
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa Lava Jato

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA: 
Processo nº 0100511-75.2016.4.02.5101

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelos Procuradores

da República  que ao final  subscrevem, no exercício  de suas  atribuições  constitucionais  e

legais1, em especial a disposta no art. 129, I, da Constituição Federal, comparece perante esse

Juízo  para,  com  base  nas  provas  contidas  nos  autos  eletrônicos  em  epígrafe,  oferecer

DENÚNCIA em desfavor de:

1)  LUIZ  ANTÔNIO  DE  AMORIM  SOARES, ex-
Diretor Técnico da ELETRONUCLEAR, CPF nº 

,  CI  nº   brasileiro,  casado,  engenheiro
mecânico, nascido no Rio de Janeiro aos 16/05/1957, filho de

, com
endereço na 

 atualmente custodiado no Presídio de Bangu 8,
em cumprimento de mandado de prisão preventiva;

2)  LUIZ  MANUEL  AMARAL  MESSIAS,  ex-
Superintendente  de  Gerenciamento  de  Empreendimentos  da
ELETRONUCLEAR,  CPF  nº  ,  CI  nº  nº

 brasileiro  naturalizado,  divorciado,
engenheiro nuclear, nascido em Portugal aos 04/01/1946, filho
de ,  com endereço na

 atualmente custodiado no Presídio de Bangu 8, em
cumprimento de mandado de prisão preventiva;

3)  EDNO  NEGRINI,  ex-Diretor  de  Administração  e

1 Procuradores designados para atuar neste feito e conexos pela Portaria PGR/MPF nº 1.095, de 09 de dezembro de
2016.
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Finanças da ELETRONUCLEAR, CPF , CI
  brasileiro,  divorciado,  engenheiro

eletricista,  nascido  na  cidade  de  Primeiro  de  Maio-PR  aos
22/02/1957, filho de i,
atualmente sem endereço fixo no Rio de Janeiro, com endereço
em 

 custodiado no Presídio de Bangu 8, em cumprimento de
mandado de prisão preventiva;

4) PÉRSIO JOSÉ GOMES JORDANI,  ex-Diretor de
Planejamento,  Gestão  e  Meio  Ambiente  da
ELETRONUCLEAR, CPF nº  ,  CI nº  

, brasileiro,  casado,  analista  de  sistemas  aposentado,
nascido no Rio de Janeiro-RJ aos 10/05/1946, filho de 

 com  endereço  na

atualmente custodiado no Presídio de Bangu 8, em cumprimento
de mandado de prisão preventiva;

5)  JOSÉ  EDUARDO  BRAYNER  COSTA
MATTOS,  ex-Superintendente  de  Construção  da
ELETRONUCLEAR, CPF nº , CI nº 

, brasileiro, casado, engenheiro de construções, nascido
em Recife aos 30/07/1952, filho de 

,  com endereço  na  

 atualmente custodiado no
Presídio de Bangu 8, em cumprimento de mandado de prisão
preventiva;
 
6)  MARCO  AURÉLIO  BARRETO  PEREIRA
LEITE,  sócio  da  empresa  VW REFRIGERAÇÃO,  CPF  nº

, CI nº  brasileiro, casado,
engenheiro civil, nascido no Rio de Janeiro-RJ aos 01/04/1968,
filho  de  

 com endereço na 

7)  MARCO  AURÉLIO  VIANNA  PEREIRA
LEITE,  sócio  da  empresa  VW REFRIGERAÇÃO,  CPF  nº

,  CI  nº   brasileiro,  casado,
empresário, nascido no Rio de Janeiro aos 10/08/1941, filho de

,  com
endereço  na  

pela prática dos crimes a seguir descritos.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO

A presente denúncia apresenta o resultado de mais uma parcela

da investigação levada a cabo pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, com o

apoio da Receita Federal, cujo desfecho foi consumado nas denominadas Operações Pripyat

e  Irmandade.  O  objetivo  almejado  foi  o  de  aprofundar  a  investigação  de  organização

criminosa responsável pela prática de corrupção, fraude a licitações e lavagem de dinheiro na

construção da Usina de Angra 3 pela ELETRONUCLEAR. Já foi descortinada a atuação de

gestores de alto escalão e do ex-presidente da estatal OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,

réus nas Ações Penais nº 0510926-86.2015.4.02.5101  e nº  0100511-75.2016.4.02.5101,  no

esquema  de  pagamento  de  propina  por  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ  e  da

ENGEVIX,  bem  como  a atuação  de  outros  responsáveis  por empresas  utilizadas  para

viabilizar a lavagem dos ativos ilicitamente transferidos em forma de propina.

A  Operação  Pripyat foi  um desdobramento  da  16ª  Fase  da

Operação Lava Jato - Radioatividade. Após o oferecimento de denúncia pela Força Tarefa do

MPF em Curitiba contra OTHON LUIZ, sua filha ANA CRISTINA DA SILVA TONIOLO,

executivos da ANDRADE GUTIERREZ e da ENGEVIX, além de responsáveis por diversas

empresas  interpostas,  o STF determinou,  em outubro de 2015, a  remessa do feito  para a

Justiça Federal no Rio de Janeiro. Paralelamente ao curso da ação penal nesse Juízo da 7ª

Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, deu-se início ao aprofundamento das investigações,

considerando a constatação de que o núcleo administrativo da organização criminosa não se

compunha apenas pelo ex-presidente da ELETRONUCLEAR OTHON LUIZ, mas também

pelos diretores  LUIZ ANTÔNIO DE AMORIM SOARES, LUIZ MANUEL AMARAL

MESSIAS, EDNO NEGRINI,  PÉRSIO JOSÉ GOMES JORDANI e  JOSÉ EDUARDO

BRAYNER COSTA MATTOS.

A participação  da  ANDRADE  GUTIERREZ  na  organização

criminosa foi confirmada pelas colaborações premiadas celebradas pelos seus ex-executivos,

que revelaram o pagamento de vantagens indevidas aos funcionários da ELETRONUCLEAR

que foram denunciados e tiveram as suas prisões preventivas decretadas por esse Juízo.  A

ANDRADE  GUTIERREZ  forneceu  ainda  ao  MPF  contratos,  notas  fiscais  e  planilhas
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relativos aos ajustes fraudulentos assumidamente celebrados com as empresas FLEXSYTEM

ENGENHARIA,  FLEXSYSTEM  SISTEMAS  e  VW  REFRIGERAÇÃO (esta  última  de

responsabilidade dos denunciados  MARCO AURÉLIO BARRETO PEREIRA LEITE e

MARCO AURÉLIO VIANNA PEREIRA LEITE).

Pela  ilustração  a  seguir  é  possível  visualizar  a  atuação  da

organização criminosa em questão, conforme o objeto da denúncia apresentada no âmbito da

Operação Pripyat (Ação Penal nº 2016.51.01.100511-1):

Com efeito, quando do ajuizamento da Ação Penal nº 0100511-

75.2016.4.02.5101,  os  elementos  reunidos  revelaram-se  suficientes  para  demonstrar  que a

empresa VW REFRIGERAÇÃO era utilizada no esquema de branqueamento da propina que

favorecia  JOSÉ EDUARDO BRAYNER COSTA MATTOS através de contratos fictícios

celebrados com a construtora ANDRADE GUTIERREZ e posterior transferência dos recursos

ao agente público beneficiado.

Com  o  aprofundamento  das  investigações,  notadamente  pelo
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anexo  Relatório  de  Análise  nº  84/2016,  da  Secretaria  de  Pequisa  e  Análise  (SPEA)  da

Procuradoria-Geral da República,  i  dentificou-se, através da análise    dos dados bancários da  

VW REFRIGERAÇÃO e dos gestores da ELETRONUCLEAR, que o esquema de lavagem

entre a ANDRADE GUTIERREZ e a VW REFRIGERAÇÃO beneficiou não somente o já

denunciado    JOSÉ EDUARDO    COSTA MATTOS.   Revelou-se que o mesmo esquema de  

ocultação de valores também era utilizado para acobertar a propina paga a   EDNO NEGRINI  ,  

PÉRSIO  JORDANI  ,    LUIZ  SOARES   e    LUIZ  MESSIAS  ,    sendo  essas,  portanto,  as  

condutas objeto da presente denúncia oferecida em caráter complementar.2

2. IMPUTAÇÕES TÍPICAS

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro

de 2009 e março de 2016, com conhecimento de executivos da ANDRADE GUTIERREZ,

sob orientação e anuência de JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, MARCO AURÉLIO

BARRETO e  MARCO  AURÉLIO  VIANNA,  sócios  da  VW  REFRIGERAÇÃO,  por

intermédio  de  organização  criminosa,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de aproximadamente  R$ 2.376.964,75 por meio

de,  pelo  menos,  27  saques  não  identificados  e/ou  depósitos  em  contas  bancárias  dos

denunciados  LUIZ ANTÔNIO  DE AMORIM  SOARES,  LUIZ MANUEL  AMARAL

MESSIAS,  EDNO  NEGRINI e  PÉRSIO  JOSÉ  GOMES  JORDANI (Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

No próximo tópico serão descritos, de forma sucinta, os crimes

antecedentes que, direta e indiretamente, deram origem aos valores ocultados e dissimulados

pelas  condutas  de  lavagem  de  capitais  e,  em  seguida,  serão  expostos  os  elementos  que

comprovam a prática dos crimes de lavagem de capitais.

2 Ressalta-se que, na sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0510926-86.2015.4.02.5101, esse Juízo já
reconheceu  a existência  de dois  crimes de  lavagem de dinheiro  autônomos em cada  uma das  fases  das
operações de lavagem de dinheiro utilizadas para realizar repasse de propina das empreiteiras ANDRADE
GUTIERREZ  e  ENGEVIX  (núcleo  econômico  da  organização  criminosa)  para  o  funcionário  público
corrompido  OTHON  LUIZ  (núcleo  administrativo  da  organização  criminosa).  Nesse  sentido,  houve
condenação por um crime de lavagem de dinheiro em relação à operação de pagamento das empreiteiras para
as empresas  intermediárias  (núcleo financeiror-operacional da organização criminosa) e, reconhecendo-se
concurso material, outro crime de lavagem de dinheiro em relação à operação de pagamento das empresas
intermediárias para a empresa do destinatário da propina (ARATEC). Aqui, em situação análoga, aplica-se o
mesmo raciocínio.  Desta feita,  a operação de lavagem de dinheiro relativa ao pagamento da ANDRADE
GUTIERREZ  para  a  VW  REFRIGERAÇÃO  já  foi  objeto  da  denúncia  da  Ação  Penal  nº  0100511-
75.2016.4.02.5101. No presente momento, denuncia-se um segundo crime de lavagem de dinheiro, relativo
às operações de pagamento da VW REFRIGERAÇÃO para os destinatários da propina.
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3. DESCRIÇÃO DOS CRIMES ANTECEDENTES

Os  crimes  de  branqueamento  de  capitais  consumados  após

10/07/2012 sofrem a incidência da Lei 12.683/2012, que aboliu o rol de crimes antecedentes,

podendo  hoje  qualquer  crime  dar  ensejo  à  lavagem de  capitais.  Os  anteriores  exigem a

presença de um dos crimes previstos no rol do artigo 1º da Lei 9.613/98, em sua redação

original.

O crime de lavagem de dinheiro é um crime autônomo, podendo

o sujeito ativo do delito de lavagem de capitais ser qualquer pessoa, inclusive o autor, coautor

ou partícipe da infração penal antecedente. Nestes termos, a lavagem de capitais não é mero

exaurimento do crime antecedente, podendo o réu responder por ambos os crimes, inclusive

em ações penais diversas (Inq 2471, Ricardo Lewandowski, STF). Do mesmo jeito, o fato de

o agente não ter participado do crime antecedente é irrelevante para a sua responsabilização

pelo  crime  de  lavagem  de  capitais  (RHC  201001913605,  Alderita  Ramos  de  Oliveira,

Desembargadora Convocada do TJ/PE – Sexta Turma, 12/03/2013).

Quanto ao crime antecedente, como já longamente tratado pela

doutrina e jurisprudência, exige-se apenas indícios do seu cometimento (art. 2º, §1º, da Lei

9.613/1998) (STF, Inq 2471, Ricardo Lewandowski). Conquanto exija o delineamento dos

indícios de cometimento de uma infração penal antecedente, o delito de lavagem com ela não

guarda  qualquer  relação  de  dependência  para  efeito  de  persecução  penal  (STJ,  HC

201200506937, Og Fernandes – Sexta Turma, 21/06/2013). Assim é que não há necessidade

de denúncia ou condenação do agente em um dos crimes antecedentes (RHC 201001913605,

Alderita  Ramos  de  Oliveira,  Desembargadora  Convocada  do  TJ/PE  –  Sexta  Turma,

12/03/2013).  Ainda,  o  crime  de  lavagem  de  dinheiro  admite  que  os  recursos  ilícitos

provenham direta ou indiretamente dos crimes prévios elencados (STJ, RESP 200902404509,

Nefi Cordeiro – Sexta Turma, 16/03/2015).

No  presente  caso  de  lavagem  de  dinheiro  estão  presentes

diversos crimes antecedentes  de corrupção passiva e ativa e fraude à licitações praticados

através de organização criminosa. Assim, as condutas de ocultação e dissimulação de valores
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consumados antes de 10/07/2012 ficam tipificadas no art. 1º, incisos V e VII c/c §4º, da Lei

9.613/98 (antes do advento da Lei 12.683/2012), enquanto as promovidas após essa data estão

tipificadas  no  artigo  1º,  caput c/c  §4º  da  Lei  9.613/98  (com  a  nova  redação  da  Lei

12.683/2012). 

No período compreendido entre os anos de 2008 e 2014, por,

pelo menos, 20 vezes, em razão da retomada da construção civil da Unidade 3 da Central

Nuclear Almirante Álvaro Alberto (Angra 3) e da renegociação do contrato firmado entre a

ANDRADE GUTIERREZ e a ELETRONUCLEAR em 1983, os então presidente, diretores e

superintendentes da estatal, de modo consciente e voluntário, aceitaram promessa e receberam

vantagem  indevida  em  razão  do  exercício  de  cargos  de  direção  e  superintendência  que

ocupavam na estatal,  ofertados por ação de executivos da ANDRADE GUTIERREZ, para

praticar, deixar de praticar e retardar atos de ofício, com infração de deveres funcionais, em

benefício da construtora.

Fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas da União entre

os  anos  de  2008  e  2014  apontaram  diversas  impropriedades  nos  contratos  e  aditivos

celebrados  entre  a  ANDRADE  GUTIERREZ  e  a  ELETRONUCLEAR,  notadamente

sobrepreço, superfaturamento e falhas de fiscalização.

Como contraprestação aos atos de ofício praticados pela cadeia

de  comando  da  ELETRONUCLEAR  responsável  pelos  contratos  com  a  ANDRADE

GUTIERREZ foi pactuado e efetivamente realizado o pagamento de vantagens indevidas aos

principais dirigentes da estatal,  conforme descrito na denúncia da  ação  penal nº 0100511-

75.2016.4.02.5101.

Portanto,  tendo  em  conta  a  informação  de  que  a

ELETRONUCLEAR  pagou  para  a  ANDRADE  GUTIERREZ,  somente  em  relação  ao

contrato de construção civil de Angra 3, o valor de aproximadamente R$ 1.202.000.000,00, o

acerto realizado contemplou o pagamento de propina de, pelo menos, R$ 12.020.000,00 a

OTHON  LUIZ,  R$  3.606.000,00  a  LUIZ  SOARES  e  a  EDNO  NEGRINI,  e  R$

2.404.000,00 a COSTA MATTOS, a PÉRSIO JORDANI e a LUIS MESSIAS, consoante

as percentagens que couberam a cada um, declinadas  no bojo da acima  mencionada ação
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penal.

Após  a  realização  do  acerto  de  pagamento  de  vantagem

indevida,  os  gestores  da  ELETRONUCLEAR  arquitetaram  junto  aos  executivos  da

ANDRADE GUTIERREZ um esquema de ocultação da  origem espúria  dos  valores,  pela

celebração de contratos de fachada com a empresa VW REFRIGERAÇÃO, que simularam

prestação de serviços que jamais ocorreram efetivamente..

Isso  posto,  os  delitos  de  lavagem  de  capitais  imputados  na

presente  denúncia  tiveram  como  antecedentes  os  crimes  de  corrupção  ativa  e  corrupção

passiva  praticados  por  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ  e  por  funcionários  da

ELETRONUCLEAR no bojo dos contratos de construção civil da Usina de Angra 3, na forma

do art. 1º da Lei 9.613/98.

Os  crimes  antecedentes  à  lavagem  imputada  aos  ora

denunciados,  além de envolver  outras  condutas de fraude à licitações  e corrupção ativa e

passiva,  foram praticados por meio de organização criminosa,  nos termos do artigo 2º da

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional3 e do art. 1º, §1º, da

Lei 12.580/20134.

4. DESCRIÇÃO DO  S   CRIME  S   DE LAVAGEM  

No ano de 2009 a VW REFRIGERAÇÃO celebrou um contrato

com a ANDRADE GUTIERREZ cujo objeto foi a prestação de “serviço especializado de

engenharia civil e mecânica para projeto dos sistemas de refrigeração e produção de gelo”,

seguido de,  pelo menos,  três  aditivos sucessivos de prorrogação de vigência dos serviços

contratados,  todos  assinados  pelo  sócio  MARCO  AURÉLIO  BARRETO  PEREIRA

LEITE. Conforme planilha abaixo reproduzida, baseada em recibos e notas fiscais juntados

3 Para efeitos dessa Convenção, entende-se por: 
a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e
atuando  concertadamente  com o  propósito  de  cometer  uma ou  mais  infrações  graves  ou  enunciadas  na
presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro
benefício material;”

4 “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.”
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aos autos da Ação Penal nº 2016.51.01.100511-1, entre 2009 e 2014, os pagamentos efetuados

à referida empresa alcançaram o montante de R$ 3.438.754,22.

Embora a VW REFRIGERAÇÃO tenha realizado uma vistoria

que durou uns poucos dias nas centrais de gelo do canteiro de obras de Angra 3 e produzido

um relatório que foi encaminhado para a ELETRONUCLEAR, não houve efetiva prestação

de  serviços,  considerando  inclusive  o  trato  continuado  (por  mais  de  quatro  anos)  das

obrigações assumidas no ajuste fictício.

Uma vez deferido o pleito de quebra de sigilos fiscal e bancário

da VW REFRIGERAÇÃO e dos seus sócios  MARCO AURÉLIO BARRETO e MARCO

AURÉLIO VIANNA (também denunciados nos autos da Ação Penal nº 2016.51.01.100511-

1), foi realizada a análise inicial dos dados pela Receita Federal, consubstanciada no teor do

Relatório  de  Informação  de  Pesquisa  e  Informação  IPEI  nº  RJ20160007.  Quanto  à  VW

REFRIGERAÇÃO E REFORMAS LTDA-ME, verificou-se que,  no período entre  2009 e

2015, a empresa movimentou financeiramente R$ 24.257.369,60 em créditos, sendo que o

respectivo  relatório  atestou  que  “confrontando  valores  de  rendimentos  das  receitas

declaradas pelo Sistema Simples e os valores de lançamentos a créditos em contas bancárias,

segundo  sistema  DIMOF  (numa  análise  anual  e  não  individualizada  por  lançamento),

observa-se  que  a  Receita  Bruta  declarada  é  sempre  inferior  aos  créditos  nas  contas
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correntes, sendo que o total de créditos é pouco inferior ao triplo das receitas declaradas,

havendo indício de obtenção de recursos não declarados o que só pode ser confirmado após

conciliação bancária dos lançamentos”. 

Cumpre salientar que, embora tenha sido demonstrado no bojo

das investigações aqui travadas os pagamentos efetuados pela ANDRADE GUTIERREZ a

VW REFRIGERAÇÃO entre os anos de 2010 e 2014, eles não constam na DIRF da pessoa

jurídica.

No entanto, com base na análise da movimentação bancária da

VW REFRIGERAÇÃO  pela  Secretaria  de  Pesquisa  e  Análise  da  Procuradoria-Geral  da

República  (RA nº  84/2016  –  SPEA/PGR,  em  anexo)  confirmou-se  que,  no  período  de

setembro de 2009 a março de 2014, a empresa recebeu ao menos 27 depósitos da ANDRADE

GUTIERREZ, considerando pagamentos identificados e não identificados mas com valores

idênticos e em datas próximas às das notas fiscais emitidas, totalizando um montante de R$

3.348.754,22, conforme quadro abaixo. Apenas em relação à Nota Fiscal nº 1424, no valor de

R$ 90.000,00, emitida em 31/01/2011, não foi localizado pagamento compatível. Confira-se

no quadro a seguir:
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Os fatos supra delineados foram objeto da denúncia referente à

Ação Penal nº 0100511-75.2016.4.02.5101, em andamento nesse Juízo, caracterizando uma

primeira operação de ocultação de bens, a configurar crime de lavagem de dinheiro.

Assim,  em um primeiro momento,  embora  não tivessem sido

produzidas  provas  diretas  da  entrega  de  dinheiro  por  MARCO  AURÉLIO  VIANNA e

MARCO AURÉLIO BARRETO a  JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, as declarações

dos  colaboradores  e  a  relação  de  proximidade,  inclusive  negocial,  entre  os  mesmos

constituíram elementos  suficientes  para  que  o  Ministério  Público  Federal  denunciasse  os

agentes pela prática de operação de lavagem de dinheiro da propina paga pela ANDRADE

GUTIERREZ nos autos do Processo nº 0100511-75.2016.4.02.5101.

Conforme  narrado  na  denúncia  da  Ação  Penal  nº

2016.51.01.100511-1, o diretor-superintendente da ELETRONUCLEAR JOSÉ EDUARDO

COSTA MATTOS (denunciado pela  lavagem decorrente  dos  pagamentos  da  ANDRADE

GUTIERREZ para a VW REFRIGERAÇÃO) tem relação próxima aos sócios da empresa,

MARCO AURELIO BARRETO e MARCO AURÉLIO VIANNA, sendo certo que vários

e-mails levaram à conclusão de que o referido agente público seria até mesmo um “sócio

oculto” da empresa VW5. 

Daí  a  inferência  segura de  que  JOSÉ EDUARDO COSTA

MATTOS  tinha  domínio  do  fato  sobre  as  operações  de  lavagem  a  seguir  detalhadas,

decorrentes  dos  saques  das  contas  bancárias  da  VW  REFRIGERAÇÃO  que,  mediante

subsequentes  depósitos  não  identificados,  beneficiaram  os  seus  colegas  de  organização

criminosa na ELETRONUCLEAR.

5 Confira-se a denúncia:
“Cite-se, como exemplos, uma troca de notícia de publicação de diferentes editais de licitação que interessariam
à empresa VW REFRIGERAÇÃO, informação de balancetes da empresa, venda das cotas societárias da VW
REFRIGERAÇÃO  a  um  terceiro  e  menção  à  interposição  de  recursos  administrativos  em  procedimentos
licitatórios dos quais a VW REFRIGERAÇÃO participou com outros órgãos da administração. 
(…) Não é difícil concluir que COSTA MATTOS até seria um “sócio oculto” da VW REFRIGERAÇÃO. Tome-
se como exemplo o e-mail abaixo reproduzido, em que COSTA MATOS é referido pela alcunha de “ZEFI” e
MARCO AURÉLIO BARRETO é referido pela alcunha de “MARQUINHOS:” 
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Portanto,  durante  o  curso  da  referida  ação  penal  conexa,  a

análise  dos  dados  bancários  da  VW  REFRIGERAÇÃO  e  dos  gestores  da

ELETRONUCLEAR  já  logrou  confirmar  o  repasse  da  propina  diretamente  a  JOSÉ

EDUARDO  COSTA MATTOS.  Revelou,  outrossim,  a  partir  da  comparação  entre  os

pagamentos  em espécie,  por  meio  de  cheques  e  saques  efetuados  de forma sistemática  e

fracionada  pela  VW  REFRIGERAÇÃO  após  realizar  transações  financeiras  com  a

ANDRADE GUTIERREZ, e os depósitos sem identificação de depositantes recebidos pelos

gestores da ELETRONUCLEAR, que o mesmo esquema de branqueamento de ativos era

utilizado para escamotear  as vantagens indevidas  recebidas  pelos  ora denunciados  EDNO

NEGRINI, LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS e PÉRSIO JORDANI.

Em relação a  EDNO NEGRINI, verificou-se que o  ex-Diretor

de  Administração  e  Finanças  da  ELETRONUCLEAR  recebeu,  no  período  investigado,

depósitos no valor de R$ 367.045,35 por meio de cheques e de R$ 214.478,67 por meio de

depósitos  em  dinheiro  e  online,  sem  identificação  do  depositante.  O  cotejo  com  a

movimentação  bancária  da  VW REFRIGERAÇÃO  demonstra  a  proximidade  de  datas  e

valores das operações. A título de exemplificação, registrem-se saques de R$ 2 mil e R$ 1 mil

da conta bancária da empresa VW REFRIGERAÇÃO no dia 12/09/2013 e a realização de

depósito on line na conta de EDNO NEGRINI, na mesma data, no valor de R$ 3 mil. 

O  quadro  a  seguir  demonstra  a  relação  de  saques  da  VW e

depósitos em favor de EDNO NEGRINI que perduraram entre 2010 e 2016:
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A quebra do sigilo bancário do ex-Diretor Técnico da estatal,

LUIZ SOARES apontou o recebimento de R$ 706.485,29 por meio de depósitos em dinheiro

ou cheques sem identificação do depositante. Mais uma vez é possível verificar a proximidade

de datas e valores entre os pagamentos e saques realizados pela VW REFRIGERAÇÃO e

depósitos não identificados nas contas bancárias do gestor da ELETRONUCLEAR. A título

de exemplificação, registre-se a ocorrência de 3 saques de R$ 1 mil cada da conta bancária da

empresa VW REFRIGERAÇÃO nos dias 16, 18 e 19/12/2014 e a realização de depósito em

dinheiro na conta de LUIZ SOARES, em 22/12/2014, no valor de R$ 3 mil.

Os quadros a seguir demonstram a relação de saques da VW e

depósitos em favor de LUIZ SOARES que perduraram entre 2010 e 2014:
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LUIZ  MESSIAS,  ex-Superintendente  de  Gerenciamento  de

Empreendimentos da ELETRONUCLEAR, recebeu o valor de  R$ 446.875,80 por meio de

depósitos  em  dinheiro,  online e  cheque,  sem  identificação  do  depositante.  Também  em

relação ao presente denunciado é possível notar a correspondência entre parte dos depósitos

não  identificados  que  o  beneficiavam  e  as  operações  de  pagamento,  em espécie  ou  por

cheque,  e  os  saques  das  contas  bancárias  da  VW  REFRIGERAÇÃO.  A  título  de

exemplificação, registre-se a ocorrência de saque de R$ 5 mil da conta bancária da empresa

VW REFRIGERAÇÃO no dia 25/10/2011 e a realização de depósito em dinheiro na conta de

LUIZ MESSIAS, na mesma data e valor.
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Os quadros a seguir demonstram a relação de saques da VW e

depósitos em favor de LUIZ MESSIAS que perduraram entre 2010 e 2014:
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Por  fim,  em  relação  a  PÉRSIO  JORDANI,  ex-Diretor  de

Planejamento,  Gestão  e  Meio  Ambiente  da  ELETRONUCLEAR,  foi  constatado  o

recebimento de  R$ 642.079,64 por meio de depósitos  em dinheiro,  online e cheque,  sem
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identificação  do  depositante.  Também  fica  patente  a  relação  entre  as  movimentações

bancárias  do  denunciado  e  da  VW REFRIGERAÇÃO a partir  do  cotejo  dos  extratos  de

movimentação bancária.  A título de exemplificação, registre-se a ocorrência de 2 saques de

R$ 3 mil e R$ 2 mil da conta bancária da empresa VW REFRIGERAÇÃO no dia 07/02/2013

e a realização de depósito on line na conta de PÉRSIO JORDANI, na mesma data e no valor

de R$ 5 mil.

Os quadros a seguir demonstram a relação de saques da VW e

depósitos em favor de PÉRSIO JORDANI que perduraram entre 2010 e 2013:
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As  tabelas  transcritas  trazem  apenas  exemplos6 das  relações

desveladas entre as saídas em espécie, por meio de cheques e saques, de forma sistemática e

fracionada,  das  contas  bancárias  da  empresa  VW REFRIGERAÇÃO e  o  recebimento  de

depósitos  em  espécie  e online sem  a  identificação  do  depositante  pelos  ex-gestores  da

ELETRONUCLEAR,  e  são  suficientes  para  demonstrar  que  EDNO  NEGRINI,  LUIZ

SOARES, LUIZ MESSIAS e PÉRSIO JORDANI, com a supervisão de JOSÉ EDUARDO

COSTA MATTOS, se beneficiaram da operação de lavagem de dinheiro da propina para

pela  ANDRADE  GUTIERREZ  através  de  contratos  fraudulentos  com  a  empresa  VW

REFRIGERAÇÃO.

Dessa  forma,  atualizando-se a  ilustração  aposta  na Página  4,

supra,  tem-se  a  seguinte  estrutura  da  lavagem de  dinheiro  empreendida  pela  organização

criminosa em questão, no que tange às novas descobertas quanto à lavagem envolvendo a VW

REFRIGERAÇÃO:

Assim,  por  terem  os  denunciados  LUIZ  ANTÔNIO  DE

AMORIM  SOARES,  LUIZ  MANUEL  AMARAL  MESSIAS,  EDNO  NEGRINI,

PÉRSIO JOSÉ GOMES JORDANI, JOSÉ EDUARDO BRAYNER COSTA MATTOS,

6 A  íntegra  do  fluxo  financeiro  entre  a  VW  REFRIGERAÇÃO  e  ex-gestores  da  ELETRONUCLEAR
encontra-se no Anexo 2 do Relatório de Análise nº 084/2016-SPEA/PGR.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL                                                                    23/24  

MARCO AURÉLIO  BARRETO  PEREIRA LEITE  e MARCO AURÉLIO  VIANNA

PEREIRA LEITE ocultado e dissimulado a natureza de valores obtidos com corrupção no

âmbito de organização criminosa, estão todos incursos nas penas do art. 1º, V e VII, §4º, da

Lei 9.613/98, pelo que requer o MPF o recebimento e processamento da presente denúncia,

com a  citação  dos  denunciados  para  o  devido processo  penal  e  oitiva  dos  colaboradores

imunes a seguir  arrolados.  Uma vez confirmadas as imputações,  requer a condenação dos

denunciados nas penas da lei,  determinando-se o valor de confisco  e,  cumulativamente, um

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. 

Requer, ainda, a autuação com cópia integral da Ação Penal nº

0100511-75.2016.4.02.5101 e seus apensos7 (Operação Pripyat),  à qual esta  denúncia está

sendo distribuída por dependência.

Rio de Janeiro-RJ, 20 de fevereiro de 2017.

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS
Procurador da República

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
Procurador-Regional da República

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE
Procurador da República

RENATO SILVA DE OLIVEIRA
Procurador da República

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA
Procurador da República

JESSE AMBROSIO DOS SANTOS JUNIOR
Procurador da República

RAFAEL A. BARRETTO DOS SANTOS
Procurador da República

SERGIO LUIZ PINEL DIAS
Procurador da República

LAURO COELHO JUNIOR
Procurador da República

 

7 AUTOS Nº 0502834-85.2016.4.02.5101 (Inquérito Policial nº 50/2016-11 – Delecor); AUTOS Nº 0506190-
88.2016.4.02.5101  (Operação  Pripyat  –  prisões  cautelares);  AUTOS  Nº  0506314-71.2016.4.02.5101
(Operação  Pripyat  –  buscas  e  apreensões);  AUTOS Nº 0506315-56.2016.4.02.5101 (Operação  Pripyat  –
sequestro  de  bens);  AUTOS  Nº  0502260-62.2016.4.02.5101  (monitoramento  telefônico  e  telemático);
AUTOS  Nº  0511770-36.2015.4.02.5101  (quebra  bancária  e  fiscal  Flexsystem);  AUTOS  Nº  055927-
56.2016.4.02.5101 (quebra  bancária  e  fiscal  VW Refrigeração);  AUTOS Nº  0505091-83.2016.4.02.5101
(quebra bancária e fiscal funcionários públicos); AUTOS Nº 0504557- 42.2016.4.02.51.01 (homologação
leniência  Andrade  Gutierrez);  AUTOS  Nº  0505092-68.2016.4.02.5101  (adesão  à  leniência  Fernando
Carvalho); AUTOS Nº 0505905-95.2016.4.02.5101 (adesão à leniência Fernando Vanconcellos); AUTOS
Nº  0505906-80.2016.4.02.5101  (adesão  à  leniência  Clorivaldo  Bisinoto);  AUTOS  Nº  0505908-
50.2016.4.02.5101  (adesão  à  leniência  Elmio  Rosa);  AUTOS  Nº  0505909-35.2016.4.02.5101  (adesão  à
leniência Lauro Tiradentes).



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL                                                                    24/24  

ROL DE COLABORADORES:

1)  CLÓVIS  RENATO  NUMA  PEIXOTO  PRIMO,  qualificado  nos  Autos  nº  0502834-
85.2016.4.02.5101;

2)  FERNANDO  CARLOS  DE  CARVALHO  JUNIOR,  qualificado  nos  Autos  nº  0505092-
68.2016.4.02.5101;

3)  LAURO  ANTÔNIO  TIRADENTES  DE  OLIVEIRA  JUNIOR,  qualificado  nos  Autos  nº
0505909-35.2016.4.02.5101;

4) ELMIO ROSA VIEIRA, qualificado nos Autos nº 0505908-50.2016.4.02.5101.




