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EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  CRIMINAL  DE

CURITIBA/PR.

Distribuição por  dependência  aos autos  nº  5076311-56.2014.404.7000 (quebra  de

sigilo de dados

Classificação no EPROC: Sigiloso - Restrito ao juiz

Classificação no ÚNICO: Sigiloso

Classe: Pedido de Busca e Apreensão Criminal

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  signatários,  no

exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante

Vossa  Excelência,  requerer  a  prisão  preventiva  de  RENATO  DE  SOUZA  DUQUE

(“RENATO DUQUE” ou “DUQUE”) pelos fatos a seguir exposto.

1. Fatos.

Com  o  aprofundamento  das  investigações  da  nona  fase  da  assim

denominada  Operação  Lava  Jato,  restou  evidenciada  uma  complexa  cadeia  de

operadores  financeiros  corresponsáveis  pela  lavagem  dos  ativos  ilícitos  que  são

produto/proveito dos diversos crimes praticados no seio e em desfavor da Petróleo

Brasileiro S.A. (“PETROBRAS”). 
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Dentre esses crimes antecedentes podemos destacar a corrupção passiva de

agentes públicos detentores de altos cargos na empresa estatal (art. 317 do CP), a

corrupção ativa por parte de executivos das maiores empreiteiras nacionais (art. 333

do CP), a remessa ilegal de ativos ao exterior (art. 22 da Lei n° 7.492/86) e a prática de

crimes contra a ordem econômica,  notadamente pela formação do cartel  (art.  4º,

inciso I, da Lei n° 8.137/90) autodenominado “Clube das Empreiteiras”.  

Como notório,  um dos agentes estatais  cooptados  pelo esquema,  PEDRO

JOSÉ BARUSCO FILHO,  ex gerente-executivo da área de Engenharia  da Petrobras,

confessou que se utilizava de agentes especialistas em operações financeiras ilegais

para dissimular e ocultar a origem da “propina” que recebia, em regra remetendo

estes recursos para contas mantidas em nome de sociedades offshores no exterior. 

Neste mesmo contexto, para a otimização do funcionamento do cartel,  as

empresas cartelizadas promoveram a corrupção de agentes públicos do alto escalão

da PETROBRAS,  a  exemplo de seus diretores  de Abastecimento,  PAULO ROBERTO

COSTA1, e de Serviços, RENATO DE SOUZA DUQUE2.

Enquanto o principal operador ligado a PAULO ROBERTO COSTA era ALBERTO

YOUSSEF,  sendo  parte  dos  crimes  de  corrupção  e  lavagem de  dinheiro  por  eles

praticados  e  já  denunciados  nas  ações  penais  nº  5026212-82.2014.404.7000,

5083258-29.2014.404.7000,  5083351-89.2014.404.7000,  5083360-51.2014.404.7000,

5083401-18.2014.404.7000,  5083376-05.2014.404.7000,  há  fortes  indícios de que o

recebimento da propina por parte de RENATO DE SOUZA DUQUE era capitaneado

por PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO3.

O investigado RENATO DE SOUZA DUQUE ocupou o cargo de Diretor de

1 Conforme admitido pelo próprio investigado, em sede dos autos nº 5026212-82.2014.404.7000,
evento 1101, TERMOTRANSCDEP1.

2 Conforme indicado em sede de delações premiadas por PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO – autos nº
5075916-64.2014.404.7000, evento 1 -, assim como por AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO e
JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO – autos nº 5073475-13.2014.404.7000, evento 529. Ainda,
PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF também indicaram DUQUE como participante do
esquema criminoso – autos nº 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101, TERMOTRANSCDEOP1.

3 Segundo informado pelo próprio BARUSCO – autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 1.
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Serviços  da  PETROBRAS  entre  os  anos  de  2003  e  2012,  tendo  imediatamente

convidado PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO para ocupar o cargo de Gerente Executivo

de Engenharia.

Assim, conforme declarações prestadas pelo próprio PEDRO JOSÉ BARUSCO

FILHO4, durante todo o tempo em que trabalhou em conjunto com o ex-Diretor de

Serviços  RENATO DUQUE, as empresas componentes do cartel acima mencionado

realizaram o pagamento de vantagens indevidas (“propinas”) no interesse de obter

favorecimentos em certames e contratações com a PETROBRAS. Segundo informado

por  PEDRO  JOSÉ  BARUSCO  FILHO,  tais  vantagens  indevidas  foram  por  ele

gerenciadas em nome próprio, em favor de RENATO DUQUE.

Conforme  revelado  por  PEDRO  JOSÉ  BARUSCO  FILHO,  tais  vantagens

indevidas eram pagas a partir de contratos – e respectivos aditivos – sobrevalorados

firmados pelas empreiteiras cartelizadas para a execução de obras contratadas pela

PETROBRAS no interesse das Diretorias de Abastecimento, Gás e Energia, Exploração

e Produção, e pela própria Diretoria de Serviços chefiada por  RENATO DE SOUZA

DUQUE, sendo que o montante desviado variava, em regra, entre 1% e 2% do valor

total do contrato e aditivos, podendo ser maior.

Especificamente quanto à Diretoria de Serviços, conforme reconhecido por

PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, dos 2% normalmente entregues a título de vantagens

indevidas,  1% era destinado ao Partido dos Trabalhadores – PT, montante este que

era  arrecadado  e  administrado  por  JOÃO VACCARI  NETO,  e  1% era  destinado  à

“casa”, ou seja, aos empregados corrompidos da PETROBRAS, notadamente RENATO

DE SOUZA DUQUE e PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO.

Destaque-se que a atuação do “Clube” ocorria majoritariamente em obras

onshore  promovidas pela PETROBRAS, tendo havido o pagamento de propinas em

relação a diversos contratos. Não obstante, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO informou

que  nas  obras  offshore  também  houve  atuação  no  sentido  de  fraudar  a

competitividade e licitude das licitações, mediante pagamentos de propinas, embora

4 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000.
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as  empresas  envolvidas  nem  sempre  fossem  integrantes  do  cartel.  A  título  de

exemplo, citou as obras relativas às plataformas de petróleo P55 e P57, envolvendo as

empresas KEPELL FELS, ODEBRECHT e QUIP – Queiroz, UTC e IESA.

2. Dos depoimentos que apontam os indícios de autoria em relação a

RENATO SOUZA DUQUE.

Há incontáveis provas do envolvimento substancial de  RENATO DUQUE no

esquema criminoso.

De  início,  conforme  mencionado  acima,  importante  enfatizar  que  o  seu

subordinado  e  braço  direito  PEDRO  BARUSCO  firmou  acordo  de  colaboração

premiada  detalhando  o  recebimento  de  valores  elevados  por  parte  de  RENATO

DUQUE.

Antes disso, os colaboradores PAULO ROBERTO COSTA, JULIO CAMARGO e

AUGUSTO MENDONÇA já  indicavam  RENATO DUQUE  como destinatário final  de

elevadas quantias de vantagens indevidas pagas em razão do cargo de diretor da

PETROBRAS.

PAULO ROBERTO  COSTA  afirmou  em depoimento  que  RENATO SOUZA

DUQUE  era indicação política  do PT,  sendo que  DUQUE seria  o responsável  por

solicitar vantagens indevidas em favor próprio e do partido.

Já  o  empreiteiro  AUGUSTO  MENDOÇA,  proprietário  da  empresa  SOG,

afirmou que todas as obras em que participou na PETROBRAS recebeu solicitação de

vantagem indevida de RENATO SOUZA DUQUE.

Por  sua  vez,  JULIO  CAMARGO  admitiu  que  intermediou  inúmeros

pagamentos em favor de DUQUE no exterior a pedido de AGUSUTO MENDONÇA e

outros  empresários  do  ramo  de  engenharia  civil.   Para  realizar  e  receber  os

pagamentos  ilícitos,  CAMARGO  utilizavas  as  contas  de  suas  empresas  TREVISO

EMPREENDIMENTOS,  PIEMONTE e AUGURI que realizavam contratos simulando a

prestação de serviços de consultoria.
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Em seguida, CAMARGO remetia quantias para as suas contas no exterior e, na

sequência, realizava os pagamentos nas contas bancárias de offshores indicadas por

DUQUE e BARUSCO.

Por meio desses depoimentos resta clara a participação de RENATO DUQUE,

ex-diretor  da  área  de  serviços  da  PETROBRAS,  em  diversos  fatos  criminosos,

investigados ou conexos com esta Operação.

Com efeito,  somente  em relação  aos  depoimento  de  JULIO CAMARGO e

AUGUSTO MENDOÇA, são descritas ao menos 9 (nove) obras da PETROBRAS (ou

envolvendo a PETROBRAS) em que houve desvio de valores, quais sejam: 1) REPAV,

realizado pelo CONSÓRCIO ECOPAV, no ano de 2007,  constituído pelas empresas

TOYO JP, CAMARGO CORREA, OAS, SOG; 2)  PROJETO CABIÚNAS 2,  realizado em

2007 pelo  CONSÓRCIO TSGÁS,  constituído pela  TOYO JP  e  SOG;  3)  COMPERJ –

COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO, realizado em setembro de 2012,

pelo  CONSÓRCIO  TUC,  formado  pelas  empresas  TOYO  JP,  UTC  ENGENHARIA  e

CONSTRUTORA  NORBERTO  ODEBRECHT;  4)  REPAR –  REFINARIA  PRESIDENTE

GETÚLIO VARGAS, em Araucária/PR, em 2009, realizado pelo CONSÓRCIO INTERPAR,

constituído pelas empresas SOG, MENDES JUNIOR, MPE ENGENHARIA;  5)  REPAR,

CONSÓRCIO  CCPR-REPAR,  constituído  pelas  empresas  CAMARGO  CORREA  e

PROMON ENGENHARIA; 6) GASODUTO-URUCU MANAUS, contrato firmado entre a

TRANSPORTADORA URUCU-MANAUS  S.A  e  CAMARGO  CORREA;  7)  SONDAS DE

PERFURAÇÃO; 8) REPLAN  -  REFINARIA  PAULÍNEA,  em  2007,  realizada  pelo

CONSÓRCIO  CMMS,  composto  pela  empresas  MENDES  JUNIOR,  MPE  e  SOG;  9)

TERMINAL  CABIÚNAS  3,  no  ano  de  2011,  realizado  pelo  CONSÓRCIO   SPS,

composto pelas empresas SKANKA, PROMON e SOG.

Tais  fatos  já  estão  materializados  e  serão  objeto  de  denuncia  em

apartado.

A  título  exemplificativo,  confira-se  alguns  trechos  dos  respectivos

depoimentos que detalham os pagamentos de “propinas” nestes casos:
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1) REPAV

1.1) Depoimento 1, Julio Camargo:

(…)
QUE o contrato seguinte do qual  o declarante participou foi  o da REVAP,
obtido pelo consórcio denominado ECOVAP, entre setembro e dezembro de
2007, formado pelas empresas TOYO JP, representada por MISOGUSHI, OAS,
por  AGENOR  MEDEIROS,  e  SOG,  por  AUGUSTO  MENDONÇA;  QUE  esse
contrato foi amparado por financiamento japonês e negociação direta com a
PETROBRÁS, razão pela qual houve dispensa de licitação; QUE apesar disso,
houve  solicitação  e  pagamento  de  propinas;  QUE  a  exigência  do
pagamento  de  propinas  partiu  do  Diretor  de  Abastecimento  PAULO
ROBERTO  COSTA e  do  Diretor  de  Engenharia  e  Serviços,  RENATO
DUQUE; QUE essa exigência partiu diretamente de ambos ao declarante;
(...)
QUE  os  representantes  das  empresas  TOYO  JP,  OAS  e  SOG  não  sabiam,
todavia, que parte da comissão que o declarante receberia seria utilizada para
o pagamento de propinas aos Diretores de Abastecimento e de Engenharia
para que o contrato fosse efetivado; QUE esse pagamento de fato ocorreu e
foi feito pelo declarante, por intermédio de ALBERTO YOUSSEF no caso de
PAULO  ROBERTO  COSTA,  mediante  pagamentos  feitos  pelo  declarante  a
YOUSSEF no exterior,  que na sequência pagava PAULO ROBERTO;  QUE no
caso de RENATO DUQUE, o pagamento da propina também foi feito pelo
declarante, com auxílio de PEDRO BARUSCO, ou mediante transferências
feitas  diretamente  pelo  declarante  de  suas  contas  no  exterior  para
contas  indicas  por  DUQUE ou BARUSCO no  exterior,  ou  em reais  no
Brasil disponibilizados por YOSSEF;

1.2) Depoimento 5, Julio Camargo:

(…)
QUE o contrato seguinte do qual o declarante participou foi o da REVAP, para
execução de umas das unidades da REVAP, no qual a CAMARGO CORREA foi
contratada pela PETROBRÁS em consórcio, no ano de 2007, no valor de R$ 1
bilhão  de  reais;  QUE  EDUARDO  LEITE  participou  deste  contrato;  QUE  a
CAMARGO  CORREA  firmou  em  2008  um  contrato  com  a  TREVISO,  para
pagamento  de  comissão  ao  declarante  do  valor  aproximado  de  R$
23.375.000,00;  QUE o declarante recebeu o valor no Brasil  na conta da
TREVISO  e  apresentará  o  contrato;  QUE  da  comissão  do  declarante,
repassou em propina para a Diretoria de Engenharia e Serviços o valor
de R$ 6 milhões de reais, sendo pago a maioria no exterior e parte em
reais no Brasil;  QUE no exterior,  realizou depósitos de suas contas no
CREDIT  SUÍSSE  para  contas  indicadas  por  RENATO  DUQUE  e  PEDRO
BARUSCO; 

2) PROJETO CABIÚNAS 2
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2.1) Depoimento 1, Julio Camargo:

(...)
QUE  o  declarante  também  participou  do  PROJETO  CABIÚNAS  2,  que  foi
formado pelo CONSÓRCIO TSGÁS, integrado pela TOYO JP, representada por
MISOGUSHI, e SOG, representada por FRANCISCO CODINA, entre setembro a
dezembro de 2007,  sendo que nesta  contratação não houve estruturação
financeira,  porém foi  contratada por meio de uma negociação direta com
dispensa de licitação pela  emergência na produção de gás;  QUE como já
havia sido feito CABIÚNAS 1 e a CABINÚAS 2 era praticamente uma cópia,
decidiu a PETROBRÁS por efetivar a contratação; QUE o objeto do contrato
era a construção de uma estação de compressão de gás, no final do ano de
2007; QUE em relação a este contrato, o declarante também tinha a função
de viabilizar a contratação junto à PETROBRÁS e,  para tanto, firmou outro
contrato de prestação de serviços de consultoria, por meio de sua empresa
TREVISO  EMPREENDIMENTOS  e  o  CONSÓRCIO  TSGÁS,  pelo  qual  o
declarante  receberia  um  percentual  sobre  o  valor  do  contrato  conforme
obtivesse sucesso na negociação; QUE novamente, neste segundo contrato,
os representantes das empresas TOYO JP e SOG não sabiam que o declarante
pagaria propina para viabializar a contratação do consórcio; QUE foi exigida
vantagem  indevida  por  RENATO  DUQUE  e  PEDRO  BARUSCO  para  o
referido contrato; QUE o declarante pagou em torno de R$ 3 milhões de
reais, parte no Brasil e outra parte no exterior, o montante, sendo que o
dinheiro saiu da comissão recebida pelo declarante;

3) COMPERJ

3.1) Depoimento 1, Julio Camargo:

(...)

QUE o declarante também atuou em favor do  CONSÓRCIO TUC, formado
pelas empresas TOYO JP, representada por KOJIMA, residente no Japão, UTC
ENGENHARIA,  representada  por  RICARDO  PESSOA,  e  CONSTRUTORA
NORBERTO  ODEBRECHT,  representada  por  MARCIO  FARIAS,  para  a
formalização de contrato junto à PETROBRÁS para a construção da unidade
de  hidrogénio  do  COMPERJ  –  COMPLEXO  PETROQUÍMICO  DO  RIO  DE
JANEIRO,  em  setembro  ou  outubro  de  2012,  também  mediante  a
formalização  de contrato de  prestação  de serviços  de  consultoria  entre  a
TREVISO  EMPREENDIMENTOS  e  o  CONSÓRCIO  TUC,  o  qual  originou  o
pagamento de comissão em favor do declarante; QUE para que tal contrato
fosse viabilizado, houve a exigência de vantagem indevida pelo Diretor
de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, o Diretor de Engenharia e
Serviços RENATO DUQUE e o gerente executivo da área de engenharia
PEDRO BARUSCO, todos da PETROBRÁS;  QUE apesar  do declarante ter
firmado contrato de comissionamento por sua atuação, a operacionalização
do pagamento das  propinas  não  se  deu pelo  declarante  e  a  origem dos
recursos não partiu de seu contrato de consultoria; QUE os representantes
das  empresas  UTC  ENGENHARIA,  RICARDO  PESSOA,  e  da  ODEBRECHT,
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MARCIO FARIAS, ficaram responsáveis por efetivar o pagamento da propina e
o  declarante  não  sabe  dizer  como isso  foi  operacionalizado;  QUE  apesar
disso,  como  o  contrato  foi  firmado  e  está  em  fase  final  de  execução,
regularmente,  “tudo  leva  a  crer”  que  os  pagamentos  da  propina  foram
efetivados; QUE a sua certeza de que foi pedido propina era de que isso
“era a regra do jogo”, esclarecendo que durante as gestões dos Diretores
de Abastecimento e de Engenharia, PAULO ROBERTO COSTA e RENATO
DUQUE,  a  regra  era  de  que  deveria  ser  pago  1%  para  área  de
abastecimento  e  1%  para  a  área  de  engenharia  sobre  o  valor  dos
contratos  vinculados  às  suas  diretorias  respectivas,  embora  esses
percentuais  pudessem  ser  negociados  e  muitas  vezes  o  foram  para
menos;  QUE por exemplo, CABIÚNAS 2 era um projeto que praticamente
apenas a TOYO e a SETAL (SOG) poderiam fazer, pois já tinham o projeto de
CABIÚNAS 1, de maneira que houve uma negociação do valor da propina, a
qual foi reduzida;

4) REPAR

4.1) Depoimento 1, Julio Camargo:

                     (...)
QUE o declarante atuou nas negociações que antecederam à contratação do
CONSÓRCIO  INTERPAR,  formado  pelas  empresas  SOG,  representada  por
AUGUSTO MENDONÇA, MENDES JÚNIOR, não sabendo informar o nome do
representante,  e  SKASKA,  também  não  sabendo  informar  o  nome  do
representante (que após a leitura deste termo escrito, solicita a retificação,
afirmando que na realidade, não foi a SKASKA neste consórcio Interpar, mas
sim a MPE  ENGENHARIA,  representada  por  TADEU RODRIGUES MAIA,  da
área  comercial,  e  RENATO  DE  ABREU,  presidente),  para  a  construção  da
unidade de coque da REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS – REPAR, em
Araucária/PR, no ano de 2009; QUE a atuação do declarante foi respaldada
em um contrato de prestação de serviços de consultoria firmado entre a sua
empresa AUGURI EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. E o
CONSÓRCIO  INTERPAR,  fixando  uma  comissão  com  base  no  valor  do
contrato caso houvesse sucesso; QUE a licitação foi na modalidade convite e
desconhece se houve ou não direcionamento entre as empresas que foram
convidadas;  QUE  houve  uma  grande  negociação  entre  o  CONSÓRCIO
INTERPAR e a PETROBRÁS até se chegar ao preço final  do contrato; QUE
afirma  todavia,  que  houve  solicitação  de  pagamento  de  vantagem
indevida por RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO do valor aproximado
de R$ 12 milhões de reais; QUE o valor foi pago mediante transferências
feitas pelo declarante no exterior, sendo que a origem dos recursos foram de
suas  comissões  recebidas;  QUE  o  pagamento  da  propina  se  deu  sem  o
conhecimento  dos  representantes  da  SOG,  MENDES  JÚNIOR e  SKANSKA,
pois para o declarante tivesse ganho o contrato tinha que ter sucesso e uma
das  condições  para  tanto  era  o  pagamento  da  propina;  QUE  indagado
novamente se os representantes das empresas tinham conhecimento de que
os  contrato  só  seriam  viabilizados  mediante  o  pagamento  de  propina,  o
declarante afirma que era “uma regra do jogo” conhecida por todos, mas não
falava diretamente sobre isso com os representantes das empresas, ademais,
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o declarante cobrava um percentual sobre os contratos que firmava com os
consórcios; QUE como a regra do jogo exigia das empresas o pagamento de
propinas para formalização dos contratos e o declarante era quem atuava
junto aos Diretores da PETROBRÁS, além do fato de firmar os contratos de
consultoria para fazer frente às propinas, acredita que os representantes das
empresas para as quais atuou, retificando o que disse anteriormente, sabiam
dos  pagamentos  de  vantagem  indevida;  QUE  indagado  sobre  como
operacionalizava os pagamentos em favor de RENATO DUQUE, afirma
que na maioria das vezes os pagamentos em favor dele foram feitos no
exterior, para contas bancárias indicadas por RENATO DUQUE e PEDRO
BARUSCO; QUE tais recursos saíram de contas mantidas pelo declarante
nos bancos WINTERBOTHAN, no Uruguai, no CREDIT SUISSE, na Suíça, e
no  BANQUE  CRAMER,  também  na  Suíça,  todas  titularizadas  por
empresas    off-shore   que não sabe, agora, informar os nomes, mas que
fará em breve; QUE o dinheiro depositado pelo declarante nessas suas
contas no exterior tinha sua origem nos valores que recebeu por meio
dos  contratos  de consultoria  mantidos  com os  CONSÓRCIOS; QUE  os
pagamentos das comissões do declarante saíram da conta dos CONSÓRCIOS
para as contas das empresas TREVISO,  PIEMONTE ou AUGURI,  ou de sua
pessoa física, e os valores eram remetidos às contas referidas no Uruguai e na
Suíça de forma oficial, sob a rubrica de investimentos no exterior, por meio de
contratos de câmbio que irá apresentar; QUE além disso, às vezes também
utilizou de recursos que recebia da SAMSUNG, empresa coreana, a qual o
declarante representou, e fornecerá maiores detalhes em anexo próprio; QUE
indagado sobre como operacionalizou os pagamentos em favor de PAULO
ROBERTO COSTA, afirma que todos se deram por meio de ALBERTO YOUSSEF,
o qual contatava o declarante e dizia, “com referência ao contrato tal, havia
um  débito  tal,  era  acertado  um  cronograma  de  pagamentos  e  esses
pagamentos  eram  feitos  a  ele  no  exterior,  notadamente  no  hemisfério
asiático, Hong Kong e China”; QUE esses valores saíam das mesmas contas
mantidas pelo declarante nos bancos INTERBOTOM, no Uruguai, no CREDIT
SUISSE, na Suíça, e no BANQUE CRAMER, também na Suíça;  QUE também
havia outro tipo de operação com ALBERTO YOUSSEF, pois quando era
solicitado pela Diretoria de Egenharia o pagamento em reais em espécie,
o  declarante  fazia  o pagamento no exterior  em contas  indicadas por
YOUSSEF, e este entregava ao declarante o dinheiro vivo no Brasil em
reais  e  o  declarante  repassava  a  PEDRO  BARUSCO  ou  algum  outro
agente enviado em nome de PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE; QUE
nunca entregou diretamente espécie nas mãos de RENATO DUQUE, pois
este era extremamente cauteloso;

4.2) Depoimento , Augusto:

(..)
QUE a exigência feita por PAULO ROBERTO COSTA e JOSÉ JANENE era em
torno de 1% sobre os contratos, mas acabou-se pagando R$ 20 milhões de
reais aproximadamente pelo contrato da REPAR, após as “duras negociações”;
QUE  as  demonstrações  acima  era  no  sentido  de  que  “ou  pagava  ou  a
consequencia era grande”; QUE os valores eram divididos conforme o prazo
da obra e pagas em parcelas iguais, bimestrais, desprezando-se os primeiros
meses em que a  obra tinha pouco faturamento;  QUE no caso da REPAR,
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acertou-se  um  valor  referente  ao  contrato  e  posteriormente  outro  valor
referente  ao aditivo,  cujo  total  em propina  foi  de  R$  20 milhões;  QUE o
contrato iniciou-se em julho de 2008 e o último evento dele aconteceu em
janeiro de 2013; QUE os pagamentos de vantagem indevida se deram entre
março  de  2009  a  fevereiro  de  2012,  sendo  todas  pagas  mediante
transferências para as empresas MO CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e
RCI, de ALBERTO YOUSSEF, que os repassava em espécie aos destinatários
(...)
QUE a exigência já era prévia, pois já existia um entendimento entre o Diretor
de Engenharia RENATO DUQUE e RICARDO PESSOA, de modo que todos os
contratos que fossem resultantes do “CLUBE”, deveriam ter contribuições a
àquele; QUE o declarante negociou o pagamento da propina diretamente
com  RENATO  DUQUE  e  acertou  pagar  a  quantia  de  R$  50  a  R$  60
milhões, o que foi feito entre 2008 a 2011; QUE RENATO DUQUE tinha
um gerente que, agindo em nome de RENATO DUQUE, foi quem mais
tratou com o declarante, chamado PEDRO BARUSCO;

5) REPAR (CCPR)

5.1) Depoimento 2, Julio Camargo:

(...)
QUE ainda sobre o Anexo 2, o declarante participou no âmbito da REPAR,
como  consultor,  no  CONSÓRCIO  CCPR-REPAR,  formado  pelas  empresas
CAMARGO  CORREA,  representada  por  EDUARDO  LEITE,  e  PROMON
ENGENHARIA,  não  sabendo  quem  a  representava,  pois  o  contato  do
declarante foi exclusivamente com a CAMARGO CORREA, que era a empresa
líder; QUE o objeto do contrato era a construção da unidade de recuperação
de enxofre,  retificação de águas ácidas,  tratamento de gás  residual  e  das
subestações, no valor aproximado de R$ 2,4 bilhões de reais, e o mesmo se
deu no ano de 2009; QUE firmou um contrato de prestação de serviços de
consultoria  entre  o  CONSÓRCIO  CCPR  e  a  empresa  TREVISO,  pelo  qual
receberia  comissão sobre  o  valor  do contrato  caso  se  efetivasse;   QUE o
serviço  prestado  pelo  declarante  foi  na  parte  de  suprimento  de
equipamentos e materiais e também na parte da concepção da proposta e o
acompanhamento  das  negociações;  QUE pelo  contrato  ter  sido  efetivado,
recebeu comissão de aproximadamente R$ 40 milhões de reais; QUE houve
licitação na modalidade carta convite e o CONSÓRCIO CCPR apresentou as
melhores condições de técnica e preço; QUE não sabe dizer se houve conluio
ou direcionamento do contrato por meio de cartel entre empresas, mas pode
afirmar que houve pagamento de propina; QUE o próprio declarante foi
quem pagou aproximadamente R$ 12 milhões de reais em propina ao
Diretor de Engenharia RENATO DUQUE e ao gerente PEDRO BARUSCO;
QUE a  solicitação da  vantagem indevida  partiu  de  PEDRO BARUSCO,
agindo em nome de RENATO DUQUE, e a negociação se deu antes da
formalização do contrato; QUE o pagamento da propina se deu a maior
parte no exterior, em contas indicadas por DUQUE e BARUSCO, sendo que
uma delas era em nome da Offshore DRENOS, mantida no BANCO CRAMER,
na  Suíça,  controlada  pelo  próprio  RENATO  DUQUE;  QUE  outra  parte  da
propina  foi  paga  em  dinheiro  em  espécie,  no  Brasil;  QUE  a  origem  dos
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recursos utilizados pelo declarante para o pagamento das propinas foi a sua
comissão  ganha,  no  valor  aproximado  de  R$  40  milhões  de  reais,  salvo
engano,  correspondente  a  2%  do  valor  do  contrato;  QUE  para  gerar  o
dinheiro em espécie, o declarante fazia transferências no exterior em contas
indicadas por ALBERTO YOUSSEF, o qual disponibilizava reais no Brasil e os
entregava nos escritórios do declarante em São Paulo/SP,  na rua Joaquim
Floriano, 72, conj. 41, e no Rio de Janeiro/RJ, na Rua da Assembléia, n. 10,
conj.  3410; QUE  na  sequência,  RENATO  DUQUE  ou  PEDRO  BARUSCO
enviavam emissários para retirar o numerário em algum dos escritórios
do declarante;
(…)
QUE  indagado  se  também  negociou  e  operacionalizou  o  pagamento  de
propinas em favor  do Diretor  de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA,
especificamente em relação a este contrato obtido pelo CONSÓRCIO CCPR,
afirma que EDUARDO LEITE, Vice-Presidente da CAMARGO CORREA, orientou
o declarante  no sentido de que não  precisaria  “conversar  com a área  de
abastecimento porque, eles, a CAMARGO CORREA, já estava conversando”;
QUE como houve sucesso na execução do empreendimento e não houve
nenhum  problema  com  a  Diretoria  de  Abastecimento  no  andamento  do
contrato, o declarante pode afirmar que possivelmente as propinas em favor
de PAULO ROBERTO COSTA foram pagas; QUE no entanto, não sabe dizer se
foi a CAMARGO CORREA quem operacionalizou diretamente o pagamento da
propina ou se valeu de algum outro operador;

6) GASODUTO-URUCU MANAUS

 6.1) Depoimento 2, Julio Camargo:

(...)
QUE a respeito do Anexo 9, referente ao contrato do GASODUTO-URUCU
MANAUS, afirma que foi firmado um contrato entre a TRANSPORTADORA
URUCU-MANAUS S.A., na qual a PETROBRÁS detém participação majoritária,
e CAMARGO CORREA, representada por EDUARDO LEITE, mediante processo
licitatório na modalidade carta convite, sendo que a CAMARGO CORREA foi
a vencedora para executar um trecho da obra, sob o valor de R$ 427 milhões
de  reais;  QUE  não  sabe  dizer  se  houve  direcionamento  do  certame  ou
escolha  previamente  ajustada  entre  empresas  cartelizadas;  QUE  apesar
disso, houve o pagamento de propina no valor de R$ 2 milhões de reais
em  favor  de  RENATO  DUQUE  e  PEDRO  BARUSCO  por  conta  de  tal
contrato,  sendo  que  o  declarante  foi  quem  operacionalizou  o
pagamento; QUE possivelmente o pagamento da propina se deu em contas
indicadas pelos mesmos no exterior, saindo de algumas das três contas do
declarante também no exterior nos Bancos CRAMER e CREDIT SUISSE, na
Suíça, ou no Banco WINTERBOTHAN, no Uruguai; QUE neste caso, a origem
dos recursos utilizados para o pagamento das propinas se deu a partir da
comissão de R$ 15 milhões de reais que o declarante recebeu pelo contrato
de  consultoria  firmado  entre  a  empresa  PIEMONTE  e  a  CONSTRUTORA
CAMARGO CORREA;
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7) REPLAN  - REFINARIA PAULÍNEA

7.1) Depoimento 7, Augusto:

(...)

QUE a respeito da (3) REPLAN – REFINARIA DE PAULÍNEA, em Paulínea/SP,
cujo  contrato  foi  firmado  entre  o  CONSÓRCIO  CMMS,  composto  pelas
empresas MENDES JUNIOR, MPE e SOG – ÓLEO E GÁS, no final de 2007, no
valor  aproximado de  R$  1bilhão  de reais,  o  declarante  afirma:  QUE esse
contrato foi negociado dentro do “CLUBE” de empresas cartelizadas; QUE a
empresa  líder  deste  consórcio  era  a  MENDES  JÚNIOR,  representada  por
ALBERTO VILAÇA; QUE a MPE era representada por MARCO AURÉLIO; QUE a
SOG foi representada de fato pelo declarante e formalmente por JOSÉ LUIZ
FERNANDES,  salvo  engano;  QUE  nesse  contrato,  o  declarante  foi  o
responsável por negociar quanto seria pago de propina (“comissões”) e por
operacionalizar os pagamentos; QUE no âmbito do “CLUBE”, o contrato foi
elegido como “nosso” e as outras empresas do cartel deram cobertura na
licitação,  apresentando  propostas  de  valor  acima  à  apresentada  pelo
consórcio CMMS, que havia sido definido previamente dentro do “CLUBE”
como o vencedor;  QUE após várias reuniões do “CLUBE”, foi elaborado
uma lista contendo a relação das empresas que deveriam ser convidadas
para o certame específico, dentre as quais o consórcio CMMS seria o
vencedor; QUE como o consórcio CMMS foi efetivamente o escolhido
pela PETROBRÁS, pode afirmar que a lista deve ter sido entregue pelo
coordenador  do  “CLUBE”,  RICARDO  PESSOA,  provavelmente  às
Diretorias  de  Engenharia  e  Serviços  e  de  Abastecimento,
respectivamente  dirigidas  à  época  por  RENATO  DUQUE  e  PAULO
ROBERTO  COSTA;  QUE  o  declarante  negociou  o  pagamento  das
propinas  com  JOSÉ  JANENE  e  com  RENATO  DUQUE  ou  PEDRO
BARUSCO,  este  gerente  da  área  de  engenharia  da  PETROBRÁS,
diretamente;

8) Outros depoimentos

8.1) Depoimento 5, Julio Camargo:

       (...)

QUE  basicamente,  a  missão  do  declarante  com  a  CAMARGO  CORREA,
independente do objeto dos contratos que o declarante firmava, era a de
viabilizar os “compromissos” na ÁREA DE ENGENHARIA, isto é, efetivar os
“pagamentos  das  propinas  exigidas”;  QUE apesar  disso,  afirma nunca  ter
discutido com EDUARDO LEITE questões referentes a propina; QUE conforme
já  relatado  em  depoimento  anterior,  a  única  instrução  que  recebeu  de
EDUARDO LEITE era a de que para o sucesso dos contratos que estavam
sendo  negociados,  e  pelos  quais  o  declarante  ganharia  caso  houvesse
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sucesso, é de que não deveria nem contatar e nem se preocupar com a ÁREA
DE  ABASTECIMENTO;  QUE  esclarece  que,  no  âmbito  da  ÁREA  DE
ABASTECIMENTO, do Diretor PAULO ROBERTO COSTA, a própria CAMARGO
CORREA ficaria responsável pelo pagamento das propinas, sem a atuação do
declarante;  QUE  desse  modo,  o  valor  pago  de  vantagem  indevida  pela
CAMARGO CORREA ao Diretor PAULO ROBERTO COSTA não saia do contrato
de consultoria que o declarante firmava com a construtora; QUE a missão do
declarante ficaria então de desenvolver o objeto do contrato e o declarante
então incluiu no seu custo que cobrou da CAMARGO CORREA aquilo que iria
repassar  à  ÁREA DE ENGENHARIA;  QUE esclarece então que a propina
paga ao Diretor de Engenharia RENATO DUQUE e ao Gerente Executivo
da Área de Engenharia  PEDRO BARUSCO, partiam dos valores que o
declarante  recebia  dos  contratos  de  consultoria  firmados  com  a
CAMARGO CORREA;  QUE “eles não falaram com o declarante sobre isso,
mas  era  a  regra  do  jogo,  isto  é,  se  não  houvesse  propina  na  área  de
abastecimento e na área de  engenharia,  não se chegaria  ao sucesso das
negociações”; QUE pode dizer que a CAMARGO CORREA aceitou os valores
propostos  pelas  empresas  do  declarante,  TREVISO  e  PIEMONTE,
considerando  que  parte  desse  valor  seria  repassado  à  AREA  DE
ENGENHARIA;
(…)
QUE essa sistemática  de encontros e contatos,  bem como o controle do
fluxo de pagamentos de propinas também se deu da mesma forma para os
contratos que o declarante já se referiu no Termo de Colaboração n. 1, isto é,
envolvendo  os  contratos  da  REVAP/CONSÓRCIO  ECOVAP,  CABIUNAS
2/CONSÓRCIO  TSGÁS,  REPAR/CONSÓRCIO  INTERPAR;  QUE  indagado  se
também negociou e operacionalizou o pagamento de propinas em favor do
Diretor  de  Abastecimento  PAULO  ROBERTO  COSTA,  especificamente  em
relação  a  este  contrato  obtido  pelo  CONSÓRCIO  CCPR,  afirma  que
EDUARDO  LEITE,  Vice-Presidente  da  CAMARGO  CORREA,  orientou  o
declarante  no  sentido  de  que  não  precisaria  “conversar  com  a  área  de
abastecimento porque, eles, a CAMARGO CORREA, já estava conversando”;
QUE como houve sucesso na execução do empreendimento e não houve
nenhum  problema  com  a  Diretoria  de  Abastecimento  no  andamento  do
contrato, o declarante pode afirmar que possivelmente as propinas em favor
de PAULO ROBERTO COSTA foram pagas; QUE no entanto, não sabe dizer se
foi a CAMARGO CORREA quem operacionalizou diretamente o pagamento
da propina ou se valeu de algum outro operador;  QUE os valores pagos
indevidamente  no  âmbito  da  ÁREA  DE  ABASTECIMENTO não  saíram  da
comissão recebida do declarante;

8.2) Depoimento 1, Augusto:

(…) QUE indagado sobre como se sustentava este esquema criminoso no
âmbito da PETROBRÁS, se havia pagamento de propinas, afirma que existia
“um acerto de comissões” entre as empresas do “CLUBE”, vencedoras das
licitações da PETROBRÁS, e os Diretores PAULO ROBERTO COSTA e RENATO
DUQUE; QUE essas comissões eram discutidas por cada empresa, sendo que
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no caso da empresa do declarante,  o acerto foi  com JOSÉ JANENE;  QUE
existia  mais  ou  menos  uma  ideia  do  percentual  que  os  Diretores  da
PETROBRAS gostariam de receber por cada contrato, sendo que no caso do
declarante  era  de  1%  sobre  o  valor  do  contrato  para  a  Diretoria  de
Abastecimento, de PAULO ROBERTO COSTA, e outros 2% para a Diretoria de
Engenharia e Serviços, de RENATO DUQUE; QUE apesar disso, na negociação
que o declarante fez com JOSE JANENE, acabou pagando em torno de 0,6%
em vantagem indevida para o Diretor PAULO ROBERTO COSTA,  e em torno
de 1,2% ou 1,3% para o Diretor RENATO DUQUE; QUE as outras empresas do
“CLUBE” negociaram suas comissões pagas aos Diretores (…)

Além disso, recentes informações prestadas pelas autoridades do Principado

de  Mônaco,  revelam  que  RENATO  DUQUE realizou  diversas  transferências  para

aquele país após março de 2014, época em que a Operação Lava Jato já tinha sido

deflagrada e as investigações estavam ostensivas estavam em andamento (conforme

consta do quadro abaixo).

Nessa linha, os documentos enviados informam que, entre julho e agosto de

2014,  foram  transferidos  para  contas  abertas  em  nomes  das  offshores  MILZART

OVERSEAS HOLDINGS INC. (n.  5128005) e PAMORE ASSETS INC. (n.  5134285),  no

Banco  Julius  Baer,  ambas  controladas  por  DUQUE,  o  total  de  EU  1.300.667,

representado por 13 títulos de valores mobiliários. Antes disso, em maio de 2014, já

haviam sido feitas outras 13 transferências de títulos que totalizaram EU 4.121.547.

Além  dos  valores  mencionados  no  parágrafo  anterior,  mais  recentemente,

quando já havia sido deflagrado a operação Lava-Jato,  com o fim de esconder e

proteger o seu dinheiro,  DUQUE transferiu das contas TAMMARONI GROUP LTD e

LOREN VENTURES SA (offshores também controladas por ele),  no banco Lombard

Odier,  Suíça,  os  valores  abaixo  indicados  paras  as  contas  das  offshores  MILZART

OVERSEAS e PAMORE ASSETS (também controladas por DUQUE): 
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Do quadro acima,  tem-se que  DUQUE fez sete operações de créditos para

contas em Mônaco e uma operação de remessa para uma conta-corrente em Hong

Kong.

Assim,  de  RENATO DE  SOUZA DUQUE, no  Principado  de  Mônaco  foram

bloqueados: 1) n.º 5128005 em nome da sociedade MILZART OVERSEAS HOLDINGS

INC. e cujo saldo atual é de €10.274.194,02; 2) n.º 5134285 em nome da sociedade

PAMORE ASSETS INC. e cujo saldo atual é de €10.294.460,10.

Esses valores totalizaram R$ 20.568.654,12 pertencentes a RENATO DE SOUZA

DUQUE. Ou seja, aproximadamente R$ 70 milhões!!
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Vale lembrar que nos documentos da quebra de sigilo fiscal, RENATO SOUZA

DUQUE informa não  possuir  qualquer  conta  no  exterior. Ademais,  sua

movimentação bancária  e  sua declaração de bens  é  completamente incompatível

com a manutenção de mais de EU 20 milhões.

Assim,  é  inquestionável,  portanto,  a  existência  de  evidência  da  efetiva

participação de RENATO DUQUE nos fatos criminosos em apuração. 

3. Dos requisitos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública,

econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação

da lei penal.

A  partir  da  análise  dos  autos,  tem-se  que  é  imprescindível  a  imediata

decretação da prisão preventiva do representado para a garantia da ordem pública,

econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei

penal.

Em  primeiro  lugar,  é  importante  destacar  o  papel  fundamental

desempenhado por RENATO DUQUE na organização criminosa, tendo em conta que

ele  exerceu  durante  longo  período  de  tempo  a  função  de  diretor  da  área  de

engenharia e serviços na PETROBRAS. Tal área era responsável pela execução de um

orçamento bilionário, sendo certo que boa parte desses valores foram desviados em

favor do investigado e de partidos políticos.

Na sequência, deve-se considerar a gravidade concreta dos delitos praticados

e do prejuízo causado a estatal, que envolvem milhões de dólares (quiçá, bilhões de

reais) provenientes do crime de corrupção. 

Além disso, insta mencionar que, entre março e setembro de 2014, após as

investigações  da  Operação  Lava  Jato  já  estarem  em  andamento  e  o  nome  de

RENATO DUQUE  ter  sido mencionado nos meios de comunicação,  o investigado
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transferiu  recursos  financeiros  ocultos  em  diversos  países  no  exterior  para  o

Principado de Mônaco. 

Dentre  os  países  remetentes  de  recursos  para  as  contas  de  DUQUE  em

Mônaco  entre  2009  e  2014  pode-se  citar:  Suiça,  Hong  Kong,  Bahamas,  Estados

Unidos, Panamá, Portugal dentre outros.

Isso demonstra que o ex-diretor certamente possui disponibilidade financeira

em  diversos  outros  países  e  continuou  a  reiterar  a  prática  delitiva  de  lavagem

transnacional  de  dinheiro,  mesmo  depois  da  investigação  ter  sido  iniciada,

demostrando também inequívoco propósito de dificultar o encontro de provas.

Dessa  forma,  em  primeiro  lugar  o  esforço  recente  do  investigado  para

continuar a proceder à ocultação e à dissimulação do produto de crimes indicam que

a liberdade representa um sério risco à ordem pública, pois é muito possível, e, mais

que isso, muito provável que o ex-diretor  DUQUE continue operando suas contas

bancárias com valores ocultos em outros países. Sua segregação cautelar, de outro

lado, desestruturaria o esquema criminoso e evitaria a reiteração delitiva, razão pela

qual deve ser decretada. 

Pelas mesmas razões a  prisão preventiva deve ser decretada como garantia

da  ordem econômica,  na  medida  em que  a  recente  operação  de  ocultação  e  a

dissimulação  do  produto  de  milhões  de  reais  de  crimes  contra  a  administração

pública certamente lesa gravemente a ordem econômica.

Além  disso,  o  manejo  dos  recursos  ilícitos  no  exterior  demonstra  o

inequívoco  propósito  do  investigado  de  dificultar  e  obstruir  a  investigação  da

organização  criminosa,  mormente  no  que  se  refere  ao  encontro  da  prova

materializada de seus crimes  no estrangeiro.  Vale  frisar  que as  transferências  das

contas de  DUQUE  envolvem diversos países, o que levanta a possibilidade do ex-

diretor se utilizar do mesmo expediente em outros locais em que os valores ainda

não se encontram bloqueados.
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Por essa razão, deve-se decretar a segregação cautelar  por conveniência da

instrução criminal  que se avizinha com a propositura das denúncias em face do ex-

diretor.

Por fim, a  prisão preventiva deve ser  decretada também para assegurar a

aplicação da lei penal.  Isso porque,  a manutenção de disponibilidade de recursos

financeiros milionários no exterior,  associada aos recentes atos de remanejamento

desses  valores,  indicam  a  possibilidade  concreta  de  fuga  para  o  estrangeiro,

mormente tendo em conta a magnitude dos recursos encontrados.

Veja-se que de acordo com informações do sistema de tráfego migratório da

Polícia Federal, consta que nos últimos cinco anos o investigado  RENATO DUQUE

fez diversas saídas para o exterior.

4.  Da  mudança  da  situação  fática  de  RENATO  SOUZA  DUQUE-

necessidade de nova prisão.

Como é notório, nos bojos dos autos nº 5073475-13.2014.404.7000, no dia

10/11/2014  foi  decretada  a  prisão  temporária  de  RENATO  SOUZA  DUQUE  por

conveniência da investigação. Logo em seguida, em 18 de novembro de 2014, este

douto juízo atendeu a pedido do Ministério Público Federal convertendo a prisão

temporária  em prisão preventiva para a  garantia  da aplicação da lei  penal  sob a

seguinte fundamentação:

Relativamente  aos  pagamentos  milionários  no  exterior  a
dirigentes da Petrobras,  já há prova documental de que Paulo
Roberto  Costa  mantinha  no exterior,  especialmente  na  Suíça,
valores milionários, pelo menos 23 milhões de dólares. Agora,
mais  recentemente,  outro  dirigente,  subordinado  a  Renato
Duque, ou seja, Pedro Barusco confirma valores vultosos de até
100 milhões de dólares mantidos no exterior. Tais fatos também
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confirmam em linhas gerais o esquema criminoso, conferindo
credibilidade aos colaboradores.

Assim,  reputo,  nessa  fase,  presente  prova  suficiente  de
materialidade e de autoria, autorizando a decretação da prisão
preventiva.
No que se refere aos fundamentos da prisão, as provas apontam
que ele, à semelhança de Paulo Roberto Costa (23 milhões de
dólares) e de Pedro Barusco (100 milhões de dólares), mantém
verdadeira fortuna em contas secretas mantidas no exterior, com
a diferença de que os valores ainda não foram bloqueados, nem
houve  compromisso  de  devolução.  Dispondo  de  fortuna  no
exterior  e  mantendo-a  oculta,  em contas secretas,  é  evidente
que  não  pretende  se  submeter  à  sanção  penal  no  caso  de
condenação criminal, encontrando-se em risco a aplicação da lei
penal. Corre-se, sem a preventiva, o risco do investigado tornar-
se  foragido  e  ainda  fruir  de  fortuna  criminosa,  retirada  dos
cofres  públicos  e  mantida  no  exterior,  fora  do  alcance  das
autoridades públicas.
Remeto igualmente, no mais, ao já fundamentado na decisão do
evento 10.
Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF e decreto a prisão
preventiva de Renato de Souza Duque pelos crimes do art. 317
do CP e do crime do art. 1º da Lei n.º 9.613/1998, diante do risco
de aplicação da lei penal.

Posteriormente,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  por  meio  de  decisão

monocrática  do  excelentíssimo  relator,  Min.  Teori  Zavaski,  no  HC  nº  125.555/PR,

concedeu liminar para RENATO SOUZA DUQUE com os seguintes fundamentos:

Ao  contrário  do  que  consta  nas  decisões  monocráticas
proferidas  pelo  STJ  e  pelo  TRF  da  4ª  Região,  no  tocante  a
RENATO  SOUZA  DUQUE,  a  fundamentação  do  decreto  de
prisão  preventiva  não  está  relacionada  à  conveniência  da
instrução criminal ou à garantia da ordem pública, mas única e
exclusivamente  à  aplicação  da  lei  penal.  Assim,  a  eventual
inovação  de  qualquer  desses  outros  fundamentos  pela
instância  superior  representaria,  não  um  mero  reforço
argumentativo,  mas  a  inovação  da  causa  determinante  da
preventiva, o que não tem o beneplácito da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (…)
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De  fato,  sobejam  elementos  indicativos  de  materialidade  e
autoria  de  crimes  graves.  Para  fins  cautelares,  porém,  o
magistrado  de  primeira  instância  restringiu-se  a  valorar  a
existência de indícios de que o investigado manteria expressiva
quantidade de dinheiro no exterior e poderia, em razão disso,
fugir do país, subtraindo-se à jurisdição criminal.  Não houve,
contudo,  a  indicação  de  atos  concretos  atribuídos  ao
paciente  que  demonstre  sua  intenção  de  furtar-se  à
aplicação  da  lei  penal.  O  fato  de  o  agente  supostamente
manter  valores  tidos  por  ilegais  no  exterior,  por  si  só,  não
constitui  motivo  suficiente  para  a  decretação  da  prisão
preventiva, mesmo porque a decisão não relaciona medidas
judiciais  concretas  de  busca  desses  valores  que,  para
sustentá-la, haveria de ser certo e identificáveis. No ponto a
custódia cautelar do paciente está calcada em uma presunção
de  fuga,  o  que  é  rechaçado  categoricamente  pela
jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar, para
revogar  a  prisão  preventiva  de  RENATO  SOUZA  DUQUE,
substituindo-a  pelas  mesmas medidas  cautelares  diversas  da
prisão impostas aos investigado Ildefonso Colares Filho, Othon
Zanoide (….)

Pois bem. 

Passados mais de três meses desde a decisão do excelentíssimo Ministro, o

quadro fático em relação a RENATO DE SOUZA DUQUE é completamente diferente.

Atualmente, com o avanço das investigações, foram produzidas ainda mais

provas concretas e contundentes do envolvimento de RENATO DE SOUZA DUQUE

com o fatos, havendo novos fundamentos para a decretação da prisão preventiva

para a garantia de ordem pública e ordem econômica.

Isso  se  deu  principalmente  com  a  revelação  dos  depoimentos  da

colaboração premiada de PEDRO BARUSCO, os quais permitiram o levantamento de

evidências relevantes acerca da amplitude da atuação de DUQUE na trama criminosa.

Tais provas são ainda mais robustas daquelas então existentes em novembro de 2014.

Veja-se  que  BARUSCO era  um subordinado  de  DUQUE e  confessou  que



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

                                        

recebeu cerca de U$ 100 milhões em propinas do esquema da PETROBRAS. Segundo

ele, na divisão da vantagem indevida DUQUE recebia um percentual ainda maior, o

que induz a conclusão lógica de que RENATO SOUZA DUQUE tem valores ocultos

no exterior muito maiores do que os EU 20 milhões recém-descobertos em Mônaco.

Esses fatos caracterizam a possibilidade de prisão preventiva para a garantia

da ordem pública  e  econômica,  sendo certo  que a  decisão  de  soltura  do douto

Ministro foi  baseada no fato de que a prisão preventiva  então decretada estava

calcada exclusivamente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Com esse fundamento, o Min. Teori Zavaski negou os inúmeros pedidos de

extensão de liberdade para os demais investigados que tiveram a prisão decretada

para a garantia da ordem pública:

Ao contrário do que afirmam os requerentes,  suas situações
processuais são claramente diversas da verificada em relação a
Renato de Souza Duque, cuja prisão preventiva, diferentemente
do decidido monocraticamente pelo Tribunal Regional Federal
da 4ª Região e pelo Superior  Tribunal  de Justiça,  teve como
fundamento expresso apenas o risco à aplicação da lei penal,
com  base  em  indícios  de  que  o  investigado  manteria
expressiva  quantidade  de  dinheiro  ilícito  no  exterior  e
poderia,  em  razão  disso,  fugir  do  país,  subtraindo-se  à
jurisdição criminal. Valorou-se, pois, uma presunção de fuga
não admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(HC  122572,  Relator(a):  Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira
Turma, DJe de 04-08-2014; HC 114661, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO,  Primeira  Turma,  DJe  de  01-08-2014;  HC  103.536,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22-03-
2011;  HC 92842,  Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES,  Segunda
Turma, DJe de 25-04-2008; HC 105.494, Relator(a): Min. AYRES
BRITTO, Segunda Turma, DJe de 27-10-2011). Já em relação aos
requerentes,  o  decreto  prisional  está  calcado  em
fundamentação distinta, que, além da aplicação da lei penal, se
volta expressamente à garantia da ordem pública (reiteração e
habitualidade  delitiva  atual)  e  à  conveniência  da  instrução
criminal  (ameaça  a  testemunha  e  emprego  de  documento
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falso),  razões  cuja  análise  não  se  comporta  no  âmbito  do
presente pedido.

Além disso, com o recebimento das informações de Mônaco informando a

existência de recursos financeiros em nome de RENATO DUQUE,  pode-se dizer que

atualmente  há  prova  concreta  (não  mais  indícios)  da  existência  de  depósitos  no

exterior. 

Não  suficiente,  as  mesmas  informações  mencionam  o  remanejamento

recente de valores para aquele país, muito possivelmente transferidos da Suiça, país

em que DUQUE recebia grande parte de seus pagamentos.

Esse esforço recente de alocar recursos financeiros ilícitos em outra jurisdição

consiste,  sem  dúvidas,  em  ato  concreto  (não  mais  presunção)  da  intenção  do

investigado em se furtar à aplicação da lei penal.  

Ainda que o douto magistrado entenda que tal ocorrência não se trata de ato

que indique a intenção de fuga do país, o que se admite apenas para argumentar,

não  há  como negar  que  representa  nítido esforço do ex-diretor  para  dificultar  a

obtenção  de  provas  no  exterior,  o  que  permite  a  segregação  cautelar  para  a

conveniência da futura instrução processual.

Assim,  em relação a  RENATO DUQUE,  há uma situação fática  totalmente

diversa daquela que se apresentava em dezembro de 2014, época de sua soltura. Isso

porque  há  novos  fundamentos  para  a  decretação  da  segregação  cautelar  para

garantia  da  ordem  pública,  tendo  em  conta  a  gravidade  concreta  dos  fatos

investigados,  como  também  a  relevância  de  sua  participação  na  organização

criminosa. 

Fora isso, estão também presentes os fundamentos da prisão preventiva para

assegurar  a  aplicação  da  lei  penal  e  por  conveniência  da  instrução  criminal,  na

medida em que há prova que  DUQUE transferiu recentemente valores ocultos no
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exterior para instituições financeiras em Mônaco, demonstrando inequívoca vontade

de, no mínimo, impedir a obtenção de provas.

Desse  modo,  não  se  trata  de  uma  tentativa  de  vias  transversas  de

desrespeitar a decisão da mais alta Corte do país, a qual certamente, em breve terá

oportunidade  de  analisar  a  existência  dos  requisitos  autorizadores  desta  nova

segregação cautelar.

5. Conclusão

              Por essas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL não vislumbra medidas

alternativas à prisão que pudessem resguardar o risco de impunidade por evasão de

dinheiro e por fuga, nem o risco da continuidade de crimes de elevada gravidade e

magnitude por parte de RENATO SOUZA DUQUE. Como se verifica, estão presentes

os  requisitos  estabelecidos  no  art.  312  do  CPP,  devendo  ser  decretada  a prisão

preventiva  como  garantia  da  ordem  pública,  da  ordem  econômica  e  ainda  para

assegurar a aplicação da lei penal.

Assim,  com  base  em  todo  o  exposto,  requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL seja decretada a prisão preventiva de  RENATO SOUZA DUQUE.

Curitiba, 13 de março de 2015.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon 

Procurador República

Januário Paludo

Procurador Regional da República



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

                                        

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Diogo Castor de Mattos

             Procurador República                 

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Athayde Ribeiro

Procurador Regional da República


		2015-03-13T17:39:04-0300


		2015-03-13T17:39:39-0300




