
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA  “OPERAÇÃO LAVA JATO”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR

Autos nº 5024251-72.2015.404.7000

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos acima identificados, vem a

presença de Vossa Excelência, nos autos em epígrafe, dizer e requerer o que segue:

1. Apura-se, nos presentes autos, condutas atribuídas a MARCELO BAHIA ODE-

BRECHT,  ALEXANDRINO ALENCAR, ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO e MÁRCIO FARIA DA

SILVA, todos vinculados ao grupo Odebrecht, sendo o primeiro Presidente da Odebrecht

S/A e os demais diretores de diversas das empresas do mesmo grupo, tendo em vista sua

participação em organização criminosa voltada à prática de  diversos delitos em prejuízo

da PETROBRAS. Ao que se tem, estes quatro agentes, em comum acordo com diretores e

administradores das empreiteiras UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIER-

REZ,  OAS,  PROMON, MPE,  SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA,  ENGEVIX,  SETAL,  GDK  e

GALVÃO ENGENHARIA, entre outras, alguns desses já denunciados perante esse MM. Juízo

organizaram-se, formando Cartel para frustrar o bom resultado de licitações realizadas por

aquela estatal, sendo que para tanto ainda corromperam.

1/10



2. Desta forma, os mencionados agentes, atualmente recolhidos à carceragem da Polí-

cia Federal em Curitiba, juntamente com outras pessoas, estão sendo investigados pela prática

dos delitos previstos no art. 2º, § 4º, II, III e V, da Lei nº 12.850/23, art. 1º da Lei nº 9.613/98, art.

333 do Código Penal, art. 90 da Lei nº 8.666/90, art. 4º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/91 e art. 22

da Lei nº 7.492/86.

3. Para alcançar seus objetivos criminosos, especialmente para realizar os pagamentos

indevidos a agentes públicos corrompidos e, possivelmente, também para acobertar seus lucros,

advindos ou não desses contratos obtidos de forma ilícita, resta claro, até o presente momento,

que  MARCELO BAHIA ODEBRECHT,  ALEXANDRINO ALENCAR, ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO e

MÁRCIO FARIA DA SILVA valeram-se de empresas sediadas fora do território nacional, conhecidas

como offshores, algumas delas em paraísos fiscais. Assim, os valores eram transferidos de contas

mantidas em nome de empresas offshores  para as contas mantidas pelos servidores da PARO-

BRAS, entre estes RENATO DUQUE e os colaboradores PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUS-

CO.

4. A identificação de  algumas  dessas  empresas,  além daquelas já nominadas nestes

autos, está sendo feita a partir da análise das informações bancárias obtidas no exterior, seja por

meio pedidos de colaboração jurídica internacional, seja pelo fornecimento dos dados pelos co-

laboradores, além do conjunto dos depoimentos colhidos.

5. Tem-se, assim, que ALEXANDRINO, enquanto diretor da ODEBRECHT, sob as ordens

de seu presidente, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, reunia-se com ALBERTO YOUSSEF e José Jane-

ne para negociar o pagamento de propina dirigida ao grupo político que se beneficiava dos con-

tratos  firmados  com a  PETROBRAS,  sendo que  efetuava  depósitos  nas  contas  indicadas  por

YOUSSEF e informadas por RAFAEL ANGULO.  RAFAEL ANGULO, por sua vez, retirava com ALE-

XANDRINO os swifts, que nada mais são do que documentos de transferências internacionais.

6. É o que se extrai do depoimento (Nº 07) de RAFAEL ANGULO, bem como dos docu-



mentos por ele apresentados:

“ … Que, com certeza, era um acerto de contrato de propina e de transferências de dinheiro

no exterior; Que em relação a estas transferências de valores no exterior, YOUSSEF levava

número de contas situadas no exterior para ALEXANDRINO e este último providenciava o de-

pósito dos valores nas contas indicadas; Que o declarante apresenta nesta oportunidade al-

guns destes comprovantes para juntada, em anexo; Que também o declarante pessoalmente le-

vou número de contas situadas no exterior para ALEXANDRINO; Que entregou pessoalmente

tais números de contas para ALEXANDRINO, na própria BRASKEM; Que após a transferên-

cia dos valores no exterior, o declarante também ia buscar os comprovantes das transferências

interacionais (swifts), tais como estes que ora junta; QUE era ALEXANDRINO quem entrega-

va pessoalmente estes swifts ao declarante;(...)”

7. Assim, verifica-se, em exemplo não exaustivo, a partir da análise do depoimento de

nº 07 de RAFAEL ANGULO e da leitura dos swifts por ele apresentados que as contas mantidas

em nome das empresas INTERCORP LIGISTIC LTD., TRIDENT INTER TRADING LTD. E KLIENFELD

SERVICES LTDA. eram empregadas pelo grupo ODEBRECHT, especialmente através de sua subsidi-

ária BRASKEM, para realizar pagamentos a terceiros (documentos que compõe o anexo I).

8. Abaixo seguem trechos de alguns dos referidos swifts1:

1 Anexo 1.



9. Tem-se,  nessa medida,  que  as mencionadas empresas  INTERCORP LIGISTIC LTD.,

TRIDENT INTERTRADING LTD. e KLIENFELD SERVICES LTDA. eram empregadas por  ALEXANDRI-

NO,  este seguindo as determinações de MARCELO ODEBRECHT, para efetuar pagamentos nas

contas indicadas por YOUSSEF.

10. A análise das informações apreendidas, revela, agora, que estas mesmas empresas

offshore,  INTERCORP LIGISTIC LTD., TRIDENT INTER TRADING LTD. E KLIENFELD SERVICES LTDA,

também efetuaram pagamentos nas contas tituladas ou controladas por PAULO ROBERTO COS-

TA, PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE.

11. Reforçando o vínculo entre as três offshores nominadas, veja-se que em alguns dos

documentos apresentados por RAFAEL ANGULO há, inclusive, uma menção, ainda que indireta, à

BRASKEM. Diz-se menção indireta porque o nome BRASKEM não consta entre os envolvidos na

remessa internacional de valores, mas está no cabeçalho do documento, a apontar que foi emiti-

do naquela empresa,   constituindo-se de elemento que não pode ser desconsiderado  :



12. Como salientado, as três offshores se constituem de um dos instrumentos utilizados

pela ODEBRECHT, por meio de seus dirigentes, para fazer chegar a propina aos servidores cor-

rompidos da PETROBRAS.  Assim, de modo exemplificativo,  tem-se que  o relatório  de análise

SPEA nº 014/2015, ora juntado, revela que PAULO ROBERTO COSTA, entre outras transferências,

recebeu da offshore KLIENFELD a importância de US$160.000,00. Veja-se trecho do swift2:

13. Já PEDRO BARUSCO, por meio de sua conta QUINUS, também recebeu valores das

mencionadas offshores, como se verifica3:

14.  Por derradeiro, RENATO DUQUE, ex-gerente da PETROBRAS, também recebeu valo-

2 Anexo 2.
3 Anexo 3.



res da offshore TRIDENT, em sua conta 5128005, mantida no Banco Julius Baer, em Mônaco4:

15. Quanto a RENATO DUQUE, é importante salientar que   o recebimento de valores a  

partir de  ssas   empresas revela que as mencionadas   offshores   não eram empregadas somente para  

sustentar o esquema fraudulento de compra de nafta pela empresa BRASKEM  5  ,    mas também  

eram utilizados para viabilizar outros pagamentos das empresas do grupo ODEBRECHT. Isto

porque a atuação de RENATO DUQUE na PETROBRAS era na Diretoria de Serviços, não tendo, em

tese, relação com o contrato de fornecimento firmado entre a PETROBRAS e a BRASKEM.

16. A análise dos relatórios ora juntados, elaborados pela assessoria técnica do Ministé-

rio Público Federal (nº 036/2015, 014/2015, 070/20156),  esclarece em detalhes tais transações,

que envolvem as contas mantidas fora do território nacional por PEDRO BARUSCO, PAULO RO-

BERTO COSTA e RENATO DE SOUZA DUQUE. Abaixo seguem tabelas confeccionadas com dados

de três contas das controladas por estes três servidores da PETROBRAS, beneficiários que foram

dos pagamentos referidos7:

4 Anexo 4.
5 Note-se que, à época, era MARCELO BAHIA ODEBRECHT presidente do Conselho Administrativo da BRASKEM 

(anexo 5).
6 Anexos 6 a 10.
7 Anexos 11 a 13.

CONTA QUINUS (PAULO ROBERTO COSTA)
11/06/07 KLIENFELD SERVICES LTDA $159.964,98
25/06/07 KLIENFELD SERVICES LTDA $199.964,56
07/10/09 KLIENFELD SERVICES LTDA $274.696,54
15/10/09 KLIENFELD SERVICES LTDA $274.696,62
23/11/09 TRIDENT INTER TRADING LTD $439.535,00
29/11/09 TRIDENT INTER TRADING LTD $378.266,00

$1.727.123,70



17. Postos os fatos desta forma, verifica-se que há prova robusta de que os investiga-

dos MARCELO BAHIA ODEBRECHT,  ALEXANDRINO ALENCAR, ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO e

MÁRCIO FARIA DA SILVA, sobretudo os dois primeiros, efetivamente se utilizaram de contas ban-

cárias sediadas no exterior para realizar pagamentos a ex-empregados na PETROBRAS, possivel-

mente em várias transações comerciais que realizaram com aquela estatal, o que não só reforça

a conclusão a respeito de sua participação nos fatos, como justifica ainda mais a necessidade de

que permaneçam segregados.

18. Veja-se  sobretudo  que  ALEXANDRINO,  este  como  executor  direito,  bem  como

MARCELO ODEBRECHT, que detém amplo controle das condutas realizadas em seu grupo econô-

mico8, possuem totais condições de interferir na instrução processual, seja porque podem deter-

minar a movimentação dos valores,  fazendo com que fiquem fora do alcance das autoridades

brasileiras, seja porque podem ocultar tais elementos de prova, que se encontram em bancos se-

8 Anexo 14.

CONTA MILZART OVERSEAS DOLDINGS INC (RENATO DUQUE)
12/01/10 KLIENFELD SERVICES LTDA $299.854,00
14/01/10 INTERCORP LOGISTIC LTD. $399.854,00
19/01/10 INTERCORP LOGISTIC LTD. $299.975,00
03/02/10 TRIDENT INTER TRADING LTD $362.909,00
04/06/10 KLIENFELD SERVICES LTDA $534.609,00

$1.897.201,00

CONTA PEXO (PEDRO BARUSCO)
30/01/09 KLIENFELD SERVICES LTDA $95.332,45
05/02/09 KLIENFELD SERVICES LTDA $100.000,00
13/02/09 KLIENFELD SERVICES LTDA $96.955,33
10/04/09 INTERCORP LOGISTIC LTD. $97.021,00
08/10/09 KLIENFELD SERVICES LTDA $99.931,54
08/10/09 KLIENFELD SERVICES LTDA $82.349,54
08/10/09 KLIENFELD SERVICES LTDA $199.930,44
23/10/09 KLIENFELD SERVICES LTDA $199.930,44
07/12/09 KLIENFELD SERVICES LTDA $199.886,87

$1.171.337,61



diados no exterior, em países que constituem paraísos fiscais.

19. Da mesma forma, detendo MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ALEXANDRINO ALEN-

CAR o controle de tais contas, podem fazer com que os valores nela mantidos sejam remetidos a

outros destinos, impedindo sua apreensão, produto do ilícito que são. Veja-se que se tratam de

valores mantidos fora do país para pagar propina a servidores públicos brasileiros,  de forma a

dissimular sua origem ilícita. Há, pois, interesse na preservação da ordem econômica e também

para assegurar a aplicação da lei penal.

20. A jurisprudência dos Tribunais superiores, analisando situações com a presente, tem

apontado para a necessidade da manutenção da prisão, como se verifica:

RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA
A ORDEM TRIBUTÁRIA E CRIME DE QUADRILHA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 1.  A
imposição da custódia preventiva se impõe, em face das circunstâncias do caso que, pelas ca-
racterísticas delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a neces-
sidade de sua segregação para a garantia da ordem pública, em se considerando, sobretudo, a
existência de indicativos nos autos no sentido de que a atividade delituosa era reiterada, evi-
denciando a perniciosidade da ação ao meio social. Precedentes. 2. Ressalte-se, ademais, a
magnitude do valor supostamente objeto da evasão de divisas, isto é, R$ 35.407.000,71 (trinta
e cinco milhões, quatrocentos e sete mil e setenta e um centavos), o que revela a periculosida-
de da organização criminosa, impondo ao Poder Judiciário pronta atuação, para a cessação
do prejuízo público. 3. Há que se considerar, ainda, que transparece nítida sua intenção de se
furtar à persecução criminal do Estado, tendo em vista que não compareceu ao ato de interro-
gatório e forneceu endereço inexistente, restando infrutíferas todas as tentativas de localiza-
ção. 4. Recurso provido, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de primeiro
grau. (STJ - REsp: 886711 RS 2006/0174121-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de
Julgamento: 01/06/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2010)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA E O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, DESCAMI-
NHO E CORRUPÇÃO ATIVA. OPERAÇÃO BOLA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. RE-
QUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO. OR-
DEM PÚBLICA. PACIENTE QUE EXERCIA FUNÇÃO DE LIDERANÇA DENTRO DO GRU-
PO CRIMINOSO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A intensa participação do Paciente nas ativi-
dades delitivas apuradas, revela a necessidade da manutenção do cárcere provisório. O grupo
criminoso, perfeitamente organizado e estruturado para distribuição dos cigarros descami-
nhados, era liderado pelo Paciente e sua esposa. 2. A manutenção da prisão cautelar foi satis-
fatoriamente motivada ao salientar a necessidade da segregação do Paciente para se preser-
var a ordem pública e evitar, assim, a reiteração e a continuidade da atividade ilícita do grupo



que, como bem se destacou, encontra-se estruturado para a prática de crimes. 3. Ordem dene-
gada. Fica prejudicado o RHC n.º 21.144/RS, por se tratar de idêntico pedido.  (STJ - HC:
70560  RS  2006/0253687-8,  Relator:  Ministra  LAURITA  VAZ,  Data  de  Julgamento:
14/06/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/08/2007 p. 566).

EMENTA  Habeas  corpus.  Processual  penal.  Crimes  contra  o  sistema  financeiro.  Lei  nº
9.613/98. Alegada falta de fundamentação da prisão preventiva. Não ocorrência. Fundamen-
tação idônea. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Presença de condições subjetivas
favoráveis ao paciente. Circunstância que não obsta a segregação cautelar quando presentes
elementos concretos a justificá-la. Precedentes. Excesso de prazo na conclusão da instrução
criminal. Tema não submetido ao Tribunal de Justiça local e nem ao Superior Tribunal de Jus-
tiça. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade. Questão não conhecida. Precedentes. 1.
A análise do decreto prisional em questão autoriza o reconhecimento de que existem funda-
mentos suficientes para justificar a privação processual da liberdade do paciente, porque re-
vestido da necessária cautelaridade, não sendo suficientes os argumentos da impetração para
justificar a revogação daquela prisão. 2. A demonstração de condições subjetivas favoráveis
ao paciente não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, como no caso, elementos
concretos a recomendar a sua manutenção (HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Mi-
nistra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; e HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08). 3. O tema relativo ao excesso de prazo na conclusão
da instrução criminal não foi submetido ao Tribunal de Justiça local nem ao Superior Tribu-
nal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria ver-
dadeira dupla supressão de instância, o que é inadmissível. 4. Habeas corpus parcialmente
conhecido e denegado.  (STF - HC: 107421 RS , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de
Julgamento: 25/10/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 25-11-
2011 PUBLIC 28-11-2011)

21. Em face do exposto, é inafastável  a conclusão de ALEXANDRINO DE SALLES RA-

MOS DE ALENCAR e MARCELO BAHIA ODEBRECHT devem permanecer com a liberdade cercea-

do, seja porque (i) possuem plenas condições de interferir na prova, seja (ii) pelo fato de se cons-

tituírem de executores direto e mediato destas medidas,  (iii)  portanto possuem pleno conheci-

mento de todas as circunstâncias que as envolvem, (iv) bem como pelo fato de que possuem am-

plas condições materiais e financeiras para tanto.

Deste modo, requer o Ministério Público Federal, em face dos novos elementos ora

apontados, seja novamente analisada e reforçada a decisão que determinou a prisão preventiva

de ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR e MARCELO BAHIA ODEBRECHT, com supor-

te no art. 312 do CPP, eis que a decisão encontra amparo na necessidade de garantir a adequada

instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal e a própria preservação da ordem



econômica, dada a magnitude dos valores envolvidos, além de evitar a reiteração delituosa.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Curitiba, 02 de julho de 2015.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República
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