais do que quatro integrantes,
certamente com diferentes graus de envolvimento e de
responsabilidade na atividade criminosa, atendendo à exigência
legal.

408. Evidente que não se trata de um grupo criminoso organizado
como a Cosa Nostra italiana ou o Primeiro Comando da Capital, mas
um grupo criminoso envolvido habitual, profissionalmente e com
certa sofisticação na prática de crimes contra a Petrobras e de
lavagem de dinheiro. Isso é suficiente para o enquadramento legal.
Não entendo que o crime previsto na Lei nº 12.850/2013 deva ter sua
abrangência reduzida por alguma espécie de interpretação
teleológica ou sociológica. As distinções em relação a grupos
maiores ou menores ou mesmo do nível de envolvimento de cada
integrante devem refletir somente na dosimetria da pena.

409. Portanto, resta também provada a materialidade e autoria do
crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, devendo ser responsabilizados
Paulo Roberto Costa, Márcio Andrade Bonilho e Waldomiro de
Oliveira. A responsabilização nestes autos de Alberto Youssef, Esdra
de Arantes Ferreira, Leandro Meirelles, Leonardo Meirelles e Pedro
Argese Júnior fica prejudicada pela litispendência com a mesma
imputação constante na ação penal conexa 5025699-
17.2014.404.7000. Quanto a Antônio Almeida Silva e Murilo Tena
Barrios, cabe absolvição também desta imputação pelos mesmo
motivos que levaram à absolvição da imputação do crime de
lavagem."

53. A condenaçao foi mantida na esfera recursal e houve
trânsito em julgado.

54. Posteriormente, Paulo Roberto Costa foi condenado
por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em diversas
ações penais:

a) na ação penal 5083258-29.2014.4.04.7000 por ter
recebido vantagem indevida em contratos da Petrobrás com a Camargo
Correa;
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b) na ação penal 5083376-05.2014.4.04.7000 por ter
recebido vantagem indevida em contratos da Petrobrás com a
Construtora OAS;

c) na ação penal 5083401-18.2014.4.04.7000 por ter
recebido vantagem indevida em contratos da Petrobrás com a Mendes
Júnior;

d) na ação penal 5083360-51.2014.404.7000 por ter
recebido vantagem indevida em contratos da Petrobrás com a Galvão
Engenharia;

e) na ação penal 5083351-89.2014.404.7000 por ter
recebido vantagem indevida em contratos da Petrobrás com a Engevix
Engenharia; e

f) na ação penal 5036528-23.2015.4.04.7000 por ter
recebido vantagem indevida em contratos da Petrobrás com a
Construtora Odebrecht e com a Braskem Petroquímica;

55. Então, conforme condenações transitadas em julgado,
não há dúvida de que Paulo Roberto Costa integrou um grupo criminoso
organizado para capturar a estrutura corporativa da Petrobrás para
locupletamento ilícito dele e de terceiros.

56. O objeto desta ação penal é mais específico.

57. Segundo a denúncia, os acusados teriam, no
17/03/2018, embaraçado a investigação dos crimes de Paulo Roberto
Costa entre eles o de pertinência à organização criminosa.

58. No processo 5001446-62.2014.4.04.7000, foi
autorizado, a pedido da autoridade policial, com manifestação favorável
do MPF e por decisão judicial de 24/02/2014 (evento 22), a realização
de buscas e apreensões em diversos endereços relacionados aos
integrantes do grupo criminoso organizado, especialmente de Alberto
Youssef e de Paulo Roberto Costa.

59. Entre os endereços das buscas, a residência de Paulo
Roberto Costa na Rua Ivaldo de Azambuja, 30, Condomínio Rio Mar
IX, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, e o escritório profissional da
empresa de sua titularidade, Costa Global Consultoria, na Av. João
Cabral de Melo Neto, 610, sala 913, Edifício Península Office, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro.

60. No cumprimento dos mandados, a Polícia Federal
cometeu uma falha operacional. Iniciou o cumprimento do mandado na
residência, para depois realizar a execução do mandado no escritório.

61. Isso propiciou que Paulo Roberto Costa orientasse seus
familiares a comparecer no escritório antes da Polícia, de lá retirando
dinheiro em espécie e documentos.
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62. A prova é categórica, formada por depoimento de
testemunhas, confissões e ainda a gravação da imagem dos familiares
retirando material do escritório.

63. A agente da Polícia Federal Shelly Claro que
participou das diligências descreveu o ocorrido em seu depoimento em
Juízo (evento 217). Declarou, em síntese, que a realizar a busca no
escritório, foi informado pelo gerente do condomínio do prédio
Península Way Office que os familiares de Paulo Roberto Costa ali
haviam estado, tendo retirado bolsas e sacolas do escritório. Declarou
ainda que obteve no local cópia das gravações de imagens das câmaras
de segurança do prédio e nas quais pode ser visualizado o ocorrido. 

64. Ardanny Brasil da Silva Júnior, gerente do prédio
Península Way Office da Costa Global, é testemunha direta dos fatos.
Ele estava presente na recepção do edifício na manhã de 17/03/2017.
Ouvido em Juízo, confirmou que os familiares de Paulo Roberto Costa
estiveram no prédio na manhã do referido dia, em período anterior à
Polícia Federal, e que subiram no escritório e que retiraram de lá
diversos volumes (evento 217). Também confirmou que disponibilizou,
a pedido da autoridade policial, os vídeos das câmaras de segurança do
prédio. Transcreve-se:

“Juiz Federal: - Certo. Alguns esclarecimentos do juízo, muito
rapidamente, então. Senhor Ardanny, pra ficar claro, então. Naquela
data, o senhor viu uma movimentação estranha no prédio? Mas o
senhor viu a movimentação, foi pelas câmeras, ou o senhor viu
diretamente?

Ardanny Brasil:- Eu vi a movimentação, doutor, quando eu cheguei
na parte, de manhã, por volta de oito e vinte, oito e meia, a hora que
eu cheguei, eu dei bom dia à senhora Ariana e ao seu Márcio, que
eles são casados, dei bom dia, e eles logo subiram pras salas,
acessaram o elevador. Eu não...

Juiz Federal: - Sim.

Ardanny Brasil:- Eu realmente não vi pra onde eles foram, mas eu
constatei que logo em seguida eles desceram com algumas, alguns
volumes, alguns volumes. Mas como eu tenho uma atividade um tanto
quanto dinâmica, de atendimento ao cliente, de operação ao
condomínio, eu não me atento às atividades particulares. Então,
não...

Juiz Federal: -E o senhor...

Ardanny Brasil:- Então, eu...

Juiz Federal: - E o senhor viu eles mais de uma vez, então, subindo e
descendo, trazendo coisas, isso?

Ardanny Brasil:- Pelo menos, umas duas vezes, sim. E aí, depois,
pelas imagens dos elevadores que eu fui ver que eles, acho que
desceram umas três ou quatro vezes com volumes, assim, né, mas aí
pelas imagens que eu constatei.
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Juiz Federal: - E eles tavam indo nesse, na Costa Global, no 913 ou,
o senhor pôde perceber aonde que eles estavam indo?

Ardanny Brasil:- Senhor, doutor, nas câmeras dos elevadores, de
monitoramento, as câmeras não acusam o número do andar que o
elevador para. Tá? Então, eu exatamente não posso dizer se foi no
13º, no caso da sala do seu Humberto, se foi no 9º ou se foi no 4º.
Mas pelo tempo do elevador, foi um andar alto, que eles desciam, eles
subiam e desciam pelo tempo do elevador, na demora da trajetória do
elevador.

Juiz Federal: - Certo. E depois o senhor Humberto, também, o senhor
viu. O senhor chegou a vê-lo também.

Ardanny Brasil:- Sim, depois o seu Humberto estava lá, lá no
condomínio sim.

Juiz Federal: - Tá.

Ardanny Brasil:- No mesmo dia.

Juiz Federal: - E ele também com bolsa, levando, trazendo, ou o
senhor não viu isso?

Ardanny Brasil:- Não, não senhor, ele não.

(...)

Juiz Federal: - O senhor chegou a, e nessas imagens, o senhor viu
tanto a senhora Ariana, como o senhor Márcio, como o senhor
Humberto. Ou não?

Ardanny Brasil:- Não, o senhor Humberto, o senhor Humberto, uma
única vez, que ele desceu, que ele subiu e depois ele desceu,
obviamente, mas uma única vez. A senhora Ariana e o seu Márcio,
umas quatro ou cinco vezes, eu acredito que vai mais ou menos isso.”

65. Os vídeos do ocorrido no prédio Península Way Office
no dia 17/03/2018 foram juntados no evento 32.

66. No evento 1, anexo3, foi produzido relatório policial
datado de 18/03/2014 sobre o constante nos vídeos gravados pelas
câmaras de seguranças do prédio. 

67. O relatório analisa cronologicamente a movimentação
dos acusados dentro do referido prédio. Os horários timbrados nas
gravações estavam uma hora adiantados. Farei aqui referência aos
eventos com alteração para o horário regular, isto é, com uma hora
reduzida.

68. Segundo ali consta, no dia 17/03/2014, às 08:16, a filha
Paulo Roberto Costa, Arianna Azevedo Costa Bachmann chegou ao
prédio, situado na Avenida João Cabral de Melo Neto, n.º 610,
juntamente com seu marido, Márcio Lewkowicz, e foram à sala da
Costal Global, situada no 9º andar.
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69. Quando ingressaram no prédio, Márcio Lewkowicz
não carregava nada em mãos e somente Arianna Azevedo Costa
Bachmann levava uma bolsa branca.

70. Márcio Lewkowicz, então, às 08:21, desceu portando
uma mala preta e uma mochila preta, com as quais não tinha subido, as
depositou no carro e sobe novamente.

71. Às 08:36, Márcio Lewkowicz desceu pela segunda
vez, portando uma sacola clara, a depositou no carro e subiu novamente,
tendo antes realizado uma ligação de cerca de quatro minutos em frente
ao prédio.

72. Às 08:51, Márcio Lewkowicz desceu pela terceira vez,
portando uma mochila preta, a depositou no carro e subiu novamente.

73. Às 09:10, Márcio Lewkowicz  desceu pela quarta vez,
portando uma sacola branca bastante carregada, a depositou no carro e
subiu novamente.

74. Às 09:12, Márcio Lewkowicz desceu pela quinta vez,
agora acompanhado de Arianna. Somente Arianna carregava um
notebook e sacolas com documentos, com as quais não tinha entrado no
prédio. Com esse material, entraram no carro e foram embora.

75. Paralelamente, Shanni Azevedo Costa Bachmann, a
outra filha de Paulo Roberto Costa, e seu marido Humberto Sampaio de
Mesquita chegaram às 08:20 no prédio e ingressaram no elevador.

76. Quando ingressaram no prédio, Shanni Azevedo Costa
Bachmann portava duas bolsas e Humberto Sampaio de Mesquita
carregava uma pasta.

77. Ficou esclarecido que, naquele momento, ambos foram
por primeiro até a sala que Humberto Sampaio de Mesquita possuía no
mesmo edifício, situada no 13º andar, e não diretamente à Costa Global.

78. Às 08:22, Shanni Azevedo Costa Bachmann desceu
sozinha até o 9º andar, da Costa Global, carregando somente uma bolsa,
tendo deixado a outra na sala de Humberto.

79. Às 08:24, Humberto Sampaio de Mesquita desceu
direto para o térreo, desacompanhado da pasta que anteriormente
carregava e sem nada portar em mãos.

80. Às 08:53, Shanni Azevedo Costa Bachmann desceu até
o térreo, portanto a mesma bolsa que levou para a sala da Costa Global.

81. Às 09:02, Shanni Azevedo Costa Bachmann e
Humberto Sampaio de Mesquita encontraram Márcio Lewcowicz, em
frente ao prédio e conversaram. Shanni Azevedo Costa Bachmann e
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Humberto Sampaio de Mesquita foram em seguida embora. Ressalte-se
que Márcio Lewkowicz, nesse momento, ainda estava retirando coisas
da Costa Global e levando para o veículo.

82. As imagens evidenciam que os quatro familiares de
Paulo Roberto Costa, especificamente suas duas filhas e genros,
estiveram no prédio no qual ficava o escritório da Costa Global e dali
retiraram, antes da efetivação da busca e apreensão, notebook, mochilas,
mala, bolsas e sacolas.

83. Embora nas imagens, sejam visualizados
especificamente Arianna Azevedo Costa Bachmann e Márcio
Lewkowicz retirando do local mochilas, bolsas e sacolas, é evidente que
Shanni Azevedo Costa Bachmann e Humberto Sampaio de Mesquitaali
não estiveram, na mesma data, local e horário, por incrível coincidência,
mas sim para auxiliar os demais a retirar do escritório provas que
pudessem incriminar Paulo Roberto Costa.

84. Não é crível, ademais, que, encontrando-se no local no
mesmo horário, não tivessem compartilhado informações sobre o que
estava acontecendo com Paulo Roberto Costa e sobre o comum
propósito da visita ao prédio no qual ficava o escritório da Costa Global.

85. Em Juízo, Paulo Roberto Costa admitiu que, durante
a busca em sua residência, pediu a sua filha Arianna Azevedo Costa
Bachmann que fosse ao escritório da Costa Global e de lá retirasse
cinquenta mil em espécie que ali guardaria (evento 363):

“Juiz Federal:- Esse caso, em particular, se refere exclusivamente ao
que aconteceu nesse dia 17 de março de 2014, que foi quando do
cumprimento dos mandados de busca e apreensão nos seus
endereços. O senhor pode me descrever o que aconteceu nessa data?

Paulo Roberto Costa:- Posso. Por volta das seis horas da manhã
chegou uma equipe da Polícia Federal na minha casa, onde eu
residia, no Rio de Janeiro, de posse desse mandado de busca e
apreensão. Eu, pra mim naquele momento foi uma surpresa muito
grande, que eu não esperava, nunca tinha passado por uma situação
dessas, e aí, logo em seguida, eu pedi pra minha esposa pra fazer um
contato com uma das minhas filhas e também chamar uma advogada
que eu conhecia, que era a única que eu conhecia, doutora Paula,
pra ir lá e ver o que estava acontecendo, que eu não sabia nem o que
eu poderia fazer naquele momento. E assim foi feito, a minha filha
chegou lá na minha casa, uma das minhas filhas chegou lá na minha
casa com a advogada, onde a advogada olhou o mandado de busca e
apreensão e várias coisas, e em determinado momento eu peguei uma
chave pra minha filha, entreguei pra ela, ela tinha a chave do
escritório, mas não tinha a chave do armário que eu tinha lá,
entreguei a chave pra ela num canto lá, sem o pessoal perceber, e
pedi pra ela ir lá no escritório pra pegar o dinheiro que eu tinha lá
no escritório, alguma coisa entre 50 mil reais ou um pouco mais, que
eu usava pra pagar as dívidas do escritório; obviamente, tudo errado
né, uma ação errada minha, mais errada ainda por ter obstruído a
Justiça, mais errado ainda por ter posto a minha família nesse rolo,
nessa confusão, que não tinha necessidade disso acontecer."
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86. E ainda:

“Ministério Público Federal:- Só pra contextualizarmos o evento no
dia do cumprimento da busca na sua residência e no escritório, o
senhor também mencionou, na oportunidade em que foi ouvido ainda
antes da homologação do acordo, que houve o deslocamento de uma
primeira equipe para o seu prédio e aí depois chegou uma segunda
equipe, o senhor poderia relatar esse evento?

Paulo Roberto Costa:- Posso. Primeiro chegou uma equipe chefiada
lá por uma delegada na minha casa e, em paralelo, era pra ir uma
segunda equipe para o escritório, aí não sei qual foi o motivo, essa
segunda equipe em vez de ir para o escritório foi pra minha casa.

Ministério Público Federal:- Foram as duas equipes pra sua casa?

Paulo Roberto Costa:- É. E aí, por isso que retardou a ida deles para
o escritório.

Ministério Público Federal:- E aí, como que o senhor soube que
também iriam para o escritório?

Paulo Roberto Costa:- Porque a delegada me falou.

Ministério Público Federal:- Na ocasião em que as duas equipes
estavam lá o senhor ficou sabendo pela delegada?

Paulo Roberto Costa:- É, ela comentou que essa segunda equipe era
pra ir para o escritório.

Ministério Público Federal:- Foi depois de tomar conhecimento disso
que o senhor chamou a sua filha...

Paulo Roberto Costa:- Não, eu falei com ela antes da equipe chegar,
antes da equipe chegar, o que eu me recordo agora, nesse momento,
acho que foi isso, antes da equipe chegar porque a equipe demorou
pra chegar.

Ministério Público Federal:- Mas, antes da segunda equipe chegar
no escritório, o senhor fala?

Paulo Roberto Costa:- Antes da segunda equipe chegar na minha
casa.

Ministério Público Federal:- Mas daí como o senhor sabia que seria
alvo de busca?

Paulo Roberto Costa:- Eu não sabia, pelo que eu me recordo...

Ministério Público Federal:- Não, não, mas foi antes da... Que horas
a equipe policial, a primeira equipe policial chegou?

Paulo Roberto Costa:- Seis horas.

Ministério Público Federal:- Seis horas. Então o senhor conversou
com a sua filha antes das seis horas?

Paulo Roberto Costa:- Não, não, eu conversei com ela quando estava
só uma equipe lá.
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Ministério Público Federal:- Ah, perfeito.

Paulo Roberto Costa:- Não tinha chegado a segunda equipe. Porque,
vamos dizer, se eu soubesse que a equipe estava indo lá para o
escritório eu jamais mandaria ela lá no escritório, então eu não tinha
essa informação, não me recordo de ter essa informação.”

87. O acusado confirmou que, além do dinheiro, Arianna
retirou do escritório da Costa Global um documento elaborado pelo
acusado Humberto Mesquita e um notebook e que esse material lhe foi
entregue:

"Juiz Federal:- Qual filha era que o senhor passou a chave?

Paulo Roberto Costa:- É Arianna. E aí ela foi lá, pegou esse dinheiro
que tava lá, alguma coisa em torno de 50 mil reais, pegou uma tabela
que tinha lá que chamava os relatórios de Beto, não é o Alberto
Youssef, é o Beto meu genro, pegou o computador dela e levou pra
casa.

Juiz Federal:- E o que tinha nessa tabela do seu genro?

Paulo Roberto Costa:- Nessa tabela tinha vários depósitos que
tinham sido feitos no exterior e essa tabela depois o Ministério
Público pegou, e aí o que aconteceu, na quarta-feira novamente a
Polícia Federal foi na minha casa, essa tabela já tava comigo, ela
tinha me entregue essa tabela, pegou essa tabela levou na quarta-
feira e teve na casa dela, e levou também o computador dela, que ela
tinha pego, levou o dinheiro, quer dizer, foi uma situação totalmente
desnecessária e só constrangedora pra nós, foi um erro da minha
parte.

Juiz Federal:- E o que tinha nesse computador, ela tirou o
computador lá do escritório?

Paulo Roberto Costa:- Ela tirou e depois, na quarta-feira, pegaram e
levaram.

Juiz Federal:- E o que tinha esse computador, tinha alguma coisa do
Alberto?

Paulo Roberto Costa:- Tinha muitas fotos da família, do meu neto, e
tinha algumas coisas de contratos, que essa minha filha, a formação
dela, ela é fisioterapeuta e ela me ajudava lá no escritório, ela não ia
todo dia lá porque ela tinha um filho na época acho que com 4, 5
anos de idade, mas ela me ajudava na parte administrativa, que era
fazer a parte de faturas, de notas fiscais, então toda essa parte
burocrática ela me ajudava.”

88. O documento mencionado por Paulo Roberto Costa é o
"Beto - Relatório Mensal - valores relativos ao PR", que registra a
contabilidade de vantagem indevida recebida pelo ex-Diretor da
Petrobrás. Tal documento foi apreendido no dia 20/03/2014 na
residência de Paulo Roberto Costa, pois, em 19/03/2014, foi autorizada,
em vista da descoberta do episódio de ocultação de provas, novas buscas
na residência de Paulo Roberto Costa, conforme decisão do evento 4 no
processo 5014901-94.2014.404.7000. O documento está descrito no
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auto de apreensão juntado no evento 53, anexo5, fls. 8-9, e pode ser
visualizado no anexo4 do evento 53, do processo 5014901-
94.2014.404.7000.

89. O acusado Paulo Roberto Costa insistiu que Arianna
foi orientada a buscar somente a quantia em dinheiro e que não forneceu
a ela recomendação para que fosse recolhido o documento com
contabilidade da propina:

“Ministério Público Federal:- Só um outro aspecto, Paulo, o senhor
mencionou que a Arianna retirou uma planilha, relatório Beto, né?

Paulo Roberto Costa:- Perfeitamente.

Ministério Público Federal:- Ela tirou isso por orientação do senhor
ou foi espontâneo?

Paulo Roberto Costa:- Não, essa planilha tava em cima da minha
mesa, eu não me lembrava que tinha vários papéis em cima da mesa,
a única coisa que eu pedi pra ela foi pra pegar o dinheiro que estava
dentro lá de um armário, e eu realmente não sabia o valor exato
porque não ficava contando lá o dinheiro.

Ministério Público Federal:- Essa planilha é aquela planilha que
posteriormente foi apreendida, o senhor falou, ela relaciona
contratos com a Trafigura, a Sargent Marine, esses?

Paulo Roberto Costa:- Exatamente, exatamente. Essa planilha foi
pega depois na quarta-feira, quando a polícia foi de novo da minha
casa que daí me levou preso, o delegado pegou essa planilha, tava
comigo na minha casa.

Ministério Público Federal:- Certo. Essas informações que
constavam na planilha da Trafigura e Sargent Marine eram
comissões ilícitas da Petrobras também, decorrentes de contratos da
Petrobras?

Paulo Roberto Costa:- Eram, eram”.

90. Esclareceu ainda que pretendia evitar a apreensão do
dinheiro na sede da Costa Global e que esse solicitação, para remoção
de elementos probatórios, foi tratada somente com Arianna:

“Juiz Federal:- O senhor pediu pra ela ir até lá pra que a polícia não
encontrasse esse documento e esse dinheiro, é isso?

Paulo Roberto Costa:- Não, Excelência, na realidade a única coisa
que eu pedi pra ela lá, eu não lembrava desse documento, a única
coisa que eu pedi pra ela ir lá foi pra pegar o dinheiro.

Juiz Federal:- Pra que a polícia não encontrasse?

Paulo Roberto Costa:- É, porque quando pegaram o dinheiro que
estava lá em casa, uma besteira da minha parte, porque 50 mil reais
não valeu o que aconteceu, então foi realmente uma atitude
impensada da minha parte.
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Juiz Federal:- Por que os seus outros familiares foram também,
consta aqui filmagens de elevador, o senhor passou as chaves, o
senhor disse, pra Arianna, né?

Paulo Roberto Costa:- Só, só, o único contato que eu fiz foi com ela."

91. Arianna Azevedo Costa Bachmann, em
interrogatório, confirmou a versão de seu pai a respeito da solicitação
para que fosse retirado dinheiro da sede da Costa Global.

92. Ao chegar na empresa, teria aproveitado para recolher
mais coisas do que ele havia solicitado:

“Arianna:- Você quer que eu relate desde o início do dia o que
aconteceu ou só...

Juiz Federal:- Sinteticamente.

Arianna:- Tá. Então, a minha mãe me ligou por volta de umas seis
horas, seis e meia da manhã, falando que a Polícia Federal estava na
casa dela e pediu que eu ligasse pra doutora Paula, que na época era
a única advogada que a gente conhecia e era uma amiga pessoal
minha, então a doutora Paula mora próximo, a gente foi pra casa dos
meus pais, chegando lá meu pai veio até mim e pediu que eu fosse ao
escritório tirar um valor, que ele não sabia exatamente quanto, mas
ele achava que tinha em torno de 50 mil, só isso; até então eu não
sabia de nada do que estava acontecendo, porque pra mim foi uma
surpresa, foi um dia completamente atípico, a gente nunca tinha
passado por isso e eu nem desconfiava do que estava acontecendo.
Então, depois dali, eu fui para o escritório, chegando no escritório eu
fiz o que ele pediu, eu abri um gaveteiro que ele tinha me dado a
chave, peguei o valor que ele tinha me pedido, que era 50 mil reais
que estavam lá, que era pra custos do escritório, e peguei algumas
coisas minhas também, a gente nunca passou por esse tipo de
situação, então quando eu via na televisão a Polícia Federal fazendo
busca e apreensão em alguma residência, eu sei que eles levam muita
coisa, às vezes até coisas que não tem muita importância, então eu
peguei coisas minhas, assim, de representação minha, de empresas
que eu representava, saí pegando coisas que nem precisava ter pego,
mas, do meu pai, relativamente, foi a parte do dinheiro que ele pediu
que eu tirasse e eu me lembro de ter pego uma planilha em cima da
mesa dele, que na época eu nem vi o que era, só peguei a planilha,
botei na minha bolsa e levei, depois essa planilha foi achada na casa
dele, eu acho que era uma planilha do Beto, não lembro exatamente”.

93. A acusada declarou que informou a Márcio Lewcowicz
que pretendia ir até a Costa Global para buscar algumas coisas, mas que
não se recordava se teria dito a ele que o seu propósito era recolher
valores que seu pai havia deixado no escritório:

"Juiz Federal:- E o senhor Márcio Lewcowicz?

Arianna:- Então, ele tinha, na verdade ele não trabalhava no
escritório, mas tinha uma sala que não tinha utilidade ele acabou
colocando algum material dele lá nessa sala, e também como a gente
não sabia o que estava acontecendo nesse dia, ele acabou pegando
esse material dele também, ele não sabia o que poderia acontecer,
mas não pegou nada que pudesse comprometer ele, pegou o material
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dele, de uso da empresa dele, assim, porque ele não sabia o que podia
acontecer, que podiam ir lá, ele não tinha noção do que poderia
acontecer.

Juiz Federal:- Mas a senhora subiu com ele, chegou ao prédio com
ele?

Arianna:- Eu cheguei com ele.

Juiz Federal:- E a senhora não falou pra ele o que a senhora estava
indo fazer?

Arianna:- Eu não lembro no dia exatamente se eu comentei, eu falei
que ia pegar algumas coisas no escritório, mas eu não lembro se eu
falei que ia pegar 50 mil, na época eu não lembro".

94. Afirmou que Márcio Lewcowicz, que a acompanhava,
não percebeu quando ela colocou o numerário recolhido na bolsa e que
não sabia precisar o que ele havia retirado do escritório:

“Ministério Público Federal:- E como foi feita essa retirada, a
senhora retirou os valores?

Arianna:- Eu que retirei os valores, coloquei na minha bolsa, que eu
subi de bolsa, eu coloquei na minha bolsa, eu retirei os valores.

Ministério Público Federal:- Nesse momento em que a senhora
retirou os valores, o Márcio já estava lá?

Arianna:- Já estava lá.

Ministério Público Federal:- Ele viu a senhora retirando os valores?

Arianna:- Não. É porque são três salas, então o Márcio foi para uma
sala, eu fui pra uma outra, entendeu, não...

Ministério Público Federal:- Qual o volume do valor que a senhora
retirou?

Arianna:- Ah, é pouca coisa, seria mais ou menos isso, eu estava com
uma bolsa grande caberia, não lembro, mais ou menos isso.

Ministério Público Federal:- A senhora retirou também mais duas,
constam nas imagens aqui, notebook...

Arianna:- Que foram apreendidos na minha casa. Na verdade, como
esse dia eu iria trabalhar na empresa, se não tivesse acontecido isso
tudo, então eu sempre ia com o meu computador, então eu subi com o
meu computador, desci com ele novamente, mas os meus dois
computadores foram apreendidos na minha casa depois.

Ministério Público Federal:- O Márcio leva uma sacola que chama
atenção, uma sacola de plástico bastante volumosa, a senhora sabe o
que havia nessa sacola?

Arianna:- Ah, não sei porque quando ele foi pra sala dele pegar as
coisas dele, material, eu não acompanhei.
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Ministério Público Federal:- Não aparece a senhora subindo com
notebook aqui as nove e dezoito, só com uma bolsa, a senhora
retorna com um notebook e duas sacolas coloridas com papéis e a
bolsa que a senhora subiu.

Arianna:- Não, eu tirei realmente folders da empresa que eu
representava, besteira, não precisava ter tirado isso, entendeu, mas
isso foi apreendido na minha casa, na verdade não foi nem
apreendido, eles viram isso, a Polícia Federal viu isso, mas não deu
importância.”

95. Cumpre destacar que, de fato, cinquenta mil reais em
espécie foram posteriormente encontrados através da buscas
autorizadas  pela referida decisão de 19/03/2014 no processo 5014901-
94.2014.404.7000 (evento 4, como se verifica no evento 53, anexo3,
daquele feito).

96. Os depoimentos de Paulo Roberto Costa e de Arianna
Azevedo Costa Bachmann representam confissões quanto à prática do
crime de obstrução à investigação de grupo criminoso organizado.

97. Se Arianna Azevedo Costa, ao retirar não só o dinheiro
em espécie, mas também documentos, do escritório da Costa Global,
agiu ou não  em extrapolação à solicitação de seu pai, é uma questão
indiferente, pois a elevada quantidade de dinheiro em espécie estaria
sujeita à apreensão para posterior confisco, além de constituir elemento
probatório relevante, já que a prática de crimes gera, não raramente,
quantidade expressiva de dinheiro em espécie.

98. Arianna Azevedo Costa buscou, com seu depoimento,
proteger o seu cônjuge, Márcio Lewcowicz, o que é compreensível.

99. Márcio Lewkcowicz, em interrogatório (evento 363),
confirmou que foi até a sede da empresa Costal Global juntamente com
sua esposa, Arianna, mas que de lá somente removeu documentos que
lhe pertenciam, ressalvando que tais documentos foram posteriormente
apreendidos:

“Juiz Federal:- Essa ação penal especificamente diz respeito aos
acontecimentos do dia 17 de março de 2014, foi quando teve aquela
busca e apreensão na residência do senhor Paulo e no escritório dele.
Constam aqui algumas filmagens...o senhor esteve no escritório dele
nessa data?

Marcio Lewkowicz:- Sim.

Juiz Federal:- O senhor foi com a sua esposa?

Marcio Lewkowicz:- Fui com ela, exatamente.

Juiz Federal:- E o que a sua esposa lhe disse pra ir até o local?

Marcio Lewkowicz:- Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu
fui acordado por ela por volta de mais ou menos umas seis da manhã
e aí ela me informou que havia polícia na casa dos pais dela, então,
pra mim, assim, eu não tinha a mínima ideia do que poderia ser,
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perguntei se ela queria alguma ajuda, se ela queria que eu fosse até
lá, ela falou “Não, eu vou até lá, não se preocupe, eu vou lá verificar
o que é”. Então, continuei minha rotina normal, enfim, arrumei meu
filho, levei ele na escola, isso por volta já de umas oito horas da
manhã, depois que o deixei na escola liguei pra ela perguntando se
ela precisava de alguma ajuda, o que estava acontecendo né, queria
saber o que estava acontecendo, ela falou “Dá uma passada aqui na
casa deles e me pega”, eu passei de carro, peguei ela, e ela falou
“Vamos até o escritório”, e aí, enfim, fomos juntos até o escritório.

Juiz Federal:- Mas, fazer o que no escritório?

Marcio Lewkowicz:- Então, aí chegando no escritório ela começou a
pegar algumas coisas pra retirar, não sei exatamente o que, e eu
tenho uma sala comercial no mesmo edifício da sala deles, ela sala
estava em obra, estavam fazendo uma obra, e aí chegando lá tinha
algum material meu no escritório, orçamentos, coisas da minha
empresa, daí naquele momento eu resolvi também retirar e, enfim,
retirei, ficou até filmado, filmaram eu descendo no elevador com
algumas sacolas e...

Juiz Federal:- Consta aqui que o senhor subiu e desceu várias vezes
com coisas.

Marcio Lewkowicz:- Acho que umas duas, três vezes, eu devo ter
subido e descido, era muito documento, orçamento da minha empresa
e tudo, que ficava na minha sala, minha sala estava pintando, então
deixei esse material lá provisoriamente, e aí eu resolvi tirar, resolvi
retirar isso de lá...

Juiz Federal:- Que andar que fica esse seu... Qual era a sala?

Marcio Lewkowicz:- Não, mas eu não fui na minha sala, eu fui na
verdade... Esses documentos estavam na sala da Arianna
provisoriamente, e aí...

Juiz Federal:- E a sala é sua ou alugada?

Marcio Lewkowicz:- Eu tenho uma sala minha no quarto andar.

Juiz Federal:- De propriedade do senhor?

Marcio Lewkowicz:- De propriedade minha, exatamente.

Juiz Federal:- E por que subiu e desceu várias vezes, por que não fez
uma viagem só?

Marcio Lewkowicz:- Não sei, acho que não tem uma explicação, não
sei porque, eu na verdade peguei duas sacolas, desci, inclusive
filmaram também eu colocando na mala do meu carro, meu carro
estava parado na frente do prédio, eu acho que eu desci com os meus
documentos, subi, depois peguei mais alguns, desci de novo, não...

Juiz Federal:- Consta primeiro o senhor descendo com uma mochila
preta e uma bolsa preta, depois consta o senhor descendo com uma
sacola branca.
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Marcio Lewkowicz:- Não me recordo exatamente quantas vezes eu
subi, eu lembro que eu peguei material meu que eram orçamentos,
mas esse material eu coloquei no porta-malas do meu carro, e depois
houve, acho que no dia 20, houve uma busca e apreensão na minha
casa e esse material inclusive foi apreendido depois, ele estava na
mala do meu carro ainda, eu botei lá, continuou lá e depois foi
apreendido, eram papéis, documentos meus e...”

100. A respeito do receio de que material que lhe pertencia
fosse apreendido:

"Ministério Público Federal:- Então o senhor, pelo que eu estou
entendendo, o senhor retirou para não correr o risco da polícia
apreender, o senhor não tinha certeza, mas cogitava essa hipótese?

Marcio Lewkowicz:- É, porque aquele material não deveria ta ali,
aquele material não era da empresa, não era do Paulo, eu não tenho
relação nenhuma com ele, eram coisas minhas pessoais.

Ministério Público Federal:- Certo. Isso eu entendi, mas foi essa a
intenção?

Marcio Lewkowicz:- Qual, desculpa?

Ministério Público Federal:- De retirar aqueles objetos pra que, caso
a polícia fosse até o local, ela não os encontrasse lá, os objetos?

Marcio Lewkowicz:- Sim.

(...)

Marcio Lewkowicz:- Mas, olha só, na verdade o fato de ter ido lá pra
reti... A minha preocupação não era que a polícia encontrasse esse
material, que não poderia encontrar, o fato é que esse material era
meu, não deveria estar naquele local, não estava tirando material que
poderia...que a polícia poderia ter interesse nisso, eu quis tirar, a
minha intenção naquele momento foi retirar um material que era
meu.

Ministério Público Federal:- Tudo bem, senhor Márcio, mas o que eu
lhe questiono é sobre o porque de retirar nesse momento, pelo que eu
entendi o senhor não acordou naquele dia...era planejado o senhor
retirar isso?

Marcio Lewkowicz:- Não, não era, mas, assim, eu fiquei assustado
com o que estava acontecendo, eu não sabia o que estava
acontecendo, não tinha a mínima, pra mim, assim, eu não tinha a
mínima ideia do que realmente a polícia tava fazendo lá."

101. O acusado Marcio Lewkowicz também declarou que
não se recordava se Arianna havia lhe informado que pretendia ir até o
escritório retirar algum material:

"Ministério Público Federal:- Sim, Excelência. Márcio, não ficou
muito claro pra mim por que você retirou esses objetos do escritório
Costa Global?
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Marcio Lewkowicz:- Esses objetos eram meus, da minha empresa,
orçamentos e papéis meus, eu estava muito assustado, não sabia o
que estava acontecendo, então achei que não deveriam estar ali,
qualquer problema que tivesse com o Paulo minhas coisas não têm
relação com os negócios dele, então eu achei que era por bem tirar,
não tive nenhum intuito de esconder alguma coisa, pegar alguma
coisa, e a prova disso é que isso ficou no meu carro, ficou lá.

(...)

Marcio Lewkowicz:- Olha, sinceramente eu não me recordo
exatamente o que a gente conversou, mas pode ser que sim, pode ser
que ela tenha comentado “Ah, preciso retirar alguma coisa”, porque
ela tirou coisas de lá, e possivelmente sim, possivelmente ela pode ter
falado alguma coisa, eu não me recordo exatamente, mas o que eu me
recordo é que eu não fui lá com intuito de retirar coisas, quando eu
cheguei lá e me deparei com alguns materiais meus que estavam lá,
eu resolvi por bem, eu falei “Olha, vou tirar isso aqui também.”

102. Ainda que Márcio Lewkowicz tenha, como alega,
retirado do escritório da Costa Global somente material que lhe
pertencia, ainda assim teria alterado ilicitamente o local antes da
realização da busca e apreensão.

103. De todo modo, nas já referidas novas buscas e
apreensões realizadas no dia 20/03/2014, foi encontrado, no porta-mala
do veículo automóvel por ele utilizado, uma das bolsas por ele utilizada
no dia 17/03/2014 para retirar material da Costa Global, conforme se
verifica no auto de apreensão (processo 5014901-94.2014.404.7000,
evento 53, anexo3, fls. 5 e 7). Dentro da bolsa, havia um notebook.

104. O conteúdo do notebook, analisado no inquérito
policial 5049557-14.2013.4.04.7000, evento 205, arquivos ap-inqpol5
até ap-inqpol12, era significativo às investigações, como demonstrado
pelo MPF nas fls. 30-31 das alegações finais do MPF (evento 413), a
ilustrar o fato de que nele foi encontrada planilha com valores recebidos
por Paulo Roberto Costa de Alberto Youssef.

105. Então, o material retirado por Márcio Lewkowicz,
mesmo considerando os limites de sua confissão, continha provas
relevantes para a investigação.

106. Ainda assim, necessário ressalvar que a alegação de
Arianna Azevedo Costa Bachmann de que "não se lembraria" se tinha
ou não informado a Márcio Lewcowicz que estava indo retirar material
do escritório da Costa Global ou mesmo a alegação dele de que não
tinha intenção de pertubar a colheita da prova são absolutamente
incríveis.

107. Márcio Lewcowicz foi filmado descendo do escritório
por cinco vezes com mocilhas, malas e sacolas, como visto nos itens 66-
81. Não é possível explicar essas condutas que ocorreram na mesma
data da busca e apreensão como produto de mera coincidência ou como
algo inocente. É impossível, ademais, acreditar que Arianna Azevedo
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Costa não tenha comunicado a seu marido a busca que a polícia estava
realizando na residência de seu pai e que seu propósito ao ir no prédio
do escritório da Costa Global era o de ocultar provas.

108. Para completar, durante a investigação, as declarações
de Márcio Lewcowicz foram um pouco diferentes quanto ao episódio
(evento 389, arquivo decl4), tendo então reconhecido que teria retirado
do escritório da Costa Global não só material de sua titularidade ("que
perguntado se naquele dia desceu com algum material retirado da Costa
Global, a pedido de Arianna, o declarante esclarece que sim, contudo,
não sabe o conteúdo do que Arianna pediu que fosse levado parao carro
e se teria retirado da sala da própria Arianna ou da sala de Paulo").

109. Avaliação semelhante, de implausibilidade, pode ser
feita em relação às declarações da outra filha de Paulo Roberto Costa.

110. Shanni Azevedo Costa Bachmann, em
interrogatório (evento 363), confirmou que, a pedido de Azevedo Costa
Bachmann, foi juntamente com Humberto Mesquita até o prédio onde se
situa a Costa Global no dia 17/03/2014.

111. Alegou que Humberto também seria proprietário de
uma sala no mesmo prédio, mas no 13º andar. Dentro do prédio, Shanni
e Humberto foram inicialmente à essa sala. Instantes depois, somente
Shanni desceu ao 9º andar, da Costa Global, para encontrar Arianna.
Negou que tenha recolhido qualquer dinheiro ou documento:

“Juiz Federal:- Essa data, 17 de março de 2014, quando teve as
buscas nos endereços do seu pai, o que aconteceu?

Shanni Azevedo:- Então, eu recebi uma ligação da minha irmã por
volta de umas sete e meia da manhã, eu ainda estava em casa
arrumando as crianças pra irem pra escola, o meu filho estudava
numa escola que era de crianças pequenas e minha outra filha
estudava em outra escola, deixei os dois filhos em casa e aí ela me
ligou e falou “A Polícia Federal está lá na casa do papai, me
encontra no escritório”, deixei as crianças, fiz toda a... Geralmente
depois eu ia pra academia, fui até com minha bolsa de ginástica, era
a minha rotina, e aí eu fui para o escritório, utilizei o hall social que
tem câmeras, utilizei o elevador que tem câmeras, porque eu não
estava fazendo nada de errado, e fui primeiramente no décimo
terceiro andar, que meu marido tem escritório lá, a gente foi lá
primeiro pra deixar uma bolsa de academia dele lá, depois eu logo
fui para o nono andar, que é onde ficava o escritório da Costa
Global, e aí eu fiquei lá por volta de meia hora conversando,
tentando entender o que estava acontecendo, porque até então eu não
sabia, a Polícia Federal estava lá e aí, de que se tratava, a gente não
tava... E aí fui para o escritório pra conversar com ela, me inteirar
do assunto, examinar talvez possíveis advogados pra contratar, pra
ver o que ia fazer, fiquei lá por volta de meia hora, desci com menos
volume do que eu entrei porque eu ainda entrei com duas bolsas e
desci com uma bolsa só, sem portar documentos, sem portar dinheiro,
sem portar nada, entendeu, então foi isso que aconteceu nesse dia."
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112. Declarou ainda que, apesar de ter combinado com
Arianna para que se encontrassem no prédio da Costa Global, esta não
lhe revelou que Paulo Roberto Costa havia solicitado que fosse
recolhida quantia em espécie, do que somente teve conhecimento a
posteriori:

"Juiz Federal:- E o que a sua irmã lhe contou que ela foi fazer
naquele local?

Shanni Azevedo:- Ela foi lá, depois do episódio, que eu fiquei
sabendo, que ela falou que meu pai pediu pra ela pegar uma quantia
em dinheiro que tinha no escritório, que eu nem sabia...

Juiz Federal:- Mas, no dia, o que ela falou pra senhora?

Shanni Azevedo:- No dia em que ela me ligou? Ela falou “A Polícia
Federal está na casa do meu pai, me encontra no escritório, ponto”,
só ela que me ligou, aí se quebraram o sigilo telefônico aí pode até
constar, eu recebi uma ligação somente dela falando isso, ponto.

(...)

Ministério Público Federal:- Uma última pergunta, ela mencionou
que o Paulo tivesse pedido pra ela retirar alguma coisa de lá no dia?

Shanni Azevedo:- É, parece que ele falou pra ela retirar a quantia
que tinha lá.

Ministério Público Federal:- Mas ela disse isso pra senhora lá
naquela oportunidade?

Shanni Azevedo:- Não, lá ela não me disse nada, depois que eu fiquei
sabendo, no dia não.”

E ainda:

"Ministério Público Federal:- Só uma questão, Excelência. A senhora
mencionou que ficou por volta de 30 minutos lá no escritório da
Costa Global nessa manhã.

Shanni Azevedo:- Foi.

Ministério Público Federal:- E o que a senhora viu lá, o que estava
acontecendo no escritório?

Shanni Azevedo:- Então, eu fiquei lá, na verdade tem uma recepção
pequena e são três salas, tinha uma sala que estava vazia e depois eu
fiquei sabendo que o meu cunhado utilizava essa sala pra guardar
alguns documentos da empresa dele, que na verdade ele tinha uma
sala também no próprio prédio comercial que estava no osso, então
ele ia começar a fazer obra, depois do episódio, que eu não ia lá, eu
não sabia o que estava acontecendo, depois ele me falou isso, que
utilizava aquela sala pra guardar algum material dele, da empresa
dele, e minha irmã tinha o escritório dela e meu pai tinha um outro
escritório, uma salinha pra ele.

Ministério Público Federal:- E onde a senhora ficou?
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Shanni Azevedo:- Fiquei na sala da minha irmã.

Ministério Público Federal:- Na sala da sua irmã?

Shanni Azevedo:- Isso.

Ministério Público Federal:- E ela já estava retirando documentos
ali?

Shanni Azevedo:- Assim, eu fiquei sentada porque eu estava muito
aérea ainda, porque fui pega de surpresa, a gente nunca espera uma
coisa dessas acontecer, nunca tivemos problema nenhum com a
justiça, e aí eu fiquei lá sentada, ela ficou mexendo lá numas gavetas,
mas, assim, eu não sabia do que se tratava porque eu não fazia parte
daquilo, entendeu, aquilo não era o meu mundo, não fazia parte.

Ministério Público Federal:- Ela estava reunindo documentos?

Shanni Azevedo:- É, separando algumas coisas, abrindo algumas
gavetas, mas, assim, ver o que ela pegou eu não vi, entendeu, eu
estava lá sentada olhando internet, consultando alguns advogados,
pesquisando, foi isso que eu fiquei fazendo, entendeu?

Ministério Público Federal:- Sim. E o Márcio, a senhora viu?

Shanni Azevedo:- Ele estava lá nessa outra sala mexendo nas coisas
dele, agora o que tinha ali eu não posso afirmar porque eu não vi.

Ministério Público Federal:- E esse material que a Arianna reunia,
ela acondicionou, ela guardou aonde, assim, pra retirar?

Shanni Azevedo:- Eu acho que ela, segundo o que ela me falou
depois, foi um laptop que ela retirou do escritório..."

113. Humberto  Sampaio de Mesquita, em interrogatório
prestado antes do óbito (evento 363), confirmou que foi até o prédio da
Costa Global, com Shanni, no dia 17/03/2014, mas que apenas foi até a
sala de sua própria empresa. Depois, saiu e foi aguardar Shanni no carro,
sem passar pela Costa Global:

“Humberto Mesquita:- Então, esse dia 17 era uma segunda-feira, eu
estava numa rotina minha de trabalho, eu acordei pra poder me
arrumar pra ir ao trabalho, aí minha esposa me avisou no banheiro,
eu estava fazendo minha higiene matinal minha esposa me avisou
“Olha, a Polícia Federal está na casa do meu pai”, aí eu não tinha
entendido o que estava acontecendo e falei pra ela “Olha, vou
sugerir o seguinte, vamos deixar as crianças na escola, depois você
entende o que está acontecendo”, ela concordou, eu falei “Eu te
acompanho no seu carro, então”, e aí a gente seguiu, fez isso,
deixamos as crianças na escola, são crianças pequenas, eu aguardei
no carro, ela deixou as crianças lá na sala, ela retornou, eu estava
aguardando, e ela disse “Olha, a minha irmã falou pra eu passar lá
no escritório do meu pai pra poder me inteirar”, aí eu falei “Ok, eu
te acompanho”. Eu tenho escritório, na verdade a minha consultoria
tem um escritório no décimo terceiro andar nesse mesmo prédio, eu
estava até com a mala de ginástica, tem uma academia em frente que
eu faço, eu falei “Tá bom”; chegamos ao prédio, aí eu falei assim
“Então vamos subir, vou deixar a minha bolsa aqui na minha sala e
vou te esperar lá embaixo”, peguei o elevador com a minha esposa,
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deixei, aguardei ela na recepção, e aí ela foi lá no nono andar, eu
aguardei alguns minutos, ela desceu, a gente entrou no carro e eu
falei “Me deixa em casa agora, que eu vou pegar o carro que é pra
eu poder trabalhar”.

Juiz Federal:- Mas, e o senhor não foi lá falar com a senhora
Arianna no nono andar?

Humberto Mesquita:- Não fui.

Juiz Federal:- Mas, com o seu sogro com busca e apreensão, o
senhor não foi lá se inteirar?

Humberto Mesquita:- Não, não fui não, não fui, não entrei na Costa
Global, no andar, não quis ir, lógico, esse é o meu jeito, eu queria
entender primeiro o que estava acontecendo, eu preferi ir ao meu
escritório e ficar aguardando antes de ir lá, realmente eu não fui.

Juiz Federal:- O senhor encontrou o senhor Márcio lá também?

Humberto Mesquita:- Enquanto eu estava aguardando a Shanni, em
determinado momento eu cruzei com ele, coisa de alguns minutos, “O
que está acontecendo?”, um diálogo nessa linha, “O que está
acontecendo”, “Ah, eu também não sei, não estou sabendo”, muito
rápido, e aí, um tempo depois, minha esposa depois desceu e a gente
pegou o carro e foi embora.

Juiz Federal:- O que a sua esposa contou para o senhor nessa
ocasião?

Humberto Mesquita:- Não, ela comentou rapidamente que estava
tendo essa busca e apreensão lá, comentou alguma coisa sobre um
carro, que é a história de um carro, de uma Land Rover, daí ela
começou a entrar em detalhes assim muito sem saber o que estava
acontecendo, acho que um pouco assustada, aí eu falei “Tá bom”, eu,
no meu caso, acabei querendo acompanhar mais as notícias pelo
celular, imprensa, e depois entender melhor o que estava
acontecendo”.

114. Em favor dessa versão, constata-se que, no vídeo,
Shanni Azevedo Costa Bachmann e Humberto Sampaio de Mesquita
saíram do prédio com menos volumes do que entraram. Humberto
entrou carregando uma pasta, saiu sem nada em mãos. Shanni entrou
com duas bolsas e saiu com uma, cujo conteúdo não é possível
identificar.

115. Entretanto, mais uma vez aqui, apresentada uma
versão dos fatos implausível. A nela fiar-se, ambos, informados da
busca e apreensão na residência de Paulo Roberto Costa, compareceram
no prédio no qual situava-se a Costa Global, onde também se
encontravam Arianna Azevedo Costa Bachmann e Márcio Lewkowicz,
mas não sabiam de nada do que estaba acontecendo. A acusada Shanni
Azevedo Costa Bachmann ainda admitiu que foi até o escritório da
Costa Global onde presenciou sua irmã e seu genro revirando o
escritório, mas igualmente afirmou que não teria participado do que
estava acontecendo.
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116. Embora ela, Shanni Azevedo Costa Bachmann, não
tenha sido filmada descendo, como Márcio Lewkowicz com várias
bolsas, malas e volumes, estava ela no mesmo local no qual os
documentos foram selecionados, guardados em bolsas, malas e sacolas,
e posteriormente removidos. Assim, mesmo não filmada, ela prestou
na ocasião o seu auxílio material à subtração dos elementos probatórios.

117. Todos os familiares que foram ao escritório da Costa
Global no dia 17/03/2014, antes da busca e apreensão policial,
respondem pela subtração de documentos e de dinheiro em espécie ali
havida, ainda que tenha havido divisão de tarefas entre eles.

118. Agregue-se que a alegação de inocência de Shanni
Azevedo Costa Bachmann  em Juízo não é muito consistente com o fato
dela mesmo ter celebrado acordo de colaboração premiada com o
Ministério Público Federal, assumindo a responsabilidade pelos crimes 
(evento 327, arquivo acordo4).

119. Já quanto à responsabilidade de Humberto Sampaio
de Mesquita, a análise aprofundada fica prejudicada em virtude do
superveniente óbito.

120. A retirada de elevado volume de dinheiro em espécie
e de documentos relevantes do escritório da Costa Global antes das
buscas e apreensões policiais e para evitar que fossem apreendidos em
investigação policial de grupo criminoso organizado caracterica o crime
do art. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013. É oportuna a transcrição do
dispositivo:

"§1.º Nas mesmas penas incorre que impede ou, de qualquer forma,
embaraça a investigação de infração penal que envolva organização
criminosa."

121. Não é necessário que os agentes deste crime sejam
também membros do grupo criminoso organizado, basta que pertubem a
investigação sobre atividades de organização criminosa.

122. Assim, os acusados Paulo Roberto Costa, Arianna
Azevedo Costa Bachmann, Márcio Lewkowicz e Shanni Azevedo Costa
Bachmann devem ser condenados pelo crime em questão.

123. Questão que se coloca é se devem ou não ser negados
os benefícios previstos nos acordos de colaboração, como pleiteado pelo
MPF.

124. Romper o acordo de colaboração é algo grave e a
situação de violação deve estar sempre muito bem caracterizada. No
caso, o acordo de colaboração de Paulo Roberto Costa celebrado com a
Procuradoria Geral da República e homologado pelo Supremo Tribunal
Federal teve grande relevância probatória. A partir dele e também do
acordo com Alberto Youssef é que foi revelada a dimensão dos crimes
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havidos na Petrobrás, com a estrutura da empresa estatal tendo sido
capturada para locupletamento ilícito e financiamento ilegal de
campanhas por agentes privados e públicos inescrupulosos.

125. Parte importante do acordo disse respeito aos
benefícios visados pelo colaborador Paulo Roberto Costa a seus
familiares. Estes igualmente celebraram acordos de colaboração
próprios.

126. Em Juízo, ha impressão que, em seus depoimentos,
não foram totalmente verdadeiros, buscando os acusados, mediante
modificação das circunstâncias do ocorrido, atenuar, sem sucesso, as
suas responsabilidades ou pelo menos a de Márcio Lewkowicz e de
Shanni Azevedo Costa Bachmann.

127. Apesar disso, entendo que o acordo com Paulo
Roberto Costa e com seus familiares deve ser mantido e prestigiado,
pois o cerne da colaboração não foi alterada e, mesmo quanto aos
depoimentos, houve aparente alteração das circunstâncias, mas sem
comprometer completamente o conteúdo. Não se justifica negar os
benefícios quando há alterações meramente circunstanciais dos
depoimentos auto-incriminatórios e que não prejudicam a condenação
deles ou de terceiros.

128. No caso de Paulo Roberto Costa, cumpre ainda
observar que o acordo de colaboração previu, na cláusula 5º, IV, que
atingidas condenações a penas unificadas de vinte anos, os demais
processos contra Paulo Roberto Costa ficariam suspensos (evento 228,
anexo3).

129. Foi ele condenado por este Juízo e em grau de
apelação pelo menos nas ações penais 5083376-05.2014.4.04.7000,
5083258-29.2014.4.04.7000 e 5026212-82.2014.4.04.7000. As penas
superam trinta de reclusão.

130. Assim, na linha do acordo entre o Procurador Geral
da República e Paulo Roberto Costa, assistido por seu defensor, com
homologação pelo Supremo Tribunal Federal, a presente ação penal
deve ser suspensa em relação a ele. Ao fim do prazo prescricional, será
extinta a sua punibilidade. Caso haja descumprimento do acordo ou que
seja descoberto que a colaboração não foi verdadeira, o processo
retomará seu curso.

 

III. DISPOSITIVO

 

131. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão punitiva.
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132. Declaro extinta a punibilidade de Humberto
Sampaio de Mesquita, nos termos do art. 107, I, do CP.

133. Suspendo o trâmite da ação penal em relação ao
acusado Paulo Roberto Costa por já ter sido condenado, com trânsito em
julgado, em outras ações penais pelo máximo da pena prevista no
acordo de colaboração. A suspensão perdurará pelo prazo prescricional.
Se houver eventual descumprimento do acordo, a ação penal voltará a
correr.

134. Condeno Arianna Azevedo Costa Bachmann, Márcio
Lewkowicz Shanni Azevedo Costa Bachmann pelo crime de embaraço
de investigação de organização criminosa, do art. 2º, §1º, da Lei n.º
12.850/2013.

135. Atento aos dizeres do artigo 59 do Código Penal e
levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e
dosimetria das penas a serem impostas aos condenados.

136. Arianna Azevedo Costa Bachmann

Arianna Azevedo de Costa Bachmann não tem
antecedentes registrados no processo. Culpabilidade, conduta social,
motivos, consequências e comportamento da vítima são elementos
neutros. Personalidade deve ser valorada negativamente, pois a
ocultação de provas e do produto do crime ocorreu com diligência de
busca e apreensão em andamento, que revela ousadia do comportamento
criminoso. Havendo uma vetorial negativa, fixo pena acima do mínimo,
em quatro anos de reclusão.

Reconheço a atenuante da confissão, art. 65, III, "d", do
CP, motivo pelo qual reduzo a pena em seis meses, para três anos e seis
meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição, restando
definitiva a pena de três anos e seis meses de reclusão pelo crime do art.
2º, §1º, da Lei 12.850/2013.

Fixo multa proporcional em dez dias multa.

Considerando a dimensão do crime e especialmente a
capacidade econômica de Arianna Azevedo de Costa Bachmann (evento
360), fixo o dia multa em um salário mínimo vigente ao tempo do fato
(03/2014).

Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o
regime aberto para o início de cumprimento da pena.

Essa seria a pena definitiva para Arianna Azevedo de
Costa Bachmann, não houvesse o acordo de colaboração celebrado com
a Procuradoria Geral da República e homologado pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal (evento 327, arquivo acordo1).
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Pelo art. 4º da Lei nº 12.850/2013, a colaboração, a
depender da efetividade, pode envolver o perdão judicial, a redução da
pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.

Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o
benefício. O acordo celebrado com o Ministério Público não vincula o
juiz, mas as partes às propostas acertadas.

Não obstante, na apreciação desses acordos, para
segurança jurídica das partes, deve o juiz agir com certa deferência, sem
abdicar do controle judicial.

O acordo de Arianna Azevedo de Costa Bachmann é
acessório ao acordo celebrado por Paulo Roberto Costa com MPF
(Cláusula 3ª), seguindo, no que se refere à garantia dos benefícios, a
sorte desse acordo principal.

A efetividade do acordo celebrado por Paulo Roberto
Costa, que é uma das condições para à concessão dos benefícios nos
acordos acessórios (Cláusula 3ª, Parágrafo único), não se discute.
Prestou informações e forneceu provas relevantíssimas para Justiça
criminal de um grande esquema criminoso.

A cláusula de acessoriedade e o cumprimento com as
obrigações previstas nos respectivos acordos confere aos familiares de
Paulo Roberto Costa o direito de receber os benefícios neles previstos.

Não cabe, porém, como pretendido o perdão judicial. A
efetividade do acordo principal e o cumprimento das cláusulas dos
acordos acessórios não é o único elemento a ser considerado. Deve ter o
Juízo presente também os demais elementos do §1.º do art. 4º da Lei nº
12.850/2013. Nesse aspecto, considerando a ousadia do crime em
concreto praticado por Arianna Costa Bachmann, embaraçando a
investigação de um grande esquema de corrupção e lavagem de
dinheiro, além da investigação sobre o grupo criminoso, durante uma
diligência de busca, não cabe perdão judicial.

A Cláusula 6ª, “a”, prevê que no caso de condenação na
presente ação penal, o MPF pleitearia a substituição da pena de restrição
de liberdade pela restritiva de direitos, mas sem especificar qual
restritiva de direitos.

Como a pena já foi fixada abaixo de quatro anos de
reclusão, já haveria o direito à substituição.

Então para não nulificar o benefício decorrente da
colaboração, reduzo a pena em um terço, ficando em dois anos e quatro
meses de reclusão. Não cabe redução maior considerando que, em Juízo,
o depoimento da condenada não foi totalmente consistente.
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Substituo a pena privativa de liberdade, por pena restritiva
de direito consistente em dois anos e quatro meses de prestação de
serviços comunitários a entidade pública ou beneficente. A prestação de
serviços será detalhada pelo Juízo de Execução. Optei pela restritiva de
direitos pois se trata da pena com maior potencial de ressocialização.

A multa penal fica reduzida ao mínimo legal.

Ficam mantidas as renúncias de bens e valores
manifestadas no acordo de colaboração, inclusive à renúncia do
correspondente ao VGBL de R$ 500.000,00 e de mais R$ 150.000,00
para fins de confisco criminal (cláusula 9ª).

A eventual condenação em outros processos e a posterior
unificação de penas não alterará, salvo quebra do acordo, os parâmetros
de cumprimento de pena ora fixados.

Caso haja descumprimento do acordo ou que seja
descoberto que a colaboração não foi verdadeira, poderá haver
revogação da substituição da pena concedida com base no acordo.

137. Márcio Lewkowicz

Márcio Lewkowicz não tem antecedentes registrados no
processo. Culpabilidade, conduta social, motivos, consequências e
comportamento da vítima são elementos neutros. Personalidade deve ser
valorada negativamente, pois a ocultação de provas e do produto do
crime ocorreu com diligência de busca e apreensão em andamento, que
revela ousadia do comportamento criminoso. Havendo uma vetorial
negativa, fixo pena acima do mínimo legal, em quatro anos de reclusão.

Reconheço a atenuante da confissão, ainda que parcial, art.
65, III, "d", do CP, motivo pelo qual reduzo a pena para três anos e seis
meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição, restando
definitiva a pena de três anos e seis meses de reclusão pelo crime do art.
2º, §1º, da Lei 12.850/2013.

Fixo multa proporcional em 10 dias multa.

Considerando a dimensão do crime e especialmente a
capacidade econômica de Márcio Lewkowicz (evento 360), fixo o dia
multa em dois salários mínimos vigente ao tempo do fato (03/2014).

Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o
regime aberto para o início de cumprimento da pena.

Essa seria a pena definitiva para Márcio Lewkowicz, não
houvesse o acordo de colaboração celebrado com a Procuradoria Geral
da República e homologado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal
(evento 327, arquivo acordo3).
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Pelo art. 4º da Lei nº 12.850/2013, a colaboração, a
depender da efetividade, pode envolver o perdão judicial, a redução da
pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.

Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o
benefício. O acordo celebrado com o Ministério Público não vincula o
juiz, mas as partes às propostas acertadas.

Não obstante, na apreciação desses acordos, para
segurança jurídica das partes, deve o juiz agir com certa deferência, sem
abdicar do controle judicial.

O acordo de Márcio Lewkowicz é acessório ao acordo
celebrado por Paulo Roberto Costa com MPF (Cláusula 3ª), seguindo,
no que se refere à garantia dos benefícios, a sorte desse acordo principal.

A efetividade do acordo celebrado por Paulo Roberto
Costa, que é uma das condições para à concessão dos benefícios nos
acordos acessórios (Cláusula 3ª, Parágrafo único), não se discute.
Prestou informações e forneceu provas relevantíssimas para Justiça
criminal de um grande esquema criminoso.

A cláusula de acessoriedade e o cumprimento com as
obrigações previstas nos respectivos acordos confere aos familiares de
Paulo Roberto Costa o direito de receber os benefícios neles previstos.

Não cabe, porém, como pretendido o perdão judicial. A
efetividade do acordo principal e o cumprimento das cláusulas dos
acordos acessórios não é o único elemento a ser considerado. Deve ter o
Juízo presente também os demais elementos do §1.º do art. 4º da Lei nº
12.850/2013. Nesse aspecto, considerando a ousadia do crime em
concreto praticado por Márcio Lewkowicz, embaraçando a investigação
de um grande esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, além da
investigação sobre o grupo criminoso, durante uma diligência de busca,
não cabe perdão judicial.

A Cláusula 6ª, “a”, prevê que no caso de condenação na
presente ação penal, o MPF pleitearia a substituição da pena de restrição
de liberdade pela restritiva de direitos, mas sem especificar qual
restritiva de direitos.

Como a pena já foi fixada abaixo de quatro anos de
reclusão, já haveria o direito à substituição.

Então para não nulificar o benefício decorrente da
colaboração, reduzo a pena em um terço, ficando em dois anos e quatro
meses de reclusão. Não cabe redução maior considerando que, em Juízo,
o depoimento do condenado não foi totalmente consistente.
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Substituo a pena privativa de liberdade, por pena restritiva
de direito consistente em dois anos e quatro meses de prestação de
serviços comunitários a entidade pública ou beneficente. A prestação de
serviços será detalhada pelo Juízo de Execução. Optei pela restritiva de
direitos pois se trata da pena com maior potencial de ressocialização.

A multa penal fica reduzida ao mínimo legal.

Ficam mantidas as renúncias de bens e valores
manifestadas no acordo de colaboração.

A eventual condenação em outros processos e a posterior
unificação de penas não alterará, salvo quebra do acordo, os parâmetros
de cumprimento de pena ora fixados.

Caso haja descumprimento do acordo ou que seja
descoberto que a colaboração não foi verdadeira, poderá haver
revogação da substituição da pena concedida com base no acordo.

138. Shanni Azevedo Costa Bachmann

Shanni Azevedo de Costa Bachmann não tem antecedentes
registrados no processo. Culpabilidade, conduta social, motivos,
consequências e comportamento da vítima são elementos neutros.
Personalidade deve ser valorada negativamente, pois a ocultação de
provas e do produto do crime ocorreu com diligência de busca e
apreensão em andamento, que revela ousadia do comportamento
criminoso. Considerando, porém, que o papel da condenada parece ter
sido menor do que os demais, reputo favorável, para ela, a vetorial
culpabilidade. Fixo pena no mínimo de três anos de reclusão.

Reconheço a atenuante da confissão, art. 65, III, "d", do
CP, motivo pelo qual reduzo a pena para dois anos e seis meses de
reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição, restando
definitiva a pena de dois anos e seis meses de reclusão pelo crime do art.
2º, §1º, da Lei 12.850/2013.

Fixo multa proporcional em dez dias multa.

Considerando a dimensão do crime e a capacidade
econômica de Shanni Azevedo de Costa Bachmann (evento 360), fixo o
dia multa em um salário mínimo vigente ao tempo do fato (03/2014).

Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o
regime aberto para o início de cumprimento da pena.

Essa seria a pena definitiva para Shanni Azevedo de Costa
Bachmann, não houvesse o acordo de colaboração celebrado com a
Procuradoria Geral da República e homologado pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal (evento 327, arquivo acordo4).
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Pelo art. 4º da Lei nº 12.850/2013, a colaboração, a
depender da efetividade, pode envolver o perdão judicial, a redução da
pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.

Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o
benefício. O acordo celebrado com o Ministério Público não vincula o
juiz, mas as partes às propostas acertadas.

Não obstante, na apreciação desses acordos, para
segurança jurídica das partes, deve o juiz agir com certa deferência, sem
abdicar do controle judicial.

O acordo de Shanni Azevedo de Costa Bachmann é
acessório ao acordo celebrado por Paulo Roberto Costa com MPF
(Cláusula 3ª), seguindo, no que se refere à garantia dos benefícios, a
sorte desse acordo principal.

A efetividade do acordo celebrado por Paulo Roberto
Costa, que é uma das condições para à concessão dos benefícios nos
acordos acessórios (Cláusula 3ª, Parágrafo único), não se discute.
Prestou informações e forneceu provas relevantíssimas para Justiça
criminal de um grande esquema criminoso.

A cláusula de acessoriedade e o cumprimento com as
obrigações previstas nos respectivos acordos confere aos familiares de
Paulo Roberto Costa o direito de receber os benefícios neles previstos.

Não cabe, porém, como pretendido o perdão judicial. A
efetividade do acordo principal e o cumprimento das cláusulas dos
acordos acessórios não é o único elemento a ser considerado. Deve ter o
Juízo presente também os demais elementos do §1.º do art. 4º da Lei nº
12.850/2013. Nesse aspecto, considerando ousadia em concreto do
crime praticado por Shanni Costa Bachmann, embaraçando a
investigação de um grande esquema de corrupção e lavagem de
dinheiro, além da investigação sobre o grupo criminoso, isso durante
uma diligência, não cabe perdão judicial.

A Cláusula 6ª, “a”, prevê que no caso de condenação na
presente ação penal, o MPF pleitearia a substituição da pena de restrição
de liberdade pela restritiva de direitos, mas sem especificar qual
restritiva de direitos.

Como a pena já foi fixada abaixo de quatro anos de
reclusão, já haveria o direito à substituição.

Então para não nulificar o benefício decorrente da
colaboração, reduzo a pena em um terço, ficando em um ano e oito
meses de reclusão. Não cabe redução maior considerando que, em Juízo,
o depoimento da condenada não foi totalmente consistente.
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Substituo a pena privativa de liberdade, por pena restritiva
de direito consistente em um ano e oito meses de prestação de serviços
comunitários a entidade pública ou beneficente. A prestação de serviços
será detalhada pelo Juízo de Execução. Optei pela restritiva de direitos
pois se trata da pena com maior potencial de ressocialização.

A multa penal fica reduzida ao mínimo legal.

Ficam mantidas as renúncias de bens e valores
manifestadas no acordo de colaboração, inclusive do correspondente ao
VGBL de R$ 500.000,00 para fins de confisco criminal (cláusula 9ª).

A eventual condenação em outros processos e a posterior
unificação de penas não alterará, salvo quebra do acordo, os parâmetros
de cumprimento de pena ora fixados.

Caso haja descumprimento do acordo ou que seja
descoberto que a colaboração não foi verdadeira, poderá haver
revogação da substituição da pena concedida com base no acordo.

139. Decreto o confisco dos R$ 50.000,00 apreendidos na
residência de Arianna Azevedo Costa Bachmann e Márcio Lewkowicz,
já que retirados do escritório da Costa Global e que constituíam parte de
vantagem indevida recebida por Paulo Roberto Costa.

140. Pela falta de pedido expresso na denúncia, resta
obstaculizada a fixação de valor mínimo para reparação de danos, do art.
387, IV, do CPP, e que de todo modo foram já contemplados nos acordos
de colaboração.

141. Deverão os condenados também arcar com as custas
processuais.

142. Transitada em julgado, lancem o nome dos
condenados no rol dos culpados. Procedam-se às anotações e
comunicações de praxe (inclusive ao TRE, para os fins do artigo 15, III,
da Constituição Federal).

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

Curitiba, 24 de agosto de 2018.
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