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1. NOTAS INICIAIS: CERCEAMENTO DE DEFESA. 

IMPRESTABILIDADE JURÍDICA DA DENÚNCIA. ACUSAÇÕES QUE 

NÃO SE SUSTENTAM EM PROVA IDÔNEA. 

 

 As acusações são improcedentes. 

 

 Registra a defesa, desde já, e se verá ao longo da presente 

Resposta, a extrema dificuldade de se exercitar o contraditório. Por 

isso, faz-se de maneira precária. 

 

 Primeiro, está-se diante de Juízo incompetente e suspeito, 

processualmente, temas que serão versados em apartado. 

 

 A quadra, por que se passa, está a merecer, pois o método 

persecutório de investigar, prender e punir sem processo ou sentença, 

extrair delações a fórceps, receber de volta parcela de recursos 

financeiros em valores indecifráveis não tem guarida na Carta de 

República, nem na legislação infraconstitucional. 

 

 A inversão levada a efeito, no particular, ao prender-se sem 

processo/condenação, visando à pressão psicológica, pois 

investigado/delator, que promete devolver US$ 100.000.000, nada 

sofre, e o investigado que nega os fatos, presta depoimento às claras, 

no primeiro momento, e busca, fincado na Constituição Federal, 

exercer o sacrossanto direito de defesa, sofre com a prisão ilegal e o 

escárnio público. 

 

 E a falta de voluntariedade das delações colhidas vicia os 

acordos celebrados, pois tomados sob ameaça de prisão, sendo 

aplicável, analogicamente, o art. 151 do Código Civil1. 

 
                                                           
1 “A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao 
paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua 
família, ou aos seus bens”. 
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 Quem, simplesmente, se defende do teor das “caguetagens”, é 

preso, solto, preso de novo e mantido preso; quem bate às portas da 

Polícia e do Ministério Público Federal para entregar parte do dinheiro 

sujo e delatar os outros, recebe o beneplácito estatal, sem ameaça de 

prisão, sequestro de bens, busca e apreensão, linchamento público ou 

mandado de condução coercitiva. 

 

 Exemplo disto: na arbitrária prisão de Renato Duque, 

implementada em 16/3/2015, estendeu-se o mandado de busca para 

apreender quadros existentes em sua residência, divulgado pelos 

meios de comunicação como portentosa arrecadação, podendo 

constituir “lavagem” de dinheiro. 

 

 A própria imprensa, açodada na veiculação, noticiou, 

reiteradamente, a apreensão. Logo depois, após a análise das obras 

por especialistas, veio a lume que “‘essa coleção é um rebotalho. São 

quadros de feira, de terceira. Não deveriam estar num museu. O 

conjunto não vale R$ 200 mil porque tem muita falsificação e 

reprodução, diz Bergamin’” (Folha de S. Paulo, 20/3/2015, A15). 

 

 Os excessos e os exageros desbordam. A quadra, como dito, 

está a merecer reflexão. O economista Luiz Gonzaga Belluzzo, em 

artigo, mostra sua preocupação com tais excessos e exageros: 

 

Não é de hoje que fenece o desassombro dos intérpretes 
da lei, acovardados diante da ferocidade dos homens-
massa que pretendem resolver os conflitos com o 
exercício puro e simples das próprias razões. Nas 
complexas sociedades modernas, a punição executada 
ao arrepio da lei e com desrespeito às incontornáveis 
instâncias de recursos garantidores da presunção de 
inocência é tão grave e devastadora quanto a 
impunidade. 
Nada pode ser mais trágico para uma sociedade 
enredada na malha das relações mercantis e da 
diversidade de interesses do que a invasão da vingança 
particularista na prestação da justiça. No Brasil, essa 
forma deformada de aplicação da norma abstrata e 
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impessoal denuncia a capitulação dos órgãos 
encarregados de vigiar e punir aos ditames da sociedade-
espetáculo. Os brasileiros de todas as classes assistem – 
uns embevecidos outros atônitos – ao espetáculo da 
justiça ou às façanhas da justiça-espetáculo. 
(Carta Capital, 8/4/2015, p. 15).  

 

 Segundo, como já peticionado, em 219 laudas, o Ministério 

Público, depois de meses de investigação, ofereceu denúncia e, ao 

final, formulou pedido de abertura de prazo para juntada de 

documentos que robustecessem as acusações lançadas (itens ‘f’ (10 

dias), ‘g’ (20 dias) e ‘h’ (20 dias) – p. 218 da inicial), além de arrolar, 

como testemunhas, “presidentes e componentes das comissões 

internas de apuração (CIA’s) instauradas recentemente pela 

PETROBRAS, para apurar os certames e licitações referentes às obras 

da REPAR e da REPLAN, cujos nomes deverão ser informados pela 

PETROBRAS” (p. 214 da inicial).  

 

 Ao receber a denúncia, deferiu-se o prazo de 20 dias “para 

juntada dos elementos relacionados em ‘f’, ‘g’ e ‘h’ da cota ministerial” e 

de “10 dias para juntar aos autos os laudos periciais já existentes 

relativamente à empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI 

Software e GFD Investimentos, devendo quanto às empresas Legend, 

Soterra, Rock Star, SM Terraplanagem e Power To Ten esclarecer, 

diante do requerido, se a Polícia Federal já dispõe de todos os extratos 

bancários para a realização dos requeridos laudos financeiros”. Em 

relação às testemunhas, deferiu o prazo de “10 dias para 

complementar o rol”. 

 

 Nada obstante a concessão do prazo total de 20 dias ao 

Ministério Público para juntar documentos que o próprio entende 

imprescindíveis à instrução da peça acusatória, além da 

complementação do rol de testemunhas, na decisão de recebimento, 

ordenou a imediata citação de intimação dos acusados, o que ocorreu 

na quarta-feira, dia 24/3, quanto a Renato Duque. 



Escritório de Advocacia 

Evaristo de Moraes 

 
 A defesa postulou, em respeito ao devido processo legal e seus 

consectários do contraditório e da ampla defesa, fosse tornada sem 

efeito a intimação de Renato Duque para oferecer resposta, passando 

a fluir o aludido prazo, com a intimação somente de seus patronos, 

após a juntada pelo Ministério Público dos documentos faltantes, bem 

como do complemento ao rol de testemunhas.  

 

 Em 31/3 último, no transcurso do prazo, esse Juízo indeferiu o 

simples reclamo: 

 

Com todo o respeito às Defesas, cumpre consignar que a 
fase de reação defensiva à peça acusatória não se 
destina a esgotar toda a matéria de Defesa (para tanto há 
alegações finais), e nem a forçar a apreciação prematura 
pelo Juízo do mérito. 
A resposta à acusação destina-se a convencer o Juiz a 
respeito da existência de uma das estritas hipóteses de 
absolvição sumária previstas no artigo 397 do CPP. 
No que se refere à prova documental pendente de 
juntada, documentos podem ser juntados em qualquer 
fase do processo, conforme previsão expressa do art. 231 
do CPP e os documentos pendentes de juntada estão 
longe de ser essenciais ao exercício da ampla defesa ou 
de serem constitutivos do objeto do delito. 
Evidentemente, após a sua juntada, as partes terão 
oportunidade de sobre eles se manifestar, independente 
do decurso ou não do prazo de resposta ora em curso. 
Quanto ao prazo adicional dado ao MPF para detalhar o 
rol de testemunhas, circunstancialmente ele é justificado e 
considerando a precisão já realizada (empregados que 
compuseram comissões internas administrativas da 
Petrobras), já tem as Defesas condições de requerer, se 
for o caso, testemunhas em contraprova. De todo modo, 
se for o caso, poderei após o detalhamento conceder 
novo prazo às Defesas para complementarem seus 
respectivos rol no que for pertinente à contraprova do 
detalhamento. 
Em rigor, portanto, a juntada posterior de documentos 
pelo MPF, permitida pelo artigo 231 do CPP, e 
compreensível pela extensão da imputação, e 
o detalhamento parcial do rol de testemunhas, não 
acarreta prejuízo à Defesa, nem tampouco impede a 
apresentação atual de resposta. 
(...) 
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O fato é que, havendo acusados presos, urge dar 
celeridade à tramitação do caso penal, inclusive em 
benefício da própria Defesa. 
Assim, indefiro o pedido das Defesas de Renato Duque 
e  de Mario Goes de concessão de prazo adicional de 20 
dias para a apresentação de resposta. 

 

 Não se pode, pelo intuito de dar celeridade à tramitação, 

atassalhar o devido processo legal e os consectários da ampla defesa 

e do contraditório, donde se extrai imprescindível a paridade de armas. 

 

 Impossível, à luz do art. 396-A do Código de Processo Penal, de 

acordo com o qual, “na resposta, o acusado poderá arguir preliminares 

e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”, 

apresentar adequada resposta à denúncia, se nem mesmo o Ministério 

Público fez juntar toda a documentação referida na acusação formal, 

postulando prazo para tanto, o que foi deferido, bem assim o rol 

completo de testemunhas. 

 

 Eis o cerceio no nascedouro da demanda. 

 

 A respeito do mérito acusatório, com suporte em delações 

premiadas, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Renato 

Duque e outras 26 pessoas, atribuindo-lhe, especificamente, os crimes 

de corrupção passiva, “lavagem” de dinheiro e quadrilha. 

 

 Eis a passagem da denúncia em que se buscou individualizar a 

conduta de Renato Duque: 

 

2. RENATO DUQUE: na condição de Diretor de 
Engenharia e Serviços da PETROBRAS S/A, aceitou e 
recebeu promessas e pagamentos de vantagens 
indevidas provenientes das empreiteiras que compunham 
o Cartel, sendo responsável, nessa senda, por buscar a 
consecução dos interesses dessas empresas cartelizadas 
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em procedimentos licitatórios e contratos no que tange à 
Estatal, o que resta detalhado no item 3 desta denúncia. 
Além disso participou de operações de lavagem de 
vantagens ilícitas que lhe forma prometidas em 
decorrências dos contratos celebrados pelos Consórcios 
INTERPAR E CMMS, na REPAR e na REPLAN, e dos 
contratos firmados no interesse das obras dos gasodutos 
PILAR-IPOJUCA e URUCU-COARI, assim como de 
operações de lavagem internacional de ativos com 
MARIO GOES. 

 

 Fácil notar a premissa do construto acusatório, baseada em 

delações premiadas: a existência de um cartel formado por parte de 

empreiteiras e fraudes licitatórias nas obras apontadas.  

 

 Acontece que, a pretexto de “facilitar o trâmite desta ação inicial, 

que envolve réus presos, sem prejuízo do futuro oferecimento de nova 

acusação, específica para tais crimes”, o Ministério Público não 

imputou aos demandados a prática do “crime de cartel” e “contra as 

licitações”. 

 

 Como se defender do cometimento dos delitos de corrupção, 

“lavagem” e quadrilha, se o cerne das acusações, fincado no dito cartel 

e nas fraudes licitatórias, não foi imputado? Impossível! 

 

 Portanto, a comprovação e a imputação de superfaturamentos 

e/ou sobrepreços em tais procedimentos afigura-se fundamental à 

sustentação da tese de corrupção, o que inocorrente, na espécie.  

 

 As acusações se mostram lacunosas, imprecisas, seletivas e, 

por isso, inviabilizam o exercício de defesa, que há de ser pleno. 

 

 Como bem preconizado pelo ministro Celso de Mello, “o 

processo penal de tipo acusatório repele, por ofensivas à garantia da 

plenitude de defesa, quaisquer imputações que se mostrem 

indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas. 

Existe, na perspectiva dos princípios constitucionais que regem o 
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processo penal, um nexo de indiscutível vinculação entre a obrigação 

estatal de oferecer acusação formalmente precisa e juridicamente 

apta e o direito individual de que dispõe o acusado à ampla defesa”, 

prosseguindo o atual decano da Suprema Corte sobre o assunto: 

 

A imputação penal omissa ou deficiente, além de 
constituir transgressão do dever jurídico que se impõe ao 
Estado, qualifica-se como causa de nulidade processual 
absoluta. A denúncia – enquanto instrumento formalmente 
consubstanciado da acusação penal – constitui peça 
processual de indiscutível relevo jurídico. Ela, ao delimitar 
o âmbito temático da imputação penal, define a própria 
res in judicio deducta. A peca acusatória deve conter a 
exposição do fato delituoso, em toda a sua essência e 
com todas as suas circunstancias. Essa narração, ainda 
que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência 
derivada do postulado constitucional que assegura ao réu 
o exercício, em plenitude, do direito de defesa. Denúncia 
que não descreve adequadamente o fato criminoso e 
denuncia inepta (RTJ 57/389). 
(STF, 2ª Turma, HC nº 70763-DF, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJ de 23/9/1994, p. 25.328). 
 

 Já em relação ao ônus da prova, incontroverso, conforme 

também fixado pelo ministro Celso de Mello, que “a exigência de 

comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal 

recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa 

imposição do ônus processual concernente à demonstração da 

ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso 

sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege 

o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral” 

(STF, Pleno, DJ de 13/10/1995, p. 34.247, RTJ 162/1, grifos no 

original). 

 

 Em face de tais premissas – incontornáveis, à luz de um regime 

democrático de direito –, a acusação formal, para revestir-se de 

aptidão, não pode conter narrativa incompleta ou lacunosa, sem 

correlacioná-la a fato típico, antijurídico e culpável, sob pena de 

inépcia. 
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 Igualmente em equívoco, no corpo da denúncia, o Ministério 

Público tratou Renato Duque e Pedro Barusco como se fossem a 

mesma pessoa, atribuindo a Renato Duque vantagens indevidas 

recebidas por Pedro Barusco: 

 

Dentro desta sistemática PEDRO BARUSCO via de regra 
não só recebia a sua parte das vantagens ilícitas, mas 
também a parte de RENATO DUQUE, cabendo a aquele, 
pessoalmente repassar a RENATO DUQUE, semanal e 
quinzenalmente, a propina que lhe cabia, na maioria das 
vezes entregando-lhe envelopes com grandes quantias 
em dinheiro na própria sala do então Diretor de Serviços 
na PETROBRAS. Segundo PEDRO BARUSCO esta 
sistemática perdurou, com entregas de dinheiro em 
espécie a RENATO DUQUE semanais ou quinzenais, 
durante todo o período em que ocupou a Gerência de 
Engenharia da PETROBRAS. 
(Grifou-se). 

 

 A vantagem indevida, elementar típica da corrupção, de acordo 

com o Ministério Público, estaria caracterizada a partir da delação 

premiada de Pedro Barusco, que entregaria, em “envelopes”, dentro da 

Petrobras, “grandes quantias em dinheiro” a Renato Duque. 

 

 Não fosse trágica a falsa assertiva de Pedro Barusco seria 

cômica. Entrega de grandes quantias em dinheiro em envelopes na 

Petrobras?  

 

 No âmbito da delação premiada, a operação “Lavajato” tem 

evidenciado que o delator, para deixar o cárcere ou nele não entrar, 

além de confessar seus desvios, aponta o dedo a outrem, sem poder 

comprovar as invectivas, de modo a ajustar a delatio às pretensões 

acusatórias. 

 

 Acerca dos atos de ofício, essenciais à configuração da 

corrupção, o Ministério Público enumerou várias condutas que não 

encontram eco em prova idônea e consistente: 
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A título de exemplificação é possível apontar que 
RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO 
ROBERTO COSTA tomavam as providências 
necessárias, por si próprios ou influenciando os seus 
subordinados, para promover: i) a aceleração dos 
procedimentos licitatórios e de contratação de grandes 
obras, sobretudo refinarias, dispensando etapas 
necessárias à correta avaliação da obra, inclusive projeto 
básico; ii) a aprovação de comissões de licitações com 
funcionários inexperientes; iii) o compartilhamento de 
informações sigilosas ou restritas com as empresas 
integrantes do Cartel; iv) a inclusão ou exclusão de 
empresas cartelizadas dos certames, direcionando-os em 
favor da (s) empreiteiras ou consórcio de empreiteiras 
selecionado pelo “CLUBE”; v) a inobservância de normas 
internas de controle e avaliação das obras executadas 
pelas empreiteiras cartelizadas; vi) a sonegação de 
determinados assuntos da avaliação que deveria ser feita 
por parte do Departamento Jurídico ou Conselho 
Executivo; vii) contratações diretas de forma injustificada; 
viii) a facilitação da aprovação de aditivos em favor das 
empresas, muitas vezes desnecessariamente ou 
mediante preços excessivos. 

 

 Baseou-se o Ministério Público, para tanto, em trecho de 

delação premiada de Augusto Mendonça (nota de rodapé 101), o qual, 

além de não condizente com a verdade e titubeante, não expressou 

exatamente a conclusão ministerial pública. 

 

 Na realidade, na ótica do Ministério Público, quem delata é 

beatificado; quem é alvejado pelo dardo da maledicência do acusador 

destituído de credibilidade, como seguramente assentaria Altavilla, 

recebe o ardor do inferno punitivo, sem qualquer chance. 

 

Renato Duque ocupou a Diretoria de Serviços da Petrobras do 

ano de 2003 até 2012, após mais de 20 anos de Companhia. Foi 

elevado a tal importante cargo pelo Conselho de Administração da 

Petrobras, em face de seus muitos anos de relevantes serviços 

prestados à empresa, na qual ingressou em 1978, por concurso, como 

engenheiro, dirigindo, ao longo do tempo, por méritos próprios, várias 

gerências importantes. Nunca foi apadrinhado de ninguém. Trata-se de 
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homem honesto, competente e dedicado funcionário, estando hoje 

aposentado. 

 

 Renato Duque nega o recebimento de propinas.  

 

 Renato Duque jamais praticou e deixou de praticar ato de ofício, 

mediante solicitação ou recebimento de vantagem indevida. 

 

 Renato Duque jamais interferiu nos procedimentos licitatórios da 

Petrobras para beneficiar empresas concorrentes. 

 

 Renato Duque nunca integrou quadrilha ou bando, sendo que 

sequer conhece alguns dos denunciados. 

 

 Enfim, como afivelado, as acusações são improcedentes. 

 

2. NULIDADE DOS ACORDOS E DOS TERMOS DE DELAÇÃO 

PREMIADA. RETROAÇÃO DE LEI DE NATUREZA MISTA MAIS 

GRAVOSA (LEI Nº 12.850/2013). FALTA DE SUPORTE 

PROBÁTORIO OBTIDO LICITAMENTE PARA OFERECIMENTO DA 

DENÚNCIA. 

  

 Inegável que o sustentáculo para todas as acusações está nas 

delações premiadas. Bastar ler a denúncia. 

 

 Dos 27 denunciados, 5 foram nominados como “réus 

colaboradores”: (Alberto Youssef, Augusto Mendonça, Julio Camargo, 

Paulo Roberto Costa e Pedro Barusco). 

 

 Os fatos levantados contra Renato Duque se deram, segundo o 

Ministério Público, entre 2006 e 2012. 
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 A legislação, de natureza mista, no sentido substantivo e 

adjetivo, de que se valeram a Polícia Federal e o Ministério Público, 

para colher a delação de todos, e esse Juízo, para fins de 

homologação dos acordos, passou a viger no ano de 2013. 

 

 Sabido que a lei penal não pode retroagir em desfavor do réu. 

 

 A questão que se põe é: a Lei nº 12.850/2013, que contém 

cominações substantivas e instrumentais, poderia retroagir, 

parcialmente, em prejuízo da defesa, sobremodo na parte em que deu 

lastro aos acordos de delação premiada? Não! 

 

 A Lei em comento, então, só pode vir a atingir fatos ulteriores à 

sua vigência, inclusive no campo procedimental, até porque os 

acordos, no caso, cuidaram de quantitativo de pena e regime prisional. 

 

 A se reconhecer a inaplicabilidade da Lei nº 12.850/2013, o que 

sobeja da denúncia? Nada. Se retiradas do cenário probatório as 

delações, derruídas, no todo, as acusações. 

 

 Daí o motivo de se postular a nulidade dos acordos e dos termos 

de delação premiada, pela impossibilidade de retroação de lei penal 

mista em desfavor da defesa, tendo como consectário do 

reconhecimento da nulidade a falta de suporte probatório lícito ao 

oferecimento da denúncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escritório de Advocacia 

Evaristo de Moraes 

 
3. INDISPENSÁVEL ACESSO AOS VÍDEOS/ÁUDIOS DAS 

DELAÇÕES PREMIADAS DOS RÉUS ALBERTO YOUSSEF, 

AUGUSTO MENDONÇA, JULIO CAMARGO, PAULO ROBERTO 

COSTA E PEDRO BARUSCO. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE 

RESPOSTA SOB PENA DE CERCEAMENTO. 

 

 Se superada a preliminar acima, vale dizer que as delações 

premiadas, nas quais o Ministério Público se fundou para formular a 

denúncia, foram filmadas, na forma da Lei. Às defesas, porém, apenas 

disponibilizados os depoimentos reduzidos a termo, não as imagens. 

 

 Tal pleito já fora lançado a Vossa Excelência no curso das 

investigações, e indeferido sob o argumento de preservação da 

imagem dos delatores e que o contraditório se daria na futura instrução 

processual. 

 

 Não se sustenta, hoje, a argumentação.  

 

 A imagem dos delatores foi exposta nos depoimentos judiciais 

acessados pela imprensa e veiculados em todos os meios de 

comunicação. Até à CPI um dos delatores compareceu, com a imagem 

televisionada em rede nacional. 

 

 Quanto ao contraditório, fundamental para defesa poder 

confrontar a fidelidade do que foi falado pelo delator com o reduzido a 

termo, antes da Audiência de Instrução e Julgamento. 

 

 Se a Polícia Federal e o Ministério Público acompanharam os 

depoimentos e a tudo tiveram acesso, preteritamente, pela paridade de 

armas, mostra-se indispensável que a defesa também possa tê-lo, até 

mesmo para apresentação desta Resposta e refutar as delações 

citadas. 
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 Qual a dificuldade de se dar à defesa acesso a tais 

vídeos/imagens, conferindo prazo razoável ao exame do material, para 

exercício do contraditório? Não se concebe a razão do indeferimento. 

 

 Pugna-se, pois, pelo integral acesso às filmagens que 

corresponderam às delações premiadas dos réus Alberto Youssef, 

Augusto Mendonça, Julio Camargo, Paulo Roberto Costa e Pedro 

Barusco, concedendo lapso temporal razoável à defesa para exame 

dos vídeos, com a consequente renovação do prazo de Resposta. 

 

* * * 

 

 Outros vícios de origem da operação “Lavajato” poderiam ser 

expostos, mas, em ações penais, consideradas conexas por Vossa 

Excelência, esse Juízo afastou preliminares levantadas pelas defesas, 

as quais são reiteradas aqui para fins de exame pelos tribunais 

superiores (por exemplo: proc. nº 5083376-05.2014.404.7000). 

 

 O relevante assunto alusivo à ilicitude das provas produzidas por 

meio de mensagens BBM, origem da “Lavajato”, merece rápida 

abordagem, haja vista a forma de obtenção, em inobservância ao 

Decreto nº 6.747/2009. Do descumprimento do Tratado bilateral entre 

Brasil e Canadá resulta a ilegalidade na obtenção da prova, que deu 

origem à operação “Lavajato”. 

 

 São muitas e muitas ilegalidades, à guisa de que os fins podem 

justificar os meios. Atropelos processuais, em detrimento da defesa, 

repetem-se. 

 

 O processo penal não pode ser compreendido como rito de 

passagem à condenação propagada e executada antecipadamente ou 

a busca, a todo custo, de prêmios, em detrimento da verdade. 
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 A denúncia não preenche os requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal. As deficiências formais e de conteúdo inviabilizam o 

direito de defesa. 

 

 Aliás, o que se dizer de uma denúncia que teve de ser explicada, 

em exposição, à imprensa, convocada para tanto, pela Procuradoria, 

com a utilização de sistema power point? 

 

 É a hipótese, destarte, de absolvição sumária, por não constituir 

o relatado na denúncia as infrações penais fantasiadas pelo acusador. 

 

 Por cautela, segue o rol de testemunhas, requerendo-se a 

intimação e oitiva, por imprescindíveis à defesa. 

 

Rio de Janeiro, 6 de abril de 2015. 

 

 

Alexandre Lopes de Oliveira 
OAB/RJ 81.570 

 

 

Renato de Moraes 
OAB/RJ 99.755 
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ROL DE TESTEMUNHAS: 

 

 A fim de qualificar suas testemunhas, a defesa técnica fez 

contato, por email, com o Jurídico da Petrobras, requerendo auxílio, de 

maneira a indicá-las corretamente. O Jurídico da Petrobras, segundo 

se infere dos emails trocados, está realizando o levantamento das 

qualificações. Destarte, assim que as tivermos, forneceremos a esse 

Juízo:  

 

Biato - Gerente Geral de Engenharia/Abastecimento 

Henídio - Gerente de Empreendimento de Dutos 

Mauro Loureiro - Relacionado aos projetos URUCU-COARI e PILAR-

IPOJUCA 

Maurício Guedes - Gerente dentro da Diretoria de Serviços 

Washington - Gerente dentro da Diretoria de Serviços 

Ricardo Azevedo - Gerente dentro da Diretoria de Serviços 

Marco Aurélio da Rosa Ramos - Gerente Executivo de Materiais 

Renata Baruzzi - Gerente da Área de Compartilhado 

Mariana - Jurídico 

Sérgio Arantes - Área de Custos/Orçamento 

Assistentes da Diretoria de Serviços: Osmar, Jorge e Francis 

Secretárias da Diretoria de Serviços: Beth e Glória 

Coordenadores das comissões de licitação da Repar, Replan e 

Gasodutos 

Gerentes dos empreendimentos Repar, Replan e Gasodutos 

José Sérgio Gabrielli de Azevedo 

(Rua Dr. Pedro de Souza Pondé, 171/Apto 701, Salvador, Bahia) 
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