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EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  FEDERAL DA  13ª  VARA  FEDERAL  CRIMINAL DE

CURITIBA/PR.

Autos nº 5044443-26.2015.404.7000 (pedido de prisão preventiva)

Classe: Pedido de prisão preventiva

Parecer. Representação pela conversão
da  prisão  temporária  em  prisão
preventiva. Possibilidade. Comprovado
envolvimento do investigado na prática
habitual  e  sistemática  de  crimes  na
PETROBRAS. Manutenção de contas
bancárias  não declaradas no exterior.
Necessidade da prisão preventiva para
a  garantia  da  ordem  pública,
econômica, para assegurar a aplicação
da  lei  penal  e  por  conveniência  da
instrução.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  signatários,  no

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

Excelência,  para  se  manifestar  sobre  a  representação  policial  de  conversão  da  prisão

temporária  de  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES em  prisão  preventiva  nos

seguintes termos.

1. FATOS.

Trata-se de pedido de  prisão preventiva  e  busca  e  apreensão formulado em face

JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES e  pessoas  físicas  e  jurídicas  a  ele

relacionadas.

Com o aprofundamento das investigações da denominada Operação Lava Jato, restou

evidenciado que o representado JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES participou de
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forma sistemática da corrupção na diretoria internacional, inclusive operando contas ocultas

no exterior, cuja correta localização é ignorada. Para a consumação de seus crimes,  JOÃO

AUGUSTO REZENDE HENRIQUES  teria sido auxiliado pelo seu ex-sócio,  MILOUD

ALAIN HASSENE DAOUADJI.

Em razão disso, o MPF requereu a prisão preventiva, o bloqueio de ativos e a busca e

apreensão  no  endereço  de  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES  e  de  suas

empresas. O MPF pleiteou também a busca e apreensão e a condução coercitiva de MILOUD

ALAIN HASSENE DAOUADJI.

No evento 4, o douto juízo deferiu parcialmente a pretensão do Ministério Público

Federal, decretando a prisão temporária, o bloqueio de ativos e a busca e apreensão de  JOÃO

AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, como também a busca e apreensão e a condução

coercitiva de MILOUD ALAIN HASSENE DAOUADJI.

Concomitantemente,  nos  autos  nº  5040089-55.2015.4.04.7000 foi  determinada  a

quebra  de  sigilo  bancário  e  fiscal  e  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES,

MILOUD ALAIN HASSENE DAOUADJI e pessoas físicas e jurídicas a eles relacionadas.

Em acréscimo ao pedido inicial de prisão preventiva e busca e apreensão, evento 10,

a autoridade policial representou pela busca e apreensão e condução coercitiva de  VITOR

PEREIRA DELPHIM,  atual  assessor  da  presidência  do  INPI,  ex-assessor  de  deputado

estadual no Rio de Janeiro e candidato derrotado ao cargo de deputado estadual nas eleições

de 2014. 

O pedido foi deferido no evento 14, com parecer favorável do MPF.

Com  a  proximidade  do  exaurimento  do  prazo  da  prisão  temporária  de  JOÃO

AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES,  a  autoridade  policial  relatou  parcialmente  as

investigações pleiteou a conversão da prisão temporária em prisão preventiva argumentando

(evento 11 nos autos nº 5046214-39.2015.4.04.7000 IPL ): 

A liberdade de  JOÃO AUGUSTO,  neste momento, inviabilizaria a
investigação.  Conforme se viu,  o  investigado mentiu e  ocultou das
autoridades a existência de contas no exterior, seguramente utilizadas
para  a  prática  de  crimes.  Tais  contas,  assim  como  seus  recursos,
permaneceram alheios  e  longes dos olhos  dos investigadores  e dos
representantes  do  órgão  acusador,  mesmo  após  a  deflagração  da
operação e da inequívoca ciência que JOÃO AUGUSTO REZENDE
HENRIQUES tomou de que era objeto de investigação. Aliás, não se
pode  deixar  de  repetir,  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE
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HENRIQUES  foi  ouvido,  já  em  2015,  em  duas  oportunidades
diferentes, refutando, em ambas, a existência de contas no exterior.
Evidente, portanto, a afronta do investigado em relação as autoridades
ligadas  à  persecução  criminal,  assim  como  o  desrespeito  com  as
instituições  públicas.  A custódia  temporária  de  JOÃO AUGUSTO
REZENDE  HENRIQUES  deve,  portanto,  ser  convertida  em
preventiva, uma vez que presentes os pressupostos e requisitos legais
para tanto.

Em breve, é o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

MPF passa a expor os motivos  para a conversão da prisão temporária em prisão

preventiva com fundamento nas novas provas obtidas após: 1) a quebra de sigilo bancário e

fiscal de  JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES E MILOUD ALAIN HASSENE

DAOUADJI; 2) homologação do acordo de colaboração premiada de EDUARDO MUSA

nos  autos  nº  50400860320154047000;  3)  provas  obtidas  com  a  diligência  de  busca  e

apreensão; 4) novo depoimento do investigado prestado a Polícia Federal em 25/09/2015.

Vejamos.

2.1. Informações fiscais de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES e da

empresa TREND EMPREENDIMENTOS

A partir  da  quebra de sigilo bancário e fiscal de  JOÃO AUGUSTO REZENDE

HENRIQUES  E  MILOUD  ALAIN  HASSENE  DAOUADJI,  foi  possível  obter

informações  importantes  a  respeito  da  atuação  da  empresa TREND

EMPREENDIMENTOS.

O quadro  abaixo  demonstra  uma amostra  dos  recebimentos  da  empresa  TREND

EMPREENDIMENTOS:
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De início, conjugando as informações fiscais e bancárias, como adiantado no pedido

inicial do evento 1, identificou-se mais de R$ 20 milhões recebidos pela empresa  TREND

EMPREENDIMENTOS,  de  propriedade  atual  de  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE

HENRIQUES, que contou com MILOUD ALAIN HASSENE DAOUADJI como sócio até

2008, tendo como remetentes companhias que possuíam obras com a PETROBRAS.

Dessas  empresas  depositantes,  a  grande  maioria  era  integrante  do  cartel  das

empreiteiras, como a ANDRADE GUTIERREZ, a MENDES JUNIOR, a UTC e ENGEVIX.

Outra, a PROMON, também esporadicamente interagia com as empresas do cartel.

Nos autos deste processo, a própria MENDES JUNIOR se manifestou no evento 30

afirmando que não pode assegurar que a TREND prestou algum tipo de serviço:
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7 – Para evitar interpretações equivocadas, como ocorreu em episódio
anterior  nos  Autos  nº  5053744-31.2014.4.04.7000,  a  empresa
MENDES JÚNIOR, sua direção e o procurador infra-assinado querem
deixar claro que não se emite, neste momento, nenhum juízo de valor
sobre a idoneidade dos documentos e sobre a natureza da relação entre
a  MENDES  JÚNIOR  e  a  TREND  EMPREENDIMENTOS,  não
podendo afirmar, ou negar, neste momento, que tenham sido prestados
serviços, em razão do aludido contrato, pelo representante da TREND
EMPREENDIMENTOS,  João  Augusto  Rezende  Henriques,  o  que,
também,  está  sendo  objeto  de  apuração  interna,  para  oportuna
prestação de informações a este Juízo no prazo requerido.

Há fundadas suspeitas de que a TREND EMPREENDIMENTOS fosse utilizada tão

somente para intermediação de propina.

Mesmo  recebimento  relevante  receita  de  serviços  de  consultoria,  a  TREND

apresentou  GFIP  de  apenas  três  funcionários  no  período,  cujo  salário  mais  alto  não

ultrapassou R$ 3.278,00:

Além  dessas  empresas,  identificou-se  outras  pagadoras  da  TREND

EMPREENDIMENTOS que eram prestadores de serviços da PETROBRAS:
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Na  mesma  linha,  ainda  de  acordo  com  as  informações  fiscais  da  TREND

EMPREENDIMENTOS,  “não foram contratados prestadores de serviços, pessoas físicas ou

jurídicas”.

Mesmo não possuindo aparentemente capacidade técnica financeira para prestação

dos serviços milionários de consultoria, a TREND declarou o recebimento de significativas

quantias pelos seus serviços:

Ainda, constatou-se que VITOR PEREIRA DELPHIM apareceu como beneficiário

da distribuição de lucros da TREND EMPREENDIMENTOS no ano de 2011 no valor de R$

1.392.160,14. Não há razão aparente para esta distribuição de lucros, mormente considerando

o baixo patrimônio declarado por VITOR PEREIRA DELPHIM de R$ 81.000,00, e a falta

de  ligação  formal  com JOAO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES  e  a  TREND

EMPREENDIMENTOS.  Ressalta também, que  VITOR PEREIRA DELPHIM  visitou a

PETROBRAS por inúmeras vezes e que possuía ligação com a política.

Desde  2010,  VITOR  PEREIRA  DELPHIM  é  sócio  da  empresa DELPHA

EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS, sociedade que aparece como

responsável pelo assessoramento de empresas estrangeiras interessadas em se cadastrar na

PETROBRAS.

Ouvido perante a Polícia Federal,  VITOR PEREIRA DELPHIM negou qualquer

relação de ilicitude com JOÃO AUGUSTO HENRIQUES.

As informações fiscais da Receita Federal destacam também o empréstimo feito em

5/7/2012  por  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES a VALMIR  SANDRI  no

montante  de  R$ 250.000,00 e  pago no ano de  2013.  A pessoa de  VALMIR SANDRI  é

investigada na Operação Zelotes por fraudes no CARF. 

Sobre  empréstimo,  atente-se  que,  ouvido,  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE

HENRIQUES afirmou que: “QUE uma vez ALDACIR RIBEIRO LOPES emprestou dinheiro

ao declarante; QUE o valor do empréstimo foi aproximadamente R$ 800.000,00 por volta dos
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anos de 2011 ou 2012; QUE o depósito de ALDALCIR de R$ 200.000,00 na conta da PAXOS

se deve a  um empréstimo feito  a  PAXOS que foi  declarado na Imposto de Renda;  QUE

imagina que o depósito de ALDALCIR foi feito com dinheiro em espécie porque ele tem uma

empresa de transportes chamada TRANSPORTES ESPECIAIS (TRANS ESPECIAIS), que

gera dinheiro em espécie;  QUE o declarante pagou o empréstimo com dinheiro em espécie,

que sacou da conta da PAXOS por volta de 2011 e 2012 (...)”

Ou  seja,  ao  mesmo  tempo  que  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES

emprestou  dinheiro  a  VALMIR  SANDRI,  fez  um  empréstimo  de  ALDACIR  RIBEIRO

LOPES,  o  que  desperta  estranheza  e  suspeita  de  simulação  de  empréstimo  para  fins  de

lavagem de dinheiro.

Aliás, ainda sobre o tema de empréstimo, foram identificados inúmeros mútuos na

declaração  de  Imposto  de  Renda  de  JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES  que

foram mencionados nas p. 15 a 20 da representação policial retro. É notório que na Operação

Lava  Jato  a  concessão  de  empréstimos  simulados  já  foi  utilizada  pelo  diretor  PAULO

ROBERTO COSTA como estratagema para dissimular o recebimento de capitais ilícitos, o

que pode ter ocorrido no presente caso. 

Vale  frisar  que  a  DIMOF  do  acusado  e  de  seus  familiares  revela  picos  de

movimentação financeira e patrimônio a descoberto (p. 30 da Representação).

Desse modo, todo o conjunto de fatos mencionados reforçam a prova de que  JOÃO

AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES  atuava  como  verdadeiro  intermediador  do

pagamento de vantagens indevidas desviadas da PETROBRAS.

2.2. Homologação do acordo de colaboração premiada de EDUARDO MUSA

nos autos nº 50400860320154047000

Nos  autos  nº  50400860320154047000,  foi  homologado  o  acordo  de  colaboração

premiada  do  investigado  EDUARDO  MUSA,  ex-gerente  da  área  internacional  que  foi

denunciado  com  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES nos  autos  nº  5040089-

55.2015.4.04.7000 por ser um dos destinatários de propina da VANTAGE.

Segundo  o  colaborador  MUSA,  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES

atuou como prepostos de funcionários públicos  corruptos da PETROBRAS para “vender”
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informações privilegiadas sobre as licitações para a construção das FSPOs 67 e 70, construída

por um Consórcio formado pela MENDES JUNIOR  e pela OSX.

Assim, EDUARDO MUSA declarou:

 QUE, após sair da PETROBRAS, se lembra de uma fraude na
licitação  para  a  contratação  da  montagem  dos  módulos  e
integração das plataformas FPSOs P-67 e P-70 ocorrida por volta
no  início  de  2012;  QUE este  esquema  envolveu  as  empresas
OSX  e  MENDES  JUNIOR  que  formaram  o  Consórcio
INTEGRA para disputar a concorrência; QUE naquela época o
declarante era diretor de construção naval da empresa OSX, que
estava  construindo  um  estaleiro  em  AÇU/RJ;  QUE  pela
MENDES  JUNIOR  participaram  do  esquema  o  diretor  de
desenvolvimento  de  negócios,  LUIZ  CLAUDIO  MACHADO
RIBEIRO e o diretor de negócios industriais, RUBEN MACIEL
DA COSTA VAL, telefone (31) 2121 9755; QUE o depoente,
através  do  telefone  21  84939353  (TIM)  da  OSX,  mantinha
contato com LUIZ CLAUDIO, que possuía o telefone celular 21
(9) 99833349 e o telefone fixo 21 21561114; QUE pela OSX,
além do depoente, tinham conhecimento deste esquema o CEO
LUIZ EDUARDO CARNEIRO, que participou de pelo menos
uma reunião; QUE o presidente do Conselho de Administração
da OSX era EIKE BATISTA, não sabendo o declarante se ele
tomou conhecimento desses fatos; QUE EIKE mantinha contato
frequente  com  LUIZ  EDUARDO  CARNEIRO;  QUE  LUIZ
CLAUDIO trouxe a informação que o consórcio teria que pagar
propina para o lobista JOÃO AUGUSTO HENRIQUES, que, em
troca,  forneceria  informações  privilegiadas  de  dentro  da
PETROBRAS  para  orientar  a  formação  da  proposta  técnica;
QUE o valor da propina inicialmente acordado era em torno de
R$ 5 milhões, não sabendo exatamente como LUIZ CLAUDIO
operacionalizou  o  pagamento  desses  recursos;  QUE  JOÃO
AUGUSTO HENRIQUES era um lobista ligado ao PMDB e que
mantinha  influência  na  área  internacional  e  de  engenharia  da
PETROBRAS e possivelmente também na área de Exploração e
Produção;  QUE  JOÃO  AUGUSTO  HENRIQUES  mantinha
influência  em  relação  a  SOCRATES  JOSÉ,  assistente  de
ZELADA  indicado  por  HENRIQUES,  em  JOSE  CARLOS
AMIGO,  gerente  área  internacional  da  PETROBRAS  para  a
AMERICA LATINA e no próprio JORGE LUIZ ZELADA, que
foi indicado por JOÃO AUGUSTO HENRIQUES; QUE JOÃO
AUGUSTO  HENRIQUES  disse  ao  declarante  que  conseguiu
emplacar JORGE LUIZ ZELADA para diretor internacional da
PETROBRAS com o apoio  do  PMDB de  Minas  Gerais,  mas
quem  dava  palavra  final  era  o  deputado  federal  EDUARDO
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CUNHA do  PMDB/RJ;  QUE o  declarante  chegou  a  ter  uma
reunião específica com LUIZ CLAUDIO e com o outro diretor
que  não  se  recorda  o  nome  na  qual  foi  expressamente
mencionado  que  teria  que  existir  pagamento  da  vantagem
indevida; QUE esta reunião foi na sede da OSX no município do
Rio  de  Janeiro;  QUE  depois  que  o  declarante  saiu  da  OSX,
CARLOS BELOT também tomou conhecimento da existência
do esquema, tendo ligado para o declarante por volta de maio e
junho de 2012 para saber detalhes do acerto; QUE o telefone de
CARLOS  BELOT  é  21  981614583;  QUE  as  informações
privilegiadas  eram  trazidas  por  LUIZ  CLAUDIO  de  forma
verbal e  consistiram em saber:  1) quem eram os concorrentes
mais  importantes  que  eram  JURONG,  KEPEL  FELLS;
ENGEVIX e outro consórcio que o declarante não se lembra o
nome; 2) informação sobre a estimativa de preços que deveria
ser  apresentada  pelo  consórcio;  3)  viabilidade  do  canteiro  de
obras (tinha que se um lugar que a PETROBRAS aprovasse); 4)
estratégia da comissão da licitação, que consistia saber o que eles
iriam pedir, como por exemplo as informações complementares
que  seriam  solicitadas  pela  comissão  de  licitação,  possíveis
alterações no cronograma, (o que era importante porque o custo
da  obra  diminui  conforme  o  prazo,  sendo  que  a  informação
privilegiada permitia saber os limites aceitáveis pela comissão de
alteração  do  cronograma)  dentre  outras  coisas;  QUE  LUIZ
CLAUDIO  obtinha  essas  informações  em  encontros  pessoais
com JOÃO AUGUSTO HENRIQUES; QUE LUIZ CLAUDIO
utilizava do e-mail luiz.claudio@mendesjunior.com.br e possuía
escritório na Av. Rio Branco, 181, 36º Andar, Centro do Rio de
Janeiro,  que  é  a  sede  da  MENDES  JUNIOR;   QUE  JOÃO
AUGUSTO HENRIQUES utilizava  o  telefone  21  982589458;
QUE esses contatos entre LUIZ CLAUDIO e JOÃO AUGUSTO
HENRIQUES foram mantidos  todos no ano de 2012;  QUE o
declarante  deixou  o  grupo  OSX  em  maio  de  2012,  sendo
informado  posteriormente  no  segundo  semestre  de  2012  por
LUIZ CLAUDIO que JOÃO AUGUSTO estaria insatisfeito com
o  não  recebimento  da  propina  e  que  ele  estaria  fazendo
cobranças; QUE o declarante não tem conhecimento do quanto
foi pago de propina do total acordado; QUE, ao ser informado
que a MENDES JUNIOR pagou em 2013 cerca de R$ 7.000.000
a  empresa  TREND  de  JOÃO  AUGUSTO  HENRIQUES,  o
declarante  afirma  que  possivelmente  este  pagamento  pode  se
referir à propina das plataformas FPSOs 67 e 70, em que pese
não  tenha  certeza;  QUE,  ao  ser  informado  que  JOÃO
AUGUSTO HENRIQUES declarou que  estes  recebimentos  se
deram  em  razão  de  um  trabalho  prestado  para  a  MENDES

mailto:luiz.claudio@mendesjunior.com.br


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

JUNIOR nas FPSOs 77 e 78, o declarante afirma desconhecer;
QUE  JOÃO  AUGUSTO  HENRIQUES  não  possuía  uma
atividade  empresarial  produtiva,  sendo  que  todas  as  suas
atividades  eram  de  intermediação  de  negócios  com  a
PETROBRAS;  QUE  alguns  desses  negócios  consistiam  na
intermediação de propina;  QUE a principal  atuação de JOÃO
AUGUSTO  HENRIQUES  era  na  área  internacional,  mas  ele
também atuava  na  área  de  engenharia;  QUE o  declarante  irá
procurar e-mails que possam corroborar suas declarações; QUE a
empresa  CHEMTEC  é  um  projetista  conhecida  de  unidades,
sabendo que ZWI representava esta empresa;  QUE a empresa
VEOLIA o declarante tomou conhecimento quando ainda estava
no  grupo  X  e  ficou  sabendo  que  ela  foi  subcontratada  pelo
CONSORCIO INTEGRA para execução da obra das FPSOs 67 e
70; QUE não sabe qual a atividade da VEOLIA, sabendo que
não se trata de empresa nacional; QUE o declarante ouviu dizer
que esta empresa era representada por JOSE DIRCEU.

De fato, conforme já salientado no pedido de prisão preventiva, foi identificado o

recebimento de relevantes quantias pela TREND EMPREENDIMENTOS  provenientes da

MENDES JUNIOR na mesma época da construção da plataforma FPSOs 67 e 70:

Para justificar o recebimento de valores da MENDES JUNIOR,  JOÃO AUGUSTO

REZENDE HENRIQUES afirmou em depoimento que a prestação de serviços se referia a

duas plataformas FPSOs que não serão construídas pela MENDES JUNIOR.

Como já salientado acima, a própria MENDES JUNIOR afirmou que no presente

momento não pode assegurar que houve alguma prestação de serviço por parte da TREND

EMPREENDIMENTOS.

Dessa forma, o envolvimento de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES nos

ilícitos  da PETROBRAS também está  reforçado pela  palavra do colaborador  EDUARDO

MUSA.
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2.3. Provas obtidas com a busca e apreensão.

Na  diligência  de  busca  e  apreensão  na  residência  do  alvo  JOÃO  AUGUSTO

REZENDE HENRIQUES foram apreendidas inúmeras provas da atuação do investigado

como operador financeiro de contas de offshores no exterior.

Os documentos foram juntados no evento 10.

A principal  documentação se refere à  offshore FIRST OIL, que firmou inúmeros

contratos de agenciamento com empresas que mantiveram avenças com a PETROBRAS. A

título  de  exemplo,  citem-se  a  norueguesa  STOLT  (atual  Subsea  7);  a  THAMES

INTERNATIONAL; e a HORIZONTAL DRILLLING:

Desse contrato, também foi apreendida uma invoice de pagamento mencionada na p.

33 da representação policial.

O detalhamento dessas contratações consta nas p. 31 a 35 da representação da Polícia

Federal.

No bojo da Operação Lava Jato, esses contratos internacionais de agenciamento entre

offshores foram utilizados para intermediar o pagamento de propina nos casos do operador

JULIO CAMARGO, RAUL SCHMIDT FELIPPE JUNIOR e HAMYLTON PADILHA.

Aliás,  de  fato,  HAMYLTON  PADILHA  mencionou  que  JOÃO  AUGUSTO

REZENDE HENRIQUES teria operado a propina do navio-sonda TITANIUM EXPLORER
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por  intermédio  de  um  contrato  de  agenciamento  internacional.  Assim,  a  documentação

apreendida corrobora a tese no sentido de que o acusado utilizou de empresas offshores para

intermediação de propina em favor do PMDB mediante desvios da diretoria internacional da

PETROBRAS.

Ouvido  perante  o  Ministério  Público  Federal,  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE

HENRIQUES aduziu que: “não é beneficiário de nenhuma offshore no exterior.” 

Nas suas DIRFs, o investigado também não declara nenhum conta no exterior nas

suas declarações de Imposto de Renda (ANEXOS).

Esse depoimento contradiz a prova obtida na busca e apreensão.

2.4.Nova oitiva de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES.

A autoridade policial tomou um novo depoimento no dia 25/09/2015. Em que pese o

investigado  no  início  tenha  insistido  nas  negativas,  diante  da  documentação  apresentada

obtida na sua busca e apreensão acabou reconhecendo que operava contas no exterior e que

fazia alguns pagamentos para “amigos” que prefere não declinar os nomes.

Trata-se  na  realidade  de  uma  espécie  de  confissão  parcial  e  qualificada  do

investigado. Ele não trata dos fatos na completude e nega as consequências jurídicas ilícitas

de sua conduta.

3. DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DE JOÃO AUGUSTO

REZENDE HENRIQUES

As novas provas apresentadas após a prisão temporária do investigado reforçam que

JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES vem atuando de forma deliberada, habitual e

sistemática na intermediação do pagamento de propinas em várias áreas da PETROBRAS,

inclusive manejando recursos ocultos não identificados no exterior,  conforme reconhecido

pelo próprio investigado no seu depoimento prestado à autoridade policial no dia 25/09/2015. 



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

Como já salientado, há elementos concretos que apontam a participação de  JOÃO

AUGUSTO REZENDES nos seguintes negócios da área internacional da PETROBRAS: 1)

Venda da Refinaria de SAN LORENZO (Projeto ATREU); 2) Aquisição de participação de

50% no bloco 2714-A, offshore da Namíbia; 3) Contratação da empresa Vantage Drilling para

o  afretamento  do  navio-sonda TITANIUM EXPLORER;  4)  vende 27,3% da  participação

indireta na EDESUR; e 5) contratação da ODEBRECHT para atuação na área de SMS.

Já da  área  de  exploração e  produção e  de  engenharia,  suspeita-se  que  ele  esteve

envolvido em irregularidades nos seguintes contratos: 1) reforma da Centro de Pesquisa da

Petrobras; e 2) obra das FPSOs 67 e 70.

Desses fatos, os crimes envolvendo a contratação da empresa VANTAGE DRILLING

estão  denunciados  perante  esta  vara,  sendo  que  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE

HENRIQUES responde processo criminal por fraude à licitação no contrato de SMS com a

ODEBRECHT perante a Justiça Estadual do Rio de Janeiro (Anexo 4).

Os demais fatos ainda estão em investigação, com as provas ainda sendo produzidas. 

A partir da diligência de busca e apreensão, surgiram evidências do envolvimento de

JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES  em  outros  fatos  ilícitos  envolvendo  a

PETROBRAS:

1)  obra  da  PETROBRAS  em  Fazenda  Alegre  com  a  empresa  HORIZONTAL

DRILLING INTERNATIONAL, havendo provas do efetivo pagamento da vantagem indevida

desses valores no exterior (p. 33 da Representação);

2) obra da PETROBRAS envolvendo serviços complementares à instalação dos dutos

rígidos  do  PDET  na  Bacia  de  Campo  (p.  35  da  Representação)-   empresa

ACCERGY/SUBSEA 7valor de R$ 321.331.379,69;

Com a realização da nova oitiva de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES

surgiram  evidências  do  envolvimento  dele  em  mais  uma  série  de  crimes  contra  a

administração pública e lavagem de dinheiro, inclusive envolvendo a venda de uma área de

exploração na África. Para esta transação,  JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES

afirma ter utilizado a empresa ACONA, cuja conta se situava no Banco BSI, Suíça.

No novo depoimento, há, também, o surgimento de diversos outros personagens até

então desconhecidos com IDALECIO DE OLIVEIRA e PHILIPPE LAMOURE, cuja correta

participação nos fatos é desconhecida.
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O investigado também confirmou ter conhecimento em relação a bastidores políticos

envolvendo o partido PMDB, como diversas reclamações feitas por deputados federais do

PMDB/MG.

É certo afirmar que o representado ainda mantém influência dentro da PETROBRAS,

tendo em conta que ele próprio afirmou que possui “amigos” com cargos na companhia que

ele  prefere  não  declinar  o  nome.  Na  reportagem da  Revista  Época,  ele  cita,  a  título  de

exemplo, citem-se as pessoas de JOSE CARLOS AMIGO (este apareceu em anotações na

busca e apreensão de VITOR PEREIRA DELPHIM), CLOVIS CORREA, SÓCRATES JOSE,

além do próprio ex-diretor ZELADA (Anexo 3)1.

Na imputação pela fraude à licitação do contrato de SMS, a denúncia do Ministério

Público  do  Rio  de  Janeiro  (Anexo  4)  mencionou  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE

HENRIQUES como:  “ex-empregado da  PETROBRAS,  atuou  como lobista  de  interesses

privados perante a  administração pública.  Prevalecendo-se dos  laços de amizades  com os

demais denunciados, tomou parte nas negociações escusas que viabilizaram o contrato entre a

área internacional da empresa e a empreiteira ODEBRECHT.”

Dessa  forma,  conclui-se  que  o  representado  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE

HENRIQUES ainda mantém um poder de comando muito relevante sobre atuais empregados

da PETROBRAS.

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

prejuízo  causado  a  estatal,  que  envolvem  milhões  de  dólares  provenientes  do  crime  de

corrupção e lavagem de dinheiro. 

Importante  lembrar  que  o  representado  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE

HENRIQUES é  acusado  de  ter  arquitetado  um  esquema  de  pagamento  de  vantagens

indevidas  transnacional,  com a utilização de empresas  offshores  e contratos  simulados de

agenciamento para dissimular a natureza ilícita dos recursos movimentados.   

Caso continue em liberdade, é muito provável que  JOÃO AUGUSTO REZENDE

HENRIQUES  continue  reiterando  na  prática  de  crimes,  como  também  se  esforce  para

1Segundo  trechos  da  matéria:  “Para  garantir  que  as  operações  do  partido  correriam  como  esperado,  João
Augusto recrutou técnicos de sua confiança na Petrobras. Distribuiu, pela área internacional, seus colegas de
turma na Universidade  Federal  do Rio de Janeiro.  Sócrates  José virou chefe de gabinete de  Zelada.  Era  o
cicerone dos parceiros do grupo que visitavam a sede da Petrobras para fazer reuniões. “Se o projeto fosse bom
para a Petrobras,  eu levava adiante.  Fazia isso por amizade”,  diz Sócrates.  Ele também tinha como missão
reportar o que via e ouvia a João Augusto.”
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manejar o produto de seus crimes que ainda está oculto.

Desse modo, em primeiro lugar, deve ser decretada sua segregação cautelar para a

garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da situação pessoal do

acusado que indicam um risco enorme de reiteração delitiva.

Sobre o assunto, deve-se mencionar o novo paradigma de interpretação da garantia

da ordem pública nos crimes empresariais:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
"OPERAÇÃO  LAVA-JATO".  PRISÃO  PREVENTIVA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA DOS
REQUISITOS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
COMPLEXO  ENVOLVIMENTO  DO  CRIMINOSO.  NOVOS
PARADIGMAS.  1.  A  prisão  cautelar  é  medida  rigorosa  que,  no
entanto, se justifica nas hipóteses em que presente a necessidade, real e
concreta,  para  tanto.  2.  Para  a  decretação  da  prisão  preventiva  é
imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da
existência  do crime e indícios  suficientes  de  autoria,  bem como do
periculum libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação
da  lei  penal.  3.  A complexidade  e  as  dimensões  das  investigações
relacionadas  com  a  denominada  Operação  Lava-Jato,  os  reflexos
extremamente  nocivos  decorrentes  da  infiltração  de  grande  grupo
criminoso  em  sociedade  de  economia  mista  federal,  bem  como  o
desvio  de quantias  nunca  antes  percebidas,  revela  a  necessidade  de
releitura da jurisprudência até então intocada, de modo a estabelecer
novos parâmetros interpretativos para a prisão preventiva, adequados
às circunstâncias do caso e ao meio social contemporâneo aos fatos. 4.
Em  grupo  criminoso  complexo  e  de  grandes  dimensões,  a  prisão
cautelar  deve  ser  reservada  aos  investigados  que,  pelos  indícios
colhidos,  possuem o domínio do fato  -  como os  representantes  das
empresas envolvidas no esquema de cartelização - ou que exercem
papel  importante  na  engrenagem  criminosa.  5.  Havendo  fortes
indícios da participação do paciente em "organização criminosa", em
crimes  de  "lavagem  de  capitais"  e  "contra  o  sistema  financeiro
nacional",  todos  relacionados  com fraudes  em processos  licitatórios
dos quais resultaram vultosos prejuízos a sociedade de economia mista
e, na mesma proporção, em seu enriquecimento ilícito e de terceiros,
justifica-se a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem
pública (STJ/HC nº 302.604/RP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO,
QUINTA TURMA, julg. 24/11/2014). 6. A teor do art. 282, § 6º, do
Código  de  Processo  Penal,  é  indevida  a  aplicação  de  medidas
cautelares  diversas,  quando  a  segregação  encontra-se  justificada  na
periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de
continuidade  no  cometimento  da  grave  infração  denunciada"  (RHC
50.924/SP,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA TURMA,  DJe
23/10/2014).  7.  Ordem  de  habeas  corpus  denegada.  (TRF4,  HC
5014245-54.2015.404.0000,  Oitava  Turma,  Relator  p/  Acórdão João
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Pedro Gebran Neto, juntado aos autos em 29/05/2015)  

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,  como  relatado,  o  manejo  dos  recursos  ilícitos  ocultos  no  exterior

associado ao inequívoco poder de influência do representado em potenciais testemunhas e até

mesmo coautores dos crimes recomendam a prisão preventiva por conveniência da instrução

criminal, visando o acautelamento das provas dos crimes ainda não completamente elucidados

.

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 no exterior

indicam a possibilidade concreta de fuga para o estrangeiro. Nesse ponto, importante lembrar

o fluxo intenso do investigado para o exterior, conforme já salientado pela autoridade policial

em manifestações anteriores.

4. CONCLUSÃO

Por  todo  o  exposto,  a  partir  da  análise  dos  autos,  tem-se  que  é  imprescindível  a

imediata decretação da prisão preventiva do representado  JOÃO AUGUSTO REZENDE

HENRIQUES para a garantia da ordem pública, econômica, por conveniência da instrução

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Curitiba, 25 de setembro de 2015.
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