
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA  LAVA JATO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO

PARANÁ

Autos nº 5036518-76.2015.404.7000

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores da República signatários,

no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  vem  a  Vossa  Excelência  ADITAR  A

DENÚNCIA oferecida em 24/07/2015, consoante exposto a seguir.

Em 28/07/2015, foram colhidos na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba

depoimentos  de  MARIO  FREDERICO  DE  MENDONÇA  GOES,  no  bojo  de  procedimento  de

colaboração premiada1, nos quais o réu confirma e correlaciona provas da prática de, ao menos,

outras 15 operações de lavagem de dinheiro, que não foram descritas na denúncia.

Em razão desses novos elementos, o Ministério Público Federal adita a denúncia

para inserir outras 13 condutas de lavagem de dinheiro no item IV.4.3, e acrescentar à acusação o

item IV.4.4, com mais duas condutas de lavagem de dinheiro. Com isso, serão retificadas, ao final,

as capitulações das condutas dos réus, para inserir o cômputo dos novos fatos.

Considerando-se,  ainda,  que se  verificou a  ocorrência  de erro de formatação na

denúncia original (a partir da p. 129), com a sobreposição de quadros sobre texto, apresenta-se

ainda novo arquivo digital contendo a denúncia consolidada com o aditamento.

Passa-se, a seguir, à descrição das condutas objeto do aditamento, sendo que no

item IV.4.3 as condutas já são descritas de forma sobreposta à descrição original do item constante

da denúncia oferecida em 24/07/2015.

1 Os referidos depoimentos são utilizados nesta peça com anuência da defesa de MARIO GOES. O termo
de colaboração premiada será juntado aos autos oportunamente, após a conclusão do procedimento e
sua submissão a esse Juízo para homologação.
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1ª parte do aditamento – inserção de 13 condutas de lavagem de dinheiro no item IV.4.3,

subsequentes à conduta já descrita originalmente na denúncia

IV.4.3.  Imputação  de  lavagem  transnacional:  transferências  entre  a

ZAGOPE ANGOLA e a PHAD CORPORATION

OTÁVIO  MARQUES  DE  AZEVEDO,  ELTON  NEGRÃO  DE  AZEVEDO  JÚNIOR,

FLÁVIO MACHADO FILHO e ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS, na qualidade de

administradores do Grupo Andrade Gutierrez responsáveis pela transferência de recursos entre a

ZAGOPE  ANGOLA  e  a  PHAD  CORPORATION,  acobertada  por  falso  contrato  de  prestação  de

serviços,  e  que  determinaram,  comandaram  e  anuíram  com  o  esquema  descrito;  MARIO

FREDERICO  DE  MENDONÇA  GOES,  na  qualidade  de  operador  financeiro  e  controlador  da

offshore  PHAD CORPORATION e respectiva conta bancária na Suíça,  e  PEDRO JOSÉ BARUSCO

FILHO (na qualidade de Gerente Executivo da área de Serviços da PETROBRAS) e  RENATO DE

SOUZA DUQUE  (na qualidade de Diretor  de Serviços da PETROBRAS),  ambos  destinatários  da

propina e responsáveis por direcionar em acordo com os demais o modo de pagamento dessas

propinas; todos esses, de modo consciente, voluntário e reiterado, em unidade de desígnios, em

datas ainda incertas porém seguramente entre período próximo a dezembro de 2008 (data de

celebração do contrato e primeira fatura) e fevereiro de 2012 (data de finalização da transferência

dos  valores  a  outras  contas),  ocultaram  e  dissimularam,  por  14  vezes, a  natureza,  origem,

localização, disposição, movimentação e propriedade de valores que são oriundos dos diversos

crimes antecedentes já descritos nesta peça, no montante total de US$ 6.426.000,00 (seis milhões

e quatrocentos e vinte e seis mil dólares americanos), mediante transferências realizadas entre a

ZAGOPE ANGOLA e a conta da offshore PHAD CORPORATION na Suíça.

Consoante esclarecido por PEDRO BARUSCO, um dos meios pelos quais MARIO

GOES intermediava o repasse de vantagens indevidas a ele e a RENATO DUQUE, em razão de seus

cargos  na  Diretoria  de  Serviços  da  PETROBRAS,  era  a  realização  de  transações  internacionais

promovidas por MARIO GOES por meio de offshores que controlava. Veja-se2:

“QUE  indagado  como  recebia  os  pagamentos  de  vantagens  indevidas  de  MARIO  GOES,  o

COLABORADOR menciona que  a  maioria  dos  pagamentos  de  propinas  por  este  operador  eram

2 ANEXO 30 – Termo de Colaboração Complementar nº 1.
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efetuados no exterior, ou seja, mediante o repasse de numerários das contas de MARIO GOES no

exterior,  para as contas do COLABORADOR no exterior;  QUE dentre as contas que MARIO GOES

utilizava  para  tanto  no  exterior,  destacam-se  a  MARANELLE  e  a  PHAD,  ambas  pertencentes  ao

próprio MARIO GOES; QUE por intermédio destas contas foram efetuados dezenas de pagamentos ao

COLABORADOR, notadamente mediante depósitos nas contas DOLE TECH INC. e RHEA COMERCIAL

INC.  no  Banco  J  SAFRA SARASIN (Genebra,  Suíça)  e  DAYDREAM PROPERTIES  LTD.  e  BACKSPIN

MANAGEMENT  SA  no  Banco  Lombard  Odier  (Genebra  Suiça),  todas  de  propriedade  do

COLABORADOR; […]  QUE MARIO GOES efetuava ao COLABORADOR os pagamentos de sua parte

das propinas e também do percentual devido a RENATO DUQUE; QUE o COLABORADOR ficava,

assim, responsável por repassar a parte de RENATO DUQUE pessoalmente, na maioria das vezes

mediante; […] pagamentos em espécie, que ocorriam com frequência semanal ou quinzenal durante

todo o período em que o COLABORADOR ocupou a Gerência de Engenharia da PETROBRAS; QUE o

COLABORADOR repassava tais recursos em envelopes que eram entregues a DUQUE na própria sala

deste na PETROBRAS, no edifício EDISE (edifício-sede) […].”

O  efetivo  repasse  de  recursos  entre  as  contas  de  MARIO  GOES  e  de  PEDRO

BARUSCO  e  RENATO DUQUE  no exterior encontra-se devidamente descrita e comprovada nos

autos da ação penal nº 5083838-59.2014.404.70003, e adiante no item IV.4.4. Com fulcro em ampla

prova documental,  revelou-se  que, entre  10/07/2006 e  27/02/2012,  ao menos 83 repasses de

numerário foram efetuados das contas de MARIO GOES (PHAD e MARANELLE) para as contas de

PEDRO BARUSCO (DOLE TEC, RHEA, BACKSPIN e DAYDREAM), que eram administradas também

no interesse de RENATO DUQUE. Tais repasses totalizaram CHF 2.654.150,00, EUR 2.158.530,00 e

USD  9.931.198,61,  o  que  no  câmbio  corrente  equivale  ao  expressivo  montante  de  R$

48.193.278,994.

Com relação à PHAD, embora até o momento não se tenha obtido acesso aos

registros de tal conta, é possível afirmar com convicção que pertence a MARIO GOES e é por ele

controlada, em razão dos seguintes elementos probatórios:

(i)  PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO confirmou que recebeu repasses  de  MARIO

GOES oriundos da conta PHAD (vide Termos de Colaboração nº 45, e Termo de

Colaboração Complementar nº 16);

3 ANEXO 165 – denúncia. 
4  Veja-se, ainda, ANEXOS 40 e 41 – Relatório de Informação nº 11/2015 – SPEA/PGR e anexos.
5  ANEXO 26.
6  ANEXO 30.
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(ii) os extratos bancários das contas BACKSPIN e DAYDREAM, apresentados ao

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por PEDRO BARUSCO como parte do acordo de

colaboração  premiada,  indicam  que  essas  contas  efetivamente  receberam

recursos da conta PHAD;

(iii)  foi  apreendido no computador  de  MARIO GOES o  documento intitulado

“FATURA 01U/18”7  no qual figura como emitente a PHAD CORPORATION;

(iv)  o  próprio  MARIO  GOES  reconheceu  a  titularidade  da  conta  PHAD  e  da

offshore PHAD CORPORATION8.

A ZAGOPE – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S.A., por sua vez, é uma empresa

integrante do Grupo ANDRADE GUTIERREZ, com sede em Portugal9, e que tem como subsidiária a

ZAGOPE ANGOLA – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S.A. O procurador da ZAGOPE no Brasil  é

PEDRO  BERTO  DA  SILVA,  o  qual  tem  vínculos  com  diversas  empresas  do  Grupo  ANDRADE

GUTIERREZ, reforçando-se a conexão interna no grupo empresarial10.

Assim, com o objetivo de ocultar e dissimular a natureza, origem, localização,

disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores  que  são  oriundos  dos  diversos  crimes

descritos nesta acusação, os denunciados OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE

AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO MACHADO FILHO e ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS

valeram-se  da  empresa  ZAGOPE  ANGOLA,  integrante  do  Grupo  ANDRADE  GUTIERREZ,  para

efetuar repasses ao operador MARIO GOES no exterior, os quais posteriormente seriam destinados

a PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE.

Com efeito, por ocasião da análise de itens de informática apreendidos na sede

da  empresa  RIOMARINE,  de  MARIO GOES,  foi  possível  identificar,  conforme  detalhadamente

narrado no Relatório de Análise de Material de Informática nº 170/2015, da Polícia Federal (ANEXO

39), a existência de documentos que comprovam a transação entre as empresas ZAGOPE ANGOLA

e PHAD CORPORATION, especificamente:

1)  minuta  de  contrato  particular  de  prestação  de  serviços  entre  a  ZAGOPE

ANGOLA – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S.A.  (contratante),  situada em ANGOLA,  e a  PHAD

CORPORATION (contratada), situada na REPÚBLICA DO PANAMÁ, tendo como objeto a prestação,

7  ANEXO 39.
8 ANEXOS 184 e 185 – v. transcrição adiante.
9  http://www.zagope.pt/
10 ANEXO 39.
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pela  contratada,  de  serviços  de  consultoria,  no  valor  de  US$  6.426.000,00  (seis  milhões,

quatrocentos e vinte e seis mil dólares), a serem pagos em 18 parcelas mensais, com data de 10 de

dezembro de 2008;

2) modelo de “FATURA PROFORMA”, na qual se faz referência ao pagamento da

primeira  parcela  do  contrato  celebrado  entre  a  ZAGOPE  ANGOLA  e  a  PHAD CORPORATION,

descrito acima, no valor de US$ 1 milhão, fazendo referência aos nomes de ANTÔNIO PEDRO e

MARIO GOES;

3)  documento  intitulado  FATURA  01U/18,  tendo  como  emitente  a  PHAD

CORPORATION e credor a ZAGOPE ANGOLA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., no valor de US$

1 milhão, e como objeto “primeira parcela do contrato de prestação de serviços”, no valor de US$

468.000,00, e adiantamento no valor de US$ 532.000,00, com data de 10 de dezembro de 2008,

visualizado a seguir:

Ouvido em sede de procedimento de colaboração,  MARIO GOES  não apenas

reconheceu a titularidade da offshore PHAD CORPORATION e da respectiva conta na Suíça, como

também afirmou que o objetivo da celebração do contrato era dar aparência lícita aos repasses a
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serem realizados pela ANDRADE GUTIERREZ em favor de PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE,

que  os  serviços  constantes  do  contrato  nunca  foram e  não  seriam prestados,  que  os  valores

indicados no contrato foram efetivamente pagos pela ANDRADE GUTIERREZ, que a integralidade

do saldo da conta PHAD à época adveio da ANDRADE GUTIERREZ e que a negociação para o

repasse dos valores foi realizada com o réu ANTONIO PEDRO CAMPELLO11:

QUE, posteriormente foi criada uma outra conta também junto ao banco SAFRA e por DENISE

KOS, de nome PHAD, a qual teria por finalidade receber recursos a título de comissão de

PEDRO  BARUSCO  a  partir  de  contratos  mantidos  entre  a  ANDRADE  GUTIERREZ  e  a

PETROBRAS;  QUE,  para  implementar  esse  pagamento  foi  celebrado  um contrato  entre  a

PHAD e a ZAGOPE, a qual fazia parte do Grupo ANDRADE GUTIERREZ e atuava em Angola;

QUE, não foi prestado qualquer serviço quanto a esse contrato entre a PHAD e a ZAGOPE,

QUE, segundo recorda, esse contrato foi na ordem de seis milhões de dólares e foi celebrado

por volta do ano de 2008;  QUE, afirma que a PHAD foi criada inclusive porque a MARANELLE

estava com uma movimentação muito grande; QUE, acredita que a PHAD tenha realizado apenas

negócios envolvendo a ZAGOPE e o Grupo ANDRADE GUTIERREZ; QUE, não recorda especificamente

a que obra da ANDRADE GUTIERREZ estaria ligado a esse contrato entre a PHAD e a ZAGOPE,

acreditando que esse tenha sido o único contrato entre a PHAD e a ZAGOPE visando o pagamento de

comissões a PEDRO BARUSCO e ao declarante; QUE, recorda-se de que no ano de 2014 BARUSCO

lhe pediu a copia de algum contrato referente a serviços prestados no exterior, o qual ele pretendia

utilizar para provar que prestara serviços como consultor após a sua saída da PETROBRAS; QUE,

solicitou então a ANTONIO PEDRO CAMPELLO uma copia desse contrato, tendo o mesmo enviado a

minuta por email sem assinatura, estando o documento em poder da Policia Federal;  QUE, segundo

sabe, sabe BARUSCO pretendia fazer prova de que teria prestado serviços de consultoria no exterior

junto as autoridades suíças; QUE, desconhece se BARUSCO logrou êxito nessa iniciativa, sendo certo

que na data da assinatura do contrato entre a PHAD e a ZAGOPE o mesmo ainda era Gerente da

PETROBRAS e , como dito, a partir desse contrato nenhum serviço foi prestado, seja pelo declarante

seja por PEDRO BARUSCO; QUE, quando DENISE KOS saiu do Safra por volta do ano de 2011 e

foi trabalhar no banco Lombard, Odier a conta PHAD foi encerrada e o seu saldo transferido

para o “amigo” PEDRO BARUSCO; QUE, acredita que o saldo na época fosse de seis milhões

de dólares aproximadamente; 

Consoante  a  cláusula  terceira  do  contrato,  o  valor  total  de  US$  6.426.000,00

deveria ser pago em 12 parcelas mensais, no valor de US$ 468.000,00 cada, e outras 6 parcelas

11 ANEXO 184.
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mensais  subsequentes  às  12  primeiras,  no valor  de  US$ 135.000,00 cada.  O contrato também

previu a possibilidade de adiantamento de valores, os quais seriam abatidos ao final12:

Diante do contrato e primeira fatura acima destacados, pode-se concluir que os

denunciados promoveram a realização de ao menos 14 operações financeiras (já descontadas as

equivalentes ao valor adiantado no primeiro pagamento) entre período próximo a dezembro de

2008 (data de celebração do contrato e primeira fatura) e fevereiro de 2012 (data de finalização da

transferência dos valores da conta PHAD a outras contas), da seguinte forma:

i)  a  primeira  transferência  entre  a  ZAGOPE  ANGOLA  e  a  PHAD ocorreu  em

período próximo a dezembro de 2008 (data  do contrato e  da  fatura),  e  teve  o  valor  de US$

1.000.000,00, correspondente à primeira parcela, no valor de US$ 468.000,00, e adiantamento no

valor de US$ 532.000,00. O montante adiantado corresponde aproximadamente ao valor de quatro

das parcelas finais do contrato;

12 ANEXO 39.
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ii) foram realizadas outras 11 transferências mensais entre a ZAGOPE ANGOLA e

a PHAD, no valor de US$ 468.000,00 cada;

iii)  em seguida, foram realizadas mais 2 transferências mensais entre a ZAGOPE

ANGOLA e a PHAD, no valor de US$ 135.000,00 cada (foram desconsiderados outros 4 pagamentos

nesse valor em razão do adiantamento descrito na primeira fatura).

Embora  não  estejam  ainda  disponíveis  os  extratos  da  conta  PHAD,  a  efetiva

realização das operações de lavagem de dinheiro pode ser confirmada documentalmente a partir

da verificação dos extratos das contas de PEDRO BARUSCO, as quais receberam créditos oriundos

da  conta  PHAD  nos  valores  de  US$  5.8787.880,61  (em  09/12/11,  para  a  conta  BACKSPIN

MANAGEMENT) e US$ 13.068,00 (em 27/02/12, para a conta DAYDREAM PROPERTIES)13.

Assim, a conta PHAD tinha saldo de aproximadamente seis milhões de dólares

em 2011, montante condizente com o valor total do contrato entre a ZAGOPE ANGOLA e a PHAD,

o  que  corrobora  por  meio  documental  a  declaração  de  MARIO GOES  no  sentido  de  que  a

integralidade dos valores depositados na PHAD CORPORATION à época advieram da ANDRADE

GUTIERREZ por intermédio do contrato entre a ZAGOPE ANGOLA e a PHAD.

O objeto do contrato em questão é a “prestação de serviços de consultoria com

identificação de oportunidades de investimento nos setores de infra-estrutura industrial, rodoviária,

portuária, aeroportuária, imobiliária, de cimento na costa atlântica da África”, e a “prestação de

serviços de consultoria relacionada com identificação de oportunidades de investimento na área de

óleo e gás na costa atlântica da África, em especial, sem se limitar, nos setores de (a) exploração de

campos  marítimos  e  terrestres;  (b)  construção  e  arrendamento  de  plataformas  marítimas  e

terrestres; (c) construção de refinarias e unidades de tratamento e processamento; e, (d) construção

e operação de portos, terminais e dutos para manuseio de óleo, gás e derivados.” (Cláusulas 1.1 e

1.2). Tal objeto é evidentemente falso, não apenas porque a PHAD CORPORATION era apenas uma

empresa  de  fachada  constituída  no  exterior  apenas  para  a  movimentação  de  recursos,  como

também  porque  MARIO  GOES  não  detinha  expertise  que  justificasse  a  contratação  para  a

prestação de tais serviços, mormente com a amplitude anunciada (diversas áreas de conhecimento)

e a área de atuação indicada (costa da África). A ausência de prestação de serviços foi confirmada

pelo próprio MARIO GOES14.

13 ANEXOS 40 e 41.
14 ANEXOS 184 e 185.
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Ainda,  o  uso de empresa  offshore,  neste  caso,  também configura lavagem de

ativos porque oculta a titularidade de valores e quem os movimenta. Como já assinalado em outra

oportunidade  por  um  dos  subscritores,  as  sociedades  offshores,  muitas  vezes  designadas

simplesmente  como  offshores  ou  por  outras  denominações,  como  sociedades  veículos15,  são

constituídas especialmente em paraísos fiscais, como o Panamá, tendo estes por característica o

oferecimento de facilidades para constituição e manutenção de pessoas jurídicas que não atuem

em  seu  território  (como  baixos  custos  de  constituição,  nenhuma  ou  baixa  tributação,

desnecessidade  de  presença  física  para  empresas  etc.),  e  a  garantia  de  alto  nível  de

confidencialidade quanto aos seus verdadeiros proprietários, quer por facultarem o uso de ações

ao portador, quer por permitirem o uso de diretores ou sócios nominais, quer pela ausência de

maiores exigências cadastrais ou ainda pela presença de regras de sigilo comercial e profissional.

Como  assinalam  autores  que  tratam  de  lavagem  de  dinheiro,  as  sociedades

offshores muitas vezes não têm qualquer atividade comercial ou industrial, ou autorizações estatais

por não serem requeridas, não contratam funcionários e sua estrutura física não passa de uma

caixa postal, tendo por único propósito ocultar as pessoas (físicas ou jurídicas) que são donas do

capital  e  tomam as decisões,  bem como protegê-las de responsabilidades16,  o que se aplica à

offshore referida nesta acusação.

15  As  empresas  offshore  (ou  simplesmente  offshores) são  chamadas  também,  de  um  lado,  de  shell
companies,  isto  é,  empresas  “concha”,  pois  escondem quem está  “dentro  delas”,  nome assimilável  à
tradicional expressão “empresa de fachada” e, de outro lado, de  shelf companies,  isto é, empresas de
prateleira,  pois  são  constituídas  ou  adquiridas  prontas  facilmente,  como  se  fossem  pinçadas  das
prateleiras de um supermercado. 
Além de serem constituídas em países cujas legislação e política dificultam muito, se não impedem, o
acesso a informações fiscais e bancárias de domiciliados, sobretudo quando fundado o pedido em crimes
de ordem fiscal,  são produzidas “em série”  e normalmente gerenciadas por escritórios especializados
(“fábricas de offshores”), podendo ser facilmente adquiridas e mantidas mediante o pagamento de taxas
anuais, em um processo que pode ser feito, totalmente, inclusive pela internet. 
Os adquirentes as “compram” já prontas (como se em um supermercado as puxassem de uma prateleira,
daí o nome “de prateleira”) ou ordenam sua constituição e passam a gerenciá-las mediante procuração
com poderes amplos que a eles é conferida “pela empresa”, pois como proprietários nominais constam
no estatuto social  terceiros,  os quais  não raro figuram como proprietários de centenas de empresas
similares vendidas do mesmo modo. 
Daí ser a  offshore  mecanismo muito usado para blindagem patrimonial e sempre que é necessário ou
conveniente esconder os reais donos do negócio ou empreendimento. Sob essa perspectiva, pode ser
encarada como uma evolução ou um refinamento técnico o “laranja” e do “fantasma”.
Nesse contexto, é evidente que não têm as  offshores  estrutura física no país de sua constituição, salvo
aquela estrutura básica de correspondência que é mantida pelo escritório ou “fábrica de offshores”, o que
é comum a todas as empresas da espécie comercializadas.

16 Veja-se, por exemplo, VÍTOLO, Daniel Roque. Prevención sobre el uso de estructuras jurídicas off shore
frente al delito de lavado de dinero y el crimen transnacional. In: El Diario, n. 210-913, 13 dez. 2004. 
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O uso de offshores é um dos métodos elencados pela OCDE (Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para alcançar o anonimato, método muito utilizado

por lavadores de dinheiro.17 Com efeito, a utilização da  offshore para ocultar os reais titulares de

propriedades ou os  reais  agentes de movimentações financeiras é reconhecida como uma das

principais tipologias ou técnicas da lavagem de dinheiro.18 19 Assim, a  offshore que figura nesta

denúncia foi usada como empresa de fachada pelos agentes brasileiros (tipologia de lavagem de

dinheiro), os quais eram os proprietários-beneficiários, ou real titulares, das contas e dos valores

nelas criminosamente movimentados.

Frise-se que tão só a manutenção de valores sob a titularidade de offshores que

servem para garantir  o anonimato de seu controlador,  no exterior,  já  caracteriza  ocultação de

patrimônio.

Resta claro, portanto, que a utilização das empresas ZAGOPE ANGOLA e PHAD

CORPORATION teve por objetivo quebrar o rastro do dinheiro oriundo dos inúmeros crimes de

cartel, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, contra a ordem tributária e contra o sistema

financeiro nacional, todos descritos nesta denúncia, distanciando os recursos de sua origem ilícita e

ocultando a identidade dos remetentes, intermediários e destinatários.

Diante de tal quadro, tem-se que, ao oportunizar a realização de 14 pagamentos

no  valor  total  de  US$  6.426.000,00  (seis  milhões  e  quatrocentos  e  vinte  e  seis  mil  dólares

americanos)  em  conta  bancária  na  Suíça  titularizada  pela  PHAD  CORPORATION,  oriunda  de

subsidiária do Grupo ANDRADE GUTIERREZ no exterior, com base em contrato com falso objeto e

utilizando-se de empresas offshore cujos titulares são ocultos, os denunciados OTÁVIO MARQUES

DE AZEVEDO,  ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR,  FLÁVIO MACHADO FILHO,  ANTÔNIO

PEDRO CAMPELLO DE  SOUZA DIAS, MARIO GOES,  PEDRO BARUSCO  e  RENATO DUQUE,

agindo em conluio e com unidade de desígnios, dissimularam a origem, disposição, movimentação

e  propriedade  de  US$  6.426.000,00 provenientes  direta  e  indiretamente  dos  crimes  de

organização  criminosa,  formação  de  cartel,  fraude  a  licitação  contra  a  PETROBRAS  e  outros,

violaram   por 14 vezes em concurso material   o disposto no art. 1º da Lei 9613/98 e incorreram na

prática do crime de lavagem de capitais.

17  OECD. Behind the corporate veil – using corporate entities for illicit purposes. 2001. Disponível em:
<http://www.oecd.org/dataoecd/0/3/43703185.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2010.

18  MACEDO, Carlos Márcio Rissi. Lavagem de Dinheiro. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2009, p. 39.
19 RICHARDS,  James  R.  Transnational  criminal  organizations,  cybercrime,  and  money  laundering.

Washington DC: CRC Press, 1998, p. 56.
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2ª parte do aditamento – inserção do item IV.4.4, com 2 condutas de lavagem de dinheiro 

IV.4.4.  Imputação  de  lavagem  transnacional:  transferências  entre  a

PHAD e contas de BARUSCO na Suíça

OTÁVIO  MARQUES  DE  AZEVEDO,  ELTON  NEGRÃO  DE  AZEVEDO  JÚNIOR,

FLÁVIO MACHADO FILHO e ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS, na qualidade de

administradores do Grupo Andrade Gutierrez responsáveis pela transferência de recursos entre a

ZAGOPE  ANGOLA  e  a  PHAD  CORPORATION,  acobertada  por  falso  contrato  de  prestação  de

serviços, e por sua posterior transferência às contas de PEDRO BARUSCO, e que determinaram,

comandaram  e  anuíram  com  o  esquema  descrito;  MARIO  GOES20, na  qualidade  de  operador

financeiro, proprietário da empresa de fachada PHAD CORPORATION e controlador da respectiva

conta bancária na Suíça, utilizada com a finalidade de ocultar e movimentar valores destinados ao

pagamento de vantagens indevidas a PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO e RENATO DE SOUZA DUQUE;

PEDRO JOSÉ  BARUSCO FILHO21  (na  qualidade  de  Gerente  Executivo  da  área  de  Serviços  da

PETROBRAS) e RENATO DE SOUZA DUQUE22 (na qualidade de Diretor de Serviços da PETROBRAS),

ambos na qualidade de destinatários da propina e de responsáveis por direcionar em acordo com

os demais o modo de pagamento dessas propinas; todos esses, de modo consciente, voluntário e

reiterado,  em  unidade  de  desígnios,  nos  dias  09/12/2011  e 27/02/2012,  por  2  vezes

(transferências  bancárias  entre  as  contas  PHAD,  BACKSPIN  e  DAYDREAM), ocultaram  e

dissimularam  no  exterior,  em  contas  na  Suíça,  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,

movimentação e propriedade de valores que são oriundos dos diversos crimes antecedentes já

descritos  nesta  peça,  no  montante  de  US$  5.900.948,61 (cinco  milhões,  novecentos  mil,

novecentos e quarenta e oito dólares americanos e sessenta e um centavos).

Conforme já descrito acima,  MARIO GOES, em sua atuação como operador de

propinas  oferecidas  à  Diretoria  de  Serviços  da  PETROBRAS, ocultava  valores  no  exterior  e  os

movimentava  para  contas  de  PEDRO  BARUSCO mantidas  na  Suíça.  Nas  contas  de  PEDRO

20 Já denunciado por estes fatos na ação penal nº 5012331-04.2015.404.7000.
21 Já denunciado por estes fatos na ação penal nº 5012331-04.2015.404.7000.
22 Já denunciado por estes fatos na ação penal nº 5012331-04.2015.404.7000.
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BARUSCO,  o  dinheiro  era  novamente  ocultado  para,  em  seguida,  ser  repartido  com  RENATO

DUQUE. Veja-se, nesse sentido, o que declara PEDRO BARUSCO23:

“QUE a partir do ano de 2004, quando o COLABORADOR já ocupava o cargo de Gerente Executivo de

Engenharia, representantes de grande empreiteiras passaram a procurar MARIO GOES com o intuito

de  ter  acesso  ao  COLABORADOR;  QUE  neste  contexto  os  administradores  dessas  grandes

empreiteiras,  dentre  as  quais  a  UTC  (RICARDO  PESSOA  e  WALMIR  PINHEIRO),  MPE  (CARLOS

MAURÍCIO), OAS (AGENOR FLANKLIN MEDEIROS), MENDES JUNIOR (ALBERTO VILAÇA), ANDRADE

GUTIERREZ (ANTONIO PEDRO e PAULO DALMAZZO), SCHAIN (EDSON COUTINHO), CARIOCA (LUIZ

FERNANDO ou MOSCOU) e BUENO ENGENHARIA (ADROALDO BUENO), passaram a utilizar-se do

MARIO GOES para oferecer e efetuar o pagamento de vantagens indevidas ao COLABORADOR e a

RENATO DUQUE,  em decorrência  de  contratos  que  pretendiam firmar  com a  PETROBRAS;  QUE

indagado  como  recebia  os  pagamentos  de  vantagens  indevidas  de  MARIO  GOES,  o

COLABORADOR menciona que a  maioria dos pagamentos de propinas por este operador

eram efetuados no exterior, ou seja, mediante o repasse de numerários das contas de MARIO

GOES no exterior, para as contas do COLABORADOR no exterior; QUE dentre as contas que

MARIO GOES utilizava para tanto no exterior, destacam-se a MARANELLE e a PHAD, ambas

pertencentes ao próprio MARIO GOES; QUE por intermédio destas contas foram efetuados

dezenas  de pagamentos ao COLABORADOR,  notadamente mediante depósitos  nas contas

DOLE TECH INC. e RHEA COMERCIAL INC. no Banco J SAFRA SARASIN (Genebra, Suíça) e

DAYDREAM  PROPERTIES  LTD.  e  BACKSPIN  MANAGEMENT  SA  no  Banco  Lombard  Odier

(Genebra  Suiça),  todas  de  propriedade  do  COLABORADOR ;  QUE  o  depoente  não  consegue

rememorar, neste momento, em virtude por quais empreiteiras, ou em virtude de que contratos da

PETROBRAS,  esses  pagamentos  se  referiam,  visto  que,  conforme  já  mencionado,  MARIO  GOES

operacionaliza os pagamentos de propinas de várias empreiteiras e em decorrência de diversas obras

da  PETROBRAS  ao  mesmo  tempo;  […]   QUE  MARIO  GOES  efetuava  ao  COLABORADOR  os

pagamentos de sua parte das propinas e também do percentual devido a RENATO DUQUE; QUE o

COLABORADOR ficava, assim, responsável por repassar a parte de RENATO DUQUE pessoalmente,

na maioria das vezes mediante; […] pagamentos em espécie, que ocorriam com frequência semanal

ou quinzenal durante todo o período em que o COLABORADOR ocupou a Gerência de Engenharia da

PETROBRAS; QUE o COLABORADOR repassava tais recursos em envelopes que eram entregues a

DUQUE na própria sala deste na PETROBRAS, no edifício EDISE (edifício-sede) […].”

De outra  parte,  MARIO GOES declarou  que  os  valores  depositados  na  conta

PHAD  CORPORATION,  na  Suíça,  eram  integralmente  oriundos  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  e  as

23 ANEXO 30.
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transferências em favor de tal conta ocorreram acobertadas por falso contrato de prestação de

serviços  entre  a  ZAGOPE  ANGOLA,  subsidiária  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  e  a  PHAD

CORPORATION24, pagamentos esses já descritos no item IV.4.3.

A  partir  da  análise  dos  extratos  e  outros  relatórios  bancários  das  contas

BACKSPIN e DAYDREAM, apresentados ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por PEDRO BARUSCO

como parte do acordo de colaboração premiada, foi elaborado o Relatório de Análise nº 11/2015 -

SPEA/PGR25, que identificou as seguintes informações sobre referidas contas:

- BACKSPIN: conta intitulada BACKSPIN MANAGEMENT, n. 511628-00, vinculada

à instituição financeira LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH, na Suíça, tem como titular a offshore

de  mesmo  nome,  BACKSPIN  MANAGEMENT  SA,  constituída  nas  Ilhas  Virgens  Britânicas,  em

4/10/2011, e cujo procurador da conta foi PEDRO BARUSCO. Posteriormente essa conta passou a

ter como beneficiária a ZEMERANA FOUNDATION, criada em Leichtenstein, em 17/12/2012, cujo

fundador apresentado também foi PEDRO BARUSCO;

- DAYDREAM: conta intitulada DAYDREAM PROPERTIES, n. 511625-00, vinculada

à instituição financeira LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH, na Suíça, tem como titular a offshore

de  mesmo  nome  DAYDREAM  PROPERTIES  LTD,  constituída  nas  Ilhas  Virgens  Britânicas,  em

5/10/2011, e cujo procurador da conta foi PEDRO BARUSCO. Posteriormente essa conta passou a

ter como beneficiária a ZEMERANA FOUNDATION, criada em Leichtenstein, em 17/12/2012, cujo

fundador apresentado também foi PEDRO BARUSCO.

Com relação à conta PHAD, embora até o momento não se tenha obtido acesso

aos registros de tal conta, é possível afirmar com convicção que pertence a MARIO GOES e é por

ele controlada, em razão dos seguintes elementos probatórios:

(i) PEDRO BARUSCO confirmou que recebeu repasses de MARIO GOES oriundos

da conta PHAD (vide Termos de Colaboração nº 426,  e Termo de Colaboração

Complementar nº 127);

(ii) os extratos bancários das contas BACKSPIN e DAYDREAM, apresentados ao

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por PEDRO BARUSCO como parte do acordo de

24 ANEXOS 184 e 185.
25  ANEXOS 40 e 41.
26  ANEXO 26.
27  ANEXO 30.
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colaboração  premiada,  indicam  que  essas  contas  efetivamente  receberam

recursos da conta PHAD;

(iii)  foi  apreendido no computador  de  MARIO GOES  o documento intitulado

“FATURA 01U/18”28  no qual figura como emitente a PHAD CORPORATION;

(iv)  o  próprio  MARIO  GOES  reconheceu  a  titularidade  da  conta  PHAD  e  da

offshore PHAD CORPORATION29.

O já mencionado Relatório de Análise nº 11/2015 - SPEA/PGR30 identificou nos

extratos  das  contas  DAYDREAM e  DOLE  TEC  (dentre  outras),  de  PEDRO  BARUSCO,  porém

utilizadas  também no interesse  de  RENATO DUQUE,  os  seguintes  repasses  oriundos  da  conta

PHAD, de MARIO GOES:

Data do repasse Conta de origem Conta de destino Valor Moeda

09/12/11 PHAD BACKSPIN 5.887.880,61 USD

27/02/12 PHAD DAYDREAM 13.068,00 USD

Assim,  entre  09/12/2011  e  27/02/2012,  dois  repasses  de  numerário  foram

efetuados da conta de MARIO GOES (PHAD) para as contas de PEDRO BARUSCO (BACKSPIN e

DAYDREAM), que eram administradas em favor de RENATO DUQUE,  repasses esses efetuados no

interesse de OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR,  FLÁVIO

MACHADO FILHO e ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS, vez que tais valores eram

integralmente provenientes dos valores devidos pela ANDRADE GUTIERREZ em razão dos diversos

crimes antecedentes descritos nesta peça, e haviam sido anteriormente lavados por intermédio do

contrato e transferências entre a ZAGOPE ANGOLA e a PHAD CORPORATION.

O infográfico abaixo apresenta o fluxo de lavagem transnacional de ativos:

28  ANEXO 39.
29 ANEXOS 184 e 185 – v. transcrição adiante.
30 Anexos 55 a 57.
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Diante  de  tal  quadro,  tem-se  que,  nos  dias  09/12/2011  e  27/02/2012,  ao

promoverem 2 transações bancárias entre contas estrangeiras (PHAD, BACKSPIN e DAYDREAM)

com o intuito de abrandar o rastro de valores destinados ao pagamento das vantagens indevidas à

Diretoria  de Serviços  da PETROBRAS,  OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO,  ELTON NEGRÃO DE

AZEVEDO  JÚNIOR,  FLÁVIO MACHADO  FILHO  e ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO  DE  SOUZA

DIAS, agindo em conluio e unidade de desígnios com MARIO GOES, PEDRO BARUSCO e RENATO

DUQUE31,  ocultaram  e  dissimularam  em  contas  no  exterior,  na  Suíça,  a  natureza,  origem,

31 Os três já denunciados por estes fatos na ação penal nº 5012331-04.2015.404.7000.
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localização, disposição, movimentação e propriedade de valores que totalizam US$ 5.900.948,61

(cinco milhões, novecentos mil, novecentos e quarenta e oito dólares americanos e sessenta e um

centavos), provenientes direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de

cartel,  fraude  a  licitações  contra  a  PETROBRAS e  outros,  violaram    por  2  vezes  em concurso

material    o disposto no art. 1º da Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime de  lavagem de

capitais.

3ª  parte  do  aditamento  –  alteração do  cômputo  das  capitulações  (com o acréscimo das

condutas descritas acima na PARTE V, item 5, referente aos crimes de lavagem)

5)  pela  prática  do  delito  de  lavagem  de  capitais,  previsto  no art.  1º  da  Lei

9.613/1998,  OTÁVIO  MARQUES  DE  AZEVEDO (por  54  vezes em  concurso  material),  FLÁVIO

GOMES MACHADO FILHO (por 54 vezes em concurso material),  ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO

JÚNIOR (por  54 vezes em concurso material),  ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS

(por  54 vezes em concurso material),  PAULO ROBERTO DALMAZZO (por  3 vezes em concurso

material),  PAULO ROBERTO COSTA (por  8  vezes em concurso material),  RENATO DE SOUZA

DUQUE (por  44 vezes em concurso material),  PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (por  44 vezes em

concurso material), FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES (por 31 vezes em concurso material),

ARMANDO FURLAN JUNIOR (por  28 vezes em concurso material),  ALBERTO YOUSSEF (por  3

vezes em concurso material), LUCÉLIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES (por 30 vezes em concurso

material) e MARIO FREDERICO MENDONÇA GOES (por 44 vezes em concurso material).

Conclusão

Em  face  do  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  requer  seja  recebido

integralmente o presente aditamento, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.

Curitiba, 27 de julho de 2015.
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