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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDE RAL DA SUBSE-

ÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA – PARANÁ.

Ação Penal n° 5039475-50.2015.404.7000
Classificação no EPROC: Sem Sigilo
Classificação no ÚNICO: Normal
Autor: Ministério Público Federal
ACUSADOS:  Jorge Luiz Zelada, Hamylton Pinheiro Padilha Junior, Eduardo Costa
Vaz Musa e Jorge Augusto Rezende Henriques.
    

MEMORIAIS ESCRITOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL , pelos Procuradores da República

que subscrevem, com fulcro no artigo 403, § 3º, do CPP, vem, em atenção à decisão proferida

no evento 273, apresentar MEMORIAIS ESCRITOS , nos termos a seguir aduzidos.

I . RELATÓRIO.

Trata-se de ação penal proposta pelo  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

em face de JORGE LUIZ ZELADA  (“JORGE ZELADA”), HAMYLTON PINHEIRO PA-

DILHA JUNIOR  (“HAMYLTON  PADILHA”),  RAUL  SCHMIDT  FELIPPE  JUNIOR

(“RAUL SCHMIDT”),  EDUARDO COSTA VAZ MUSA  ('EDUARDO MUSA”),  JOÃO

AUGUSTO REZENDE HENRIQUES (“JOÃO HENRIQUES”) e HSIN CHI SU “NOBU

SU” (“NOBU SU”), pelos crimes de corrupção (artigos 317 e 333 do CP), lavagem de ativos

(artigo 1º da Lei 9.613/98) e manutenção no exterior de depósitos não declarados  (art. 22, pa-

rágrafo único da lei nº 7.492/86). 
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Segundo a denúncia, para o fechamento da contratação da empresa VANTAGE

DRILLING pela PETROBRAS em relação ao contrato de afretamento do navio-sonda TITA-

NIUM EXPLORER,  RAUL SCHMIDT, representando  JOÃO HENRIQUES ,  EDUARDO

MUSA e JORGE ZELADA , solicitou vantagem indevida a  HAMYLTON PADILHA , sen-

do aceito por este e por NOBU SU a realização de tal pagamento, oferecendo o montante de

USD 31.000.000,00 para JORGE ZELADA , diretor internacional da Petrobras, EDUARDO

MUSA, gerente da área internacional da Petrobras, os quais praticaram diversos atos de ofício

para favorecer a contratação da empresa VANTAGE DRILLING.

RAUL SCHMIDT e JOÃO HENRIQUES  atuaram na negociação, recebimen-

to e repasse dos valores. HAMYLTON PADILHA teve o papel de pagar JORGE ZELADA

e EDUARDO MUSA, enquanto JOÃO HENRIQUES  ficou encarregado de repassar valores

a agentes ligados ao PMDB, responsáveis pela permanência de JORGE ZELADA  na direto-

ria internacional da Petrobras, fatos que geraram as imputações da prática dos crimes de cor-

rupção ativa e passiva.

O pagamento da vantagem indevida ocorreu através da simulação de dois con-

tratos de “brokerage and comission agreement”. O primeiro foi celebrado pela empresa VA-

LENCIA DRILLING, subsidiária da empresa TMT, esta pertencente a NOBU SU, e a empre-

sa offshore ORESTA ASSOCIATED, de  HAMYLTON PADILHA , no valor de USD 15,5

milhões. O segundo contrato teria sido celebrado no montante de USD 10 milhões e envolve-

ria o repasse de valores por JOÃO HENRIQUES  a agentes ligados ao PMDB. Apenas o pri-

meiro contrato foi objeto de imputação.

Os valores refentes ao primeiro contrato foram utilizados para o pagamento de

vantagem indevida por  HAMYLTON PADILHA  para  EDUARDO MUSA e,  via RAUL

SCHMIDT,  para  JORGE  ZELADA .  Por  conta  deste  fato,  imputou-se  aos  acusados

HAMYLTON PADILHA ,  EDUARDO MUSA, RAUL SCHMIDT e JORGE ZELADA a

prática de crimes de lavagem de ativos.

Por sua vez, JORGE ZELADA  ocultou valores de origem criminosa em con-

tas ocultas no exterior no banco JULIUS BAR, conduta que caracteriza o crime de lavagem

de ativos.

Por fim,  JORGE ZELADA  manteve depósitos no exterior não declarados à

Receita Federal, o que caracteriza o crime previsto no artigo 22, parte final do parágrafo úni-
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co, da Lei nº 7.492/86.

A denúncia foi integralmente recebida (evento 4).

Com exceção de RAUL SCHMIDT e NOBU SU1, todos os acusados foram de-

vidamente citados2, sendo determinado o desmembrado do feito em relação a eles (evento 62).

A PETROBRAS foi habilitada como assistente de acusação.

As defesas apresentaram respostas à acusação, suscitando as questões a seguir

descritas:

i) HAMYLTON PADILHA (evento 48): a) ressaltou a importância de sua co-

laboração premiada, e b) destacou a possibilidade de concessão do perdão judicial ao final do

processo;

ii) JORGE ZELADA  (evento 49) sustentou a:  ) nulidade do acordo de cola-

boração premiada de HAMYLTON PADILHA ; b) a ausência de irregularidades na contrata-

ção do navio-sonda TITANIUM EXPLORER; c) impossibilidade de configuração dos crimes

de lavagem de ativos e evasão de divisas pela mesma conduta; d) ausência de prova idônea

embasadora da denúncia; e e) negou a prática dos crimes imputados. Requereu a sua absolvi-

ção sumária e arrolou testemunhas;

iii) JOÃO HENRIQUES  (evento 56) alegou a ausência de elementos que em-

basariam a prática de crimes pelo acusado. Requereu a absolvição sumária.

iv) EDUARDO MUSA (evento 57) alegou: a) cerceamento de defesa em ra-

zão da ausência de acesso aos termos de depoimento prestado em sede de colaboração premi-

ada por HAMYLTON PADILHA ; b) a inépcia da denúncia, diante da: b1) ausência de narra-

tiva de elementos essenciais em relação ao crime de corrupção, e b2) ausência de descrição da

participação do acusado no crime de lavagem de ativos; c) a ausência de justa causa, visto que

apenas a palavra do colaborador HAMYLTON PADILHA fundamenta a acusação; d) a inapli-

cabilidade do preceito contido no artigo 387, inciso IV, do Código do Processo Penal; e) re-

quereu a não habilitação da Petrobras como assistente de acusação, tendo em conta a ausência

de prejuízos a serem reparados.

Todas essas alegações foram rechaçadas pelo Magistrado ao analisar as respos-

1 Em vista destes estarem residindo no exterior, foi o presente feito desmembrado em relação a estes acusados,
conforme determinado pela decisão de evento 62, o que desencadeou a distribuição da Ação Penal nº 5045529-
32.2015.404.7000. 
2 HAMYLTON PADILHA no evento 11, JORGE ZELADA no evento 12, JOÃO REZENDE no evento 174,
EDUARDO MUSA no evento 178.
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tas à acusação, afastando ainda a absolvição sumária (evento 62).

Certidões de antecedentes criminais foram juntadas nos eventos 13 – 18, 37, 79

e 103.

As testemunhas foram ouvidas conforme segue:

Testemunhas Vídeo

(evento)

Transcrição

(evento)

Desistência

(evento)

MPF Paulo Roberto Costa e Pedro

José Barusco Filho.

125 164 ---

Paulo Rangel e Robson Cecí-

lio Costa

128 140 ---

HAMYLTON  PADILHA --- --- --- ---

JORGE ZELADA Carlos  Cesar  Borromeu  de

Andrade e Mario Luis de Oli-

veira.

181 ---

Rudmiar Andreis Lorenzatto --- --- 181

Sócrates José Fernando Mar-

ques da Silva e Marcos An-

dré Freitas Tinoco. 

239 ---

Paul Bragg --- --- 142

JORGE REZENDE --- --- --- ---

EDUARDO MUSA --- --- --- ---

HAMYLTON PADILHA , JORGE ZELADA , JOÃO REZENDE e  EDU-

ARDO MUSA foram interrogados no evento 254, sendo o termo de transcrição juntado no

evento 285.

Os requerimentos de diligências complementares foram apreciados pela deci-

são proferida no evento 273.

Vieram os autos para alegações finais (evento 273).

II . PRELIMINARES

1. Alegação de cerceamento de defesa.
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A defesa de EDUARDO MUSA afirma que houve cerceamento de defesa em

virtude  da  indisponibilidade  dos  depoimentos  do acordo  de  colaboração  firmado  com

HAMYLTON PADILHA , fato este que caracterizaria afronta ao artigo 7º, parágrafo 3º, da

Lei 12.850/2013.

Tal alegação, entretanto, não procede, já que o aceso ao acordo estava disponí-

vel  através do processo relacionado de nº 5033177-42.2015.404.7000.  Ademais, tal questão

restou superada após a realização de acordo de colaboração.

Logo, não procede tal alegação.

2. Alegação de inépcia da inicial.

Verifica-se que os requisitos da denúncia estão previstos no artigo 41 do Códi-

go de Processo Penal. Pela simples leitura da inicial acusatória verifica-se a descrição sufici-

ente dos crimes, com indicação de fortes indícios de autoria e materialidade para a deflagra-

ção da persecução penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não há razões para inquiná-la de qualquer irregularidade neste aspecto. Tanto assim que a

peça foi recebida (evento 4), sendo tal posicionamento ratificado por ocasião da análise das

respostas à acusação (evento 62).

A instrução, igualmente, seguiu regularmente, com o pleno exercício do direito

de defesa pelos acusados, os quais demonstraram total conhecimento das imputações que lhes

foram realizadas, apresentando sua própria versão em juízo.

Dessa forma, não há que se falar em inépcia de denúncia.

3. Alegação de ausência de justa causa.

Sustenta a defesa de EDUARDO MUSA que a imputação feita em relação a

ele foi baseada tão somente no acordo de colaboração premiada firmado com HAMYLTON

PADILHA , de modo que faltaria, por consequência, justa causa. 

Tal alegação não merece prosperar, seja porque há elementos, seja porque, com

o acordo de colaboração, confessou ele os fatos criminosos constantes na denúncia.
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De fato, a presente denúncia abarca um vasto conjunto probatório, por meio do

qual é possível verificar claramente a autoria e a materialidade delitiva das infrações penais

descritas. Tanto é assim que a denúncia foi devidamente recebida e processada. À propósito,

destaquem-se o elenco de provas feitas pelo Magistrado:

No que se refere à justa causa para a denúncia, funda-se ela basicamente:
a) na confissão e colaboração de Hamylton Padilha (evento1, anexo60, da ação pe-
nal; e evento 18, out6, do inquérito 5033177-42.2015.404.7000);
b) em entrevista do acusado João Augusto Rezende Henriques à Revista Época na
qual ele relatou pagamento de propinas (evento1, anexo106)
c) no relatório de auditoria da Petrobras sobre irregularidades na contratação do
navio-sonda (evento 1, anexo3 e anexo13);
d) no relatório de auditoria da Petrobrás sobre denúncia relatadas por João na Re-
vista Época (evento 1, out 56);
e) na documentação das contratações na Petrobras (v.g.: evento1, anexo31 e ane-
xo75);
f) na documentação relativa às transações ilícitas, como do contrato simulado para
repasse da propina e das transferências bancárias em contas off-shore relativas ao
pagamento da propina (evento 1, anexo34, anexo58, anexo59
g) na documentação das contas mantidas por Jorge Luiz Zelada no exterior, na Sui-
ça e no Principado de Monaco, inclusive no sequestro na conta em Monaco do sal-
do de cerca de dez milhões de euros (cópia de documentos no evento 1, anexo12,
anexo 36).
h) documentação consistente em trocas de mensagens entre os envolvidos relativa-
mente à contratação em questão, em encontros pessoais, em viagens ao Brasil do
acusado Nobu Su (v.g.:evento  1,  anexo23,  anexo30, anexo32,  anexo40-anexo55,
anexo102),
Portanto, há, em cognição sumária, provas documentais significativas da materiali-
dade e autoria dos crimes, não sendo possível afirmar que a denúncia sustenta-se
apenas na declaração de criminosos colaboradores.

Assim sendo, a peça acusatória encontra-se consubstanciada em um considerá-

vel lastro probatório, razão pela qual deve ser afastada a alegação de ausência de justa causa.

4. Competência para o julgamento do feito

Foram propostas as exceções  de incompetência  5043160-65.2015.404.7000 e

5044053-56.2015.404.7000. A primeira foi julgada improcedente, enquanto a segunda o exci-

piente desistiu antes de seu julgamento.

A competência para o julgamento é do presente Juízo. 

a) Prevenção.

Como é evidente, a apuração dos fatos ocorreu em decorrência de operação de

lavagem de ativos por CARLOS HABIB CHATER e ALBERTO YOUSSEF em Londrina/PR

de proveito da prática de crimes contra a administração pública federal praticados pelo ex-

deputado federal JOSÉ JANENE.
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Como se desvendou, JANENE e YOUSSEF foram responsáveis pela lavagem

de ativos oriundos de crimes contra a PETROBRAS.  JANENE, na condição de líder político,

também foi responsável pelo apadrinhamento político de PAULO ROBERTO COSTA na dire-

toria de abastecimento da PETROBRAS.

CARLOS HABIB CHATER, por sua vez, era um doleiro de Brasília que man-

tinha uma “conta corrente” com ALBERTO YOUSSEF, tendo em vista o interesse deste em

remeter valores para a capital federal, que, dentre as operações de lavagem, constatou-se a

ocorrida em Londrina/PR na empresa DUNEL.

A partir disso, desvendou-se  a existência de uma grande  esquema criminoso

instalada na PETROBRAS, tendo como autor de diversos crimes JORGE ZELADA , como a

contratação fraudulenta do navio-sonda Titanium Explorer. 

A denúncia expõe fatos apurados em decorrência do primeiro ato apurado em

Londrina/PR, o que faz com que a competência seja firmada pela prevenção.

b) Conexão

A Operação Lava Jato elucidou diversas práticas delitivas envolvendo vários

agentes e núcleos criminosos que se relacionavam entre si, de forma que a prova dos delitos

de um conduziu à prova dos crimes perpetrados pelos outros, e vice-versa, em evidente cone-

xão instrutória.

Sob esse prisma, a reunião dos processos perante o competente juízo de Curiti-

ba se dá por imperiosa necessidade instrutória, possibilitando ao julgador uma visão completa

dos fatos, conforme objetivado pela regra da conexão instrumental na visão do egrégio Supe-

rior Tribunal de Justiça:

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO ESPECIAL.  PROCESSO
PENAL.  RECURSO ESPECIAL.  CRIMES DE QUADRILHA,  ESTELIONATO,
FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 76, III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. DELITOS PRATICADOS
COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SUFRAMA. AUTARQUIA FEDE-
RAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA N. 122 DO SUPERI-
OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 76, III, do
Código de Processo Penal, que a competência será determinada pela conexão quan-
do a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir
na prova de outra infração. O objetivo de tal conexão, chamada de probatória ou ins-
trumental, é evitar que, para uma mesma situação de fato, sejam expedidas decisões
conflitantes, bem como para possibilitar ao juízo processante uma visão mais com-
pleta dos fatos, viabilizando, assim, um julgamento mais preciso. (…)
(STJ – Quinta Turma – Unânime – relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – Agravo
Regimental  no  Recurso  Especial  1112829  –  Autos:  200800560251  –  Decisão:
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10/06/14 – DJE: 18/06/14).

Um pouco mais pode ser dito sobre a necessidade de se manterem todos os

processos da chamada Operação Lava Jato sob o crivo do mesmo juízo.

Com efeito, a “parte” só ganha sentido no “todo”. É assim que o significado em

que uma palavra é empregada é compreendido no contexto da sentença ou do texto, e que o 

sentido em que um tom ou nota musical é empregado se extrai do contexto da música ou sin-

fonia em que inserido. Uma parte do livro é compreendida no todo e uma parcela pequena de 

uma figura ganha sentido no retrato completo. No direito, de modo similar, fala-se em inter-

pretação sistemática ou contextual de normas.

Do mesmo modo, no quebra-cabeças probatório, a parte ganha sentido no todo.

Por isso é que autores como Michele Taruffo e Nicolás Guzman reconhecem a coerência com 

um sistema de informações ou crenças como um critério de verdade.3 Hegel já reconhecia, no 

mesmo sentido, que “a verdade é o todo”. Em filosofia, de fato, várias teorias (teorias coeren-

tistas da verdade) buscam definir verdade como coerência com um sistema de crenças. As teo-

rias coerentistas chegam a concorrer em importância com a teoria da verdade como corres-

pondência, que é adotada, por exemplo, por Ferrajoli no processo penal.

Se isso tudo é verdade para crimes em geral, é mais verdade ainda para crimes 

praticados por doleiros e organizações criminosas com diversos núcleos. No caso dos opera-

dores do mercado de câmbio negro, sabe-se que com frequência transacionam entre si, ope-

rando conjugadamente, trocando posições no Brasil e no exterior para atender necessidades 

dos clientes, ou mesmo emprestando uns aos outros. O mesmo se verifica em relação a dife-

rentes núcleos de uma organização criminosa, em que a atividade de um se vincula intrinseca-

mente à do outro.

Evidenciado o conjunto criminoso do modo como se fará, de forma a demons-

trar a forte conexão entre os fatos praticados por todos os acusados, não causa surpresa que as 

defesas queiram desmembrar o feito em tantos casos penais diferentes quanto possível. Pedem

o desmembramento e a remessa de cada fato para local distinto: São Paulo, Distrito Federal, 

Rio de Janeiro e Curitiba. Estão elas desempenhando – e bem – seu papel de fragmentação, de

desconstrução da tese acusatória, em detrimento do conteúdo, pois seu objetivo é criar novas 

hipóteses explanatórias defensivas (teses sobre fatos que explicam as provas coletadas) dife-

3 Paul Thagard, no mesmo sentido, coloca a coerência entre elementos como um critério para definir a melhor 
explicação para a prova, ao tratar da moderna inferência para a melhor explicação.

 8/72



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

FORÇA-TAREFA  

rentes daquela hipótese da acusação, veiculada na denúncia. Quanto menor o fragmento de re-

alidade tomado, mais hipóteses são possíveis.

Tome-se, a título de ilustração, um pedaço pequeno de um porta-retratos que 

indica uma orelha de um ser humano. Podem-se criar inúmeras hipóteses sobre a quem per-

tence tal orelha. Contudo, conforme se tomam as outras partes do retrato, formando-se a figu-

ra de uma pessoa determinada e conhecida, as demais hipóteses são afastadas.

Analogicamente, o que a defesa faz é buscar transformar um rosto, que oferece 

rica compreensão, em suas partes. Desmembrar esse caso em inúmeros subcasos seria o mes-

mo que dividir o retrato de uma pessoa em inúmeras partes e depois esperar que o julgador, 

vendo apenas um pedaço da face de alguém (como uma orelha), diga a quem pertence.

Estabelecidas essas premissas, vislumbra-se que a ação penal em questão não 

trata de acusação dissociada das demais, pois poderia muito bem ter sido oferecida única den-

úncia que abrangesse a atuação de toda a organização criminosa. Se assim fosse realizada a 

acusação, seria impossível as defesas exercerem devidamente o direito de defesa, diante da 

quantidade de fatos, bem como a duração do processo poderia se estender por anos. O que tor-

na imprescindível o oferecimento de denúncias de forma separada, na forma do artigo 80 do 

CPP.

A fim de ilustrar a indissociável produção probatória, vale mencionar que 

JORGE ZELADA  é beneficiário final de conta na Suíça em nome da offshore TUDOR AD-

VISORY INC.

Apurou-se que a offshore TUDOR ADVISORY recebeu pelo menos dois depó-

sitos suspeitos de empresas que mantinham contratos com a Petrobras:

1) em 29/07/2009, USD 63.684,00 da offshore ARCADEX, cujo beneficiário 

final era a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECTH;

2) em maio de 2010 USD 571.404,00 da offshore KLIENFIELD, cujo benefici-

ário final seria AUGUSTO AMORIN, executivo ligado a CONSTRUTORA QUEIROZ GAL-

VÃO4, além de ser utilizada pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECTH;

Vale citar ainda que NESTOR CERVERÓ, através da offshore FORBAL IN-

VESTIMENT, também recebeu valores de RAUL SCHMIDT, por meio da ATLAS ASSET 

SA.

4  Anexo 38 dos autos nº 5039475-50.2015.4.04.7000.
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Diante de tais fatos, não há dúvidas de que os crimes imputados neste feio re-

lacionam-se com diversos outros fatos que não são objeto da denúncia, mas que estão com 

ela conectados.

Conforme  supra  elencado,  as  construtoras  NORBERTO  ODEBRECTH  e

QUEIROZ GALVÃO foram uma das empresas integrantes do poderoso cartel presente na Pe-

trobras, o qual fraudou a competitividade dos procedimentos licitatórios referentes às maiores

obras contratadas pela Petrobras entre os anos de 2004 e 2014.

Diante disso, há que se reconhecer conexão instrumental.

c) Concurso com crimes de competência da Justiça Federal.

Por fim, verifica-se a existência da prática de diversos crimes de competência 

da justiça federal, como a lavagem de ativos de crimes contra a administração pública federal,

a lavagem de ativos transnacional, o concurso de parlamentares federais, crimes contra o sis-

tema financeiro nacional pelo subnúcleo comandado por ALBERTO YOUSSEF, evasão de di-

visas para o exterior (Mônaco) por JORGE ZELADA .

Dito isso, na forma da súmula 122 do STJ, os demais crimes conexos são de

competência da justiça federal.

Objetivamente, cita-se trecho da decisão da exceção de incompetência, o que

não deixa sobre de dúvida sobre o tema:

62. Então, pode-se sintetizar que, no conjunto de crimes que compõem a Operação
Lavajato, alguns já objeto de ações penais, outros em investigação:
a) a competência é da Justiça Federal pois há diversos crimes federais, inclusive na
presente ação penal, de n.º 5036528-23.2015.4.04.7000, como corrupção e lavagem
de dinheiro transnacional, atraindo os de competência da Justiça Estadual;
b) a competência é da Justiça Federal de Curitiba pois há crimes praticados no âmbi-
to territorial de Curitiba e de lavagem no âmbito territorial da Seção Judiciária do
Paraná;
c) a competência é da 13ª Vara Federal de Curitiba pela vinculação, por conexão,
continência e continuidade delitiva, entre todos os crimes e porque este Juízo tornou-
se  prevento  em  vista  da  origem  da  investigação,  lavagem  consumada  em
Londrina/PR, inclusive com recursos criminosos em parte advindo de contratos da
Petrobrás, e nos termos do art. 71 do CPP;
d) a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para os crimes apurados na assim
denominada Operação Lavajato já foi  reconhecida não só pela instância recursal
imediata como pelo Superior Tribunal de Justiça e, incidentemente, pelo Supremo
Tribunal Federal; e
e) as regras de reunião de processos penais por continuidade delitiva, conexão e con-
tinência visam evitar dispersar as provas e prevenir decisões contraditórias, objetivos
também pertinentes no presente feito.

Assim, não há que se falar em incompetência.
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III. MÉRITO

1. Fatos 1 e 2: materialidade e autoria dos crimes de corrupção ativa e passiva na con-

tratação da VANTAGE DRILLING CORPORATION pela PETRO BRAS em relação ao

navio-sonda TITANIUM EXPLORER.

Com a instrução, provou-se que houve o pagamento de vantagem indevida a

agentes públicos para a contratação da empresa  VANTAGE DRILLING CORPORATION

pela PETROBRAS, tendo por objeto o contrato de afretamento do navio-sonda TITANIUM

EXPLORER.

Depreende-se  dos autos que  HAMYLTON PADILHA ,  no final  do ano de

2008,  foi  procurado  por  RAUL  SCHMIDT,  que  explicou  que  para  o  fechamento  da

contratação da empresa VANTAGE DRILLING seria necessário o pagamento de vantagem

indevida  a  empregados  públicos  da  área  internacional  da PETROBRAS.  Confira-se  as

declarações de PADILHA :

Interrogado:-  Sim,  nesse momento me contatou o senhor Raul Schmidt, que eu
não via há muito tempo, acho que ele estava morando na época no exterior, em Lon-
dres, ele era ex-funcionário da Petrobras que tinha saído e tinha sido representante
também de várias empresas no setor de petróleo, e eu o conheci nessa época, como
concorrente, vamos dizer assim, então representava a Sevan que era uma das empre-
sas norueguesas que ele representava no Brasil e algumas outras empresas também
de perfuração, certa época, se eu não me engano ele trabalhou com uma empresa
chamada InterOil, que também representava uma empresa de perfuração, então era
concorrente. Ele procurou, como eu falei, eu não o via há muito tempo e me disse
claramente que, para prosseguir os negócios, as tratativas na área internacio-
nal, para aquela transação prosseguir, não somente as negociações, como che-
gar a um potencial acordo com a Petrobras, seria necessário pagamento de pro-
pinas.
Juiz Federal:- Ele procurou o senhor como, pessoalmente, ligação?
Interrogado:- Ele, acho que me ligou e depois encontrou comigo pessoalmente.
Juiz Federal:- E esse encontro foi aonde?
Interrogado:- Eu não me recordo, pode ter sido em algum lugar público, me lembro
de uma vez ter estado com ele na casa dele, ele tinha uma casa, que eu não sei se era
dele ou da ex-esposa dele, ali em São Conrado, na Avenida Niemeyer, mas realmente
eu não me recordo exatamente aonde foi esse primeiro encontro em...
Juiz Federal:- Foi no Brasil, então?
Interrogado:- Foi no Brasil, definitivamente foi aqui no Brasil.
Juiz Federal:- E ele disse ao senhor, o quê que ele disse especificamente?
Interrogado:- Ele disse que, para que prosseguissem as negociações para contra-
tação dessa unidade, com a possibilidade de ter sucesso, que ele não garantia,
mas achava que era possível, a condição que era necessária era que houvesse
pagamentos de vantagens ou propinas para membros da diretoria internacional
da Petrobras. (Grifos nossos).
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Na conversa, RAUL SCHMIDT também informou a HAMYLTON PADILHA

que nesta  negociação  o  interlocutor  direto  sobre  o  tema  de  propina  seria JOÃO

HENRIQUES,  ex-funcionário  da  PETROBRAS,  que  possuía  contato  direto  na  diretoria

internacional da PETROBRAS na época comandada por JORGE ZELADA .

Interrogado:-  Sim,  porque  quando o senhor Raul Schmidt  me procurou e nós
tivemos essa primeira conversa antes de eu viajar pra falar com o senhor Nobu
Su, ele me apresentou o senhor João Augusto Henrique.
Juiz Federal:- Apresentou pessoalmente?
Interrogado:- Pessoalmente.
Juiz Federal:- Mas lhe apresentou dizendo que ele seria a pessoa que estaria envolvi-
da na...?
Interrogado:-  Sim, falando que ele, me fez apresentação geral, citando que ele
era um ex-funcionário, ex-diretor inclusive, da Petrobras em outra área e apo-
sentado já, e que ele tinha contatos diretamente com a diretoria internacional,
naquela época representada pelo senhor Jorge Zelada.
Juiz Federal:- E ele que faria a intermediação?
Interrogado:- E ele que faria a intermediação.
(…)
Juiz Federal:- Mas sobre propina o senhor nunca falou com ele?
Interrogado:- Não, com o senhor Zelada não.
Juiz Federal:- E como é que o senhor sabia que o senhor Raul falava por ele?
Interrogado:-   O senhor Raul me disse que, um, a pessoa que era a pessoa que  
trataria desse assunto perante o senhor Zelada era o senhor João Augusto Hen-
riques, daí que eu sei, é somente essa a conexão que eu sei entre...
Juiz Federal:-   E como é que o senhor sabe que o senhor João Augusto tratava,  
falava com o senhor Zelada?
Interrogado:-   O senhor João Augusto me disse algumas vezes que ele tinha tra  -  
tativas diretas com o senhor Zelada sobre vários assuntos, então ele tinha sido
apontado, se eu não me engano, em determinado momento por ter sido o possí-
vel futuro diretor da Petrobras Internacional, antes do senhor Zelada, e que ele
não emplacou como diretor, e que ele teria ajudado de certa forma até na indi-
cação do senhor Jorge Zelada.
Juiz Federal:- Mas ele forneceu alguma prova disso, não podiam ser dois estelionatá-
rios lá te enganando nesses casos dessa comissão?
Interrogado:-    Bom, na época, o próprio Raul Schmidt, como ex-Petrobras, ele  
conhecia o senhor Jorge Zelada, ele me afirmou que essa história era verdadei-
ra, que o senhor João Augusto Henriques havia contribuído na obtenção do car-
go de diretor internacional da Petrobras para o senhor Jorge Zelada, então isso
é uma coisa que era sabida.
Juiz Federal:- E o que foi lhe informado, quem receberia propinas nesse caso da con-
tratação da Vantage dentro da Petrobras?
Interrogado:-    Bom, aí honestamente, o senhor João Augusto Henriques nunca  
falou claramente quem estaria pagando, nem nunca citou a quem estaria pa-
gando, então isso daqui foi mais o que eu, não sei se a palavra é inferir, ou seja,
que eu achei que seria, dentre outros, o senhor Jorge Zelada, mas se ele pagou a
outras pessoas dentro da Petrobras eu não saberia dizer.
Juiz Federal:- O senhor declarou lá no seu depoimento anterior que, quando o senhor
procurou lá o Paul Bragg, depois o Nobu Su, o senhor falou que diretores da Petro-
bras estavam criando dificuldades.
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Que dificuldades que eles criaram?
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Interrogado:-  É exatamente no sentido de que a mensagem que o Raul  Schmidt
transmitiu foi que, para o negócio prosseguir, se não houvesse pagamento de propina
não iria prosseguir.
Juiz Federal:- Mas houve algum ato oficial da Petrobras, alguma atitude que partiu
de diretores ou de funcionários que, vamos dizer, estavam criando essa dificuldade?
Interrogado:- Não, até aquele momento não.
Juiz Federal:- E depois daquele momento teve?
Interrogado:-    Não exatamente, mas o senhor Raul Schmidt estava muito bem  
informado sobre tudo que estava acontecendo lá dentro, então, pra mim, ele ti-
nha informações internas, inclusive de propostas e condições que estavam apre-
sentando, que ele não teria talvez obtido se não tivesse realmente o conhecimen-
to do que estava acontecendo dentro da Petrobras.
Juiz Federal:-    O senhor João Augusto lhe passou, então, informações sobre o  
procedimento interno lá, foi isso?
Interrogado:-   Não, não o senhor João Augusto.  
Juiz Federal:-   Não?  
Interrogado:-   Não, o senhor Raul Schmidt, me falou, ele sabia, quando conver  -  
sou comigo ele sabia os valores das propostas que foram apresentadas pela nos-
sa empresa, sabia a questão da   Pride   que tinha retirado a proposta, sabia os no  -  
mes dos navios, as taxas diárias, ele estava muito bem informado sobre o que
estava acontecendo.
Juiz Federal:-   E aquilo que ele falou correspondia àquilo que estava acontecen  -  
do mesmo?
Interrogado:-   Correspondia.  
(Grifos nossos).

HAMYLTON  PADILHA  aceitou  pagar  a  agentes  ligados  à  diretoria

internacional  da  PETROBRAS  a  vantagem  econômica  indevida  solicitada  por  RAUL

SCHIMIDT.  No entanto, diante da impossibilidade de  HAMYLTON PADILHA  fazer tais

pagamentos pessoalmente em decorrência dos programas de compliance das empresas que ele

representava,  RAUL  SCHIMIDT  sugeriu  que  o  pagamento saísse  do  proprietário  da

plataforma, o que levou  HAMYLTON PADILHA  a procurar NOBU SU, proprietário da

TAIWAN MARITIME TRANSPORTATION – TMT.

Nesse sentido,  entre os dias 21/11/2008 e 1/12/2008 o assunto foi discutido

numa reunião entre NOBU SU e HAMYLTON PADILHA  no Hotel Four Seasons em Nova

York. Nesta reunião ficou acordado que o pagamento da propina seria realizada diretamente

pela empresa TMT ou por uma de suas subsidiárias.

Posteriormente,  no dia 20/12/2008,  NOBU SU viajou ao  Rio de Janeiro para

ser apresentado por HAMYLTON PADILHA a JOÃO HENRIQUES para acertar a forma

do  pagamento da propina. Na sequência,  NOBU SU e JOÃO HENRIQUES acertaram os

detalhes do recebimento da parte  da vantagem indevida que caberia ao lobista ligado ao

PMDB distribuir. As reuniões ocorreram no Hotel Copacabana Palace, local de hospedagem

de NOBU SU, como também informado por HAMYLTON PADILHA :
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Interrogado:-  Com a  clara  constatação  que  seria  impossível  pagar  qualquer
comissão através de recebíveis do meu cliente, me foi trazido por ele uma ideia
que já tinha sido numa outra ocasião discutida, que seria receber o pagamento
através do estaleiro onde a plataforma seria construída. Isso se refere a um
outro assunto, a uma outra causa envolvendo também o senhor Raul Schmidt.
Nesse caso, eu expliquei pra ele que isso não poderia ser feito pelo fato de que, em
ocasiões anteriores, enquanto foram recebidos os pagamentos via estaleiros onde as
plataformas de perfuração que seriam contratadas para operar para a Petrobras, os
estaleiros  fariam  os  pagamentos  de  comissões,  no  caso  especificamente  dessa
plataforma Titanium Explorer, isso não seria possível, porque o estaleiro  Daewoo,
que era o estaleiro coreano que estava construindo a plataforma, já tinha plataforma
em subcontratos,  sob construção, e não haveria  nenhum motivo  para o estaleiro
pagar qualquer comissão pra ninguém, uma vez que ele já tinha o preço fechado
com o  cliente.  Expliquei  a  ele  também que  o  proprietário  da  embarcação  é  o
armador, que era uma empresa de  shipping  muito grande, com sede em Taiwan,
denominada TMT, Taiwan Maritime Transportation, de propriedade do senhor Nobu
Su, esse é o nickname dele, o nome dele é Hsin Chi Su, que ele aparentemente já
sabia que essa plataforma não pertencia à Vantage, ou seja, a plataforma pertencia a
uma subsidiária da TMT, e que essa plataforma seria então afretada, ou seja, alugada
para a Vantage que, por sua vez, operaria a plataforma para a Petrobras, e aí surgiu
a ideia e falou “Bom, então o proprietário da plataforma é que poderia ser o
veículo pra pagamento da propina”, e nesse momento foi quando eu cometi o
erro de prosseguir na transação.
Juiz Federal:- E o proprietário seria...?
Interrogado:- O proprietário, como eu falei, o senhor Nobu Su, da TMT,   Taiwan  
Maritime  Transportation ,  especificamente  essa  plataforma  era  uma  subsidiária
dele criada, uma SPC criada para construir a plataforma na Daewoo chamada Valen-
cia Drilling.
Juiz Federal:- E o senhor concordou então em fazer esse pagamento?
Interrogado:-   Eu concordei em contatar o senhor Nobu Su  , porque eu não sabia
qual seria a reação dele, eu já tinha conhecido o senhor Nobu Su muitos anos antes,
quando eu morava, eu residia na Europa, eu fui apresentado a ele através de pessoas
do setor de petróleo e gás cerca de três anos antes. Tive um jantar com ele, mas nun-
ca mais o vi novamente, mas eu sabia que naquele momento ele não somente era o
proprietário da TMT, mas ele era um dos maiores acionistas da própria VantageDril-
ling e, portanto, a maneira de contactá-lo foi, ele tinha assento no board, ele sentava
na diretoria da empresa, eu contactei então o CEO da Vantage, o mister Paul Bragg,
perguntando a ele se podia contactar o senhor Nobu Su. O senhor Paul Bragg falou
“Olha, ele é uma pessoa que, realmente, é internacional, ele mora em Taiwan, mas
tem negócio no mundo inteiro porque a empresa shipping dele tem negócios absolu-
tamente em todos os lugares..."
Juiz Federal:- O senhor falou então com o senhor Nobu Su?
Interrogado:- Aí o senhor Paul Bragg, se não me engano, algumas semanas depois,
ele me telefonou avisando que o senhor Nobu Su tinha duas alternativas, uma, ele
estaria em Londres em alguma data e uma segunda alternativa, ele estaria em Nova
Iorque, também numa segunda data, e aí pra mim, eu falei “Pra mim é mais conveni-
ente me encontrar com ele em Nova Iorque naquela data específica”, então eu voei
pra Nova Iorque pra me encontrar especificamente com Nobu Su, me encon-
trei, me reuni com ele lá, quando então fui discutir com ele, explicar a ele o que
estava acontecendo pela primeira vez, eu não o via há muitos anos.
Juiz Federal:- E o senhor falou pra ele?
Interrogado:- Falei pra ele claramente que eu tinha sido contactado por alguns inter-
mediários ou representantes, que diziam claramente que, para a consecução do negó-
cio, seria necessário o pagamento de propinas para a área de diretoria internacional e
que ele tinha que tomar essa decisão porque ele seria o beneficiário final, não neces-
sariamente a Vantage.
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(...)
Juiz Federal:- E o senhor Nobu Su concordou em efetuar o pagamento da propi-
na?
Interrogado:-    Sim. Obviamente, desde que fosse concluída a transação, e nós  
discutimos, essa conversa foi uma conversa, eu me lembro que nós tivemos dois
encontros separados, tivemos um primeiro encontro no hotel dele e depois tive-
mos um almoço ou um jantar, se eu não me engano foi um jantar, no qual ele,
como todo chinês, queria negociar e ele me perguntou “Bom, exatamente quais
são os valores e como será feito?” e tudo mais, o que eu falei para o doutor Nobu Su
“Senhor Nobu Su, são duas transações paralelas, mas que fazem parte dessa mesma
transação, a primeira diz respeito a mim, eu venho acompanhando o seu modus ope-
randi com a Vantage ao longo desses anos todos e eu notei que o senhor constrói as
plataformas nos estaleiros, vai construir as plataformas em especulação, tomando
riscos da construção, sem contrato nenhum, o senhor colocou a Vantage como uma
empresa que vai gerenciar a construção dessas plataformas e a Vantage também faz
omarketing  pra conseguir  contratos de perfuração com as empresas de petróleo.
Quando a  Vantage consegue esses contratos, o senhor vende a plataforma para a
Vantage com lucro e o senhor ainda recebe parte do pagamento da Vantage em ações
da própria empresa”, e naquela ocasião o senhor Nobu Su já tinha realizado 5 transa-
ções similares, ele construiu 5 plataformas ao longo de algum tempo e revendeu elas
com lucro, então eu falei “Dessa participação do lucro que você vai ter, você vai pa-
gar pra mim uma comissão”. Quando ele perguntou sobre o pagamento dos agen-
tes públicos no Brasil, eu falei pra ele que esse assunto não seria tratado por
mim, mas sim por um intermediário ou representante dos agentes públicos.
(...)
Juiz Federal:- Aí voltando ao Nobu Su, daí foi então acertado, ele chegou a vir para o
Brasil, o senhor Nobu Su?
Interrogado:- Sim. Ele dali, ou seja, eu discuti com ele as minhas comissões a serem
assinadas com a empresa dele e ele marcou de voltar aqui ao Brasil, ele até queria
que o senhor João Augusto fosse para o exterior, por algum motivo não podia ou não
quis ir, e o senhor Nobu Su então algum tempo depois veio ao Brasil, nós marcamos
uma reunião, ele,  o senhor Nobu Su, me avisou quando viria, eu avisei por sua
vez ao senhor João Augusto Henriques e foi marcada então a reunião no Hotel
Copacabana Palace, que o senhor Nobu Su se hospedou lá, então foram feitas as
introduções entre as partes...
Juiz Federal:-   Quem estava nessa reunião?  
Interrogado:-   Eu, o senhor João Augusto e o senhor Nobu Su, apenas.  
Juiz Federal:-   E o que foi então combinado em matéria de vantagem indevida,  
de propina?
Interrogado:-   Bom, nas tratativas entre o senhor João Augusto e o senhor Nobu  
Su, depois de feitas as introduções ali, eu me retirei e eles prosseguiram então as
tratativas do pagamento de propina através do senhor João Augusto Henriques,
foi feito diretamente entre ele e o senhor Nobu Su, eu não participei, ou seja,
não saberia dar detalhes sobre o que foi tratado e como foi tratado. (Grifos nos-
sos).

Com as negociações, convencionou-se o pagamento de USD 31.000.000,00.

Como será abordado no item 2, uma parte dos valores foi transferida através de um contrato

de  Brokerage e  Comission  Agreement no  valor  de  U$ 15.500.000,00  com HAMYLTON

PADILHA, sendo que restou pago o valor de USD 10.841.826,99.

O restante dos valores tinha como destino o PMDB, ficando a cargo de JOÃO

HENRIQUES,  mediante um segundo contrato de Comission Agreement também no valor de
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USD 15.500.000,00,  que foi  assinado no mesmo ano  que  o  primeiro,  entre  a  sociedade

VALENCIA DRILLING CORPORATION (Marshall Islands), empresa subsidiária do Grupo

TMT, e uma offshore indicada por JOÃO HENRIQUES.

Apesar  de HAMYLTON  PADILHA  não  ter  participado  da  assinatura  do

contrato de  Brokerage e  Comission Agreement  entre NOBU SU e JOÃO HENRIQUES,

posteriormente NOBU SU confirmou a HAMYLTON  PADILHA  ter concluído tal contrato

na mesma época e com o mesmo valor  e condições daquele feito  com a  HAMYLTON

PADILHA.

Ainda, de acordo com o relato de NOBU SU a HAMYLTON PADILHA , em

relação ao acusado JOÃO HENRIQUES , os pagamentos seguiram a mesma sistemática de

datas e valores, conforme trecho do interrogatório de HAMYLTON PADILHA :

Interrogado:-  Não.  Esse  contrato  seria  assinado  diretamente,  creio  eu,  que  foi
assinado  diretamente  entre  uma  empresa  indicada  pelo  senhor  João  Augusto
Henriques e uma das empresas do senhor Nobu Su, o que eu acho que eu coloquei
no meu depoimento é que tempos depois, conversando com o seu Nobu Su, que eu
encontrei ele ao longo dos anos, ficou claro que ele teria usado provavelmente a
mesma empresa que ele usou pra assinar o meu contrato de comissão, que era a
empresa proprietária então da embarcação Valencia Drilling. 

A versão apresentada por HAMYLTON PADILHA  é confirmada por robusta

prova.

A hospedagem de NOBU SU na referida data se comprova pelo ofício enviado

pelo hotel5:

5 Constante no evento 18, OUT 17, do autos 5033177-42.2015.404.7000.
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JOÃO HENRIQUES , em conversa gravada com jornalista da revista ÉPOCA,

relatou o seu relevante papel na organização criminosa instalada no seio da PETROBRAS e

relatou diversos contratos da PETROBRAS que foram alvo de corrupção, dentre eles o da

operação do navio-sonda TITANIUM EXPLORER pela VANTAGE DRILLING, relatando a

tratativa ocorrida com NOBU SU, os valores envolvidos na propina, como será abordado mais

a frente, e os destinatários finais, ficando claro que parte dos valores seria repassada a agentes

públicos ligados ao PMDB, conforme trecho:

REPÓRTER: Como aquela da plataforma…?
JARH: Você tá sabendo de muita coisa, hein?
REPÓRTER: Eu tô bem informado… modestamente...
JARH:… muito bem informado, porque isso aí foi uma outra coisa que eu fiz tam-
bém… que a gente também tomou um calote no final.
REPÓRTER: Tomou um calote? Você e o...
JARH: Não tomamos em todas… em 3 parcelas eu até entendo a cabeça do
cara.      A cabeça do cara foi o seguinte. O cara chama-se NOBO, tailandez.   
REPÓRTER: Nobo?
JARH: NOBO, tailandez. Ele comprou na DAHIRU uma embarcação para fazer
uma... lá. Quando ele comprou para fazer ele pagou de dólares... ele procurou a gen-
te para ver se tinha mercado para isso.
REPÓRTER:...
JARH: O mercado aí com vamos precisar de um... então ele apresentou a oportuni-
dade, foi analisado, então nós avaliamos a nossa parte…. visitou o estaleiro, tudo
certinho… do operador… daí ele comprou 30% e ...
REPÓRTER: Foi em 2009...
JARH: Foi por aí, aí sim quando foi recebido, tinha terminado a plataforma,
para pagar, “A plataforma é minha.”
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REPÓRTER: O contrato não estava bem feito?
JARH: Ele estava se sentindo seguro porque tinha comprado 30% da gente...
ele ficou puto e não pagou mais ninguém… tentei falar com ele...
REPÓRTER: 15 milhões?
JARH: Não… o valor era maior... 
REPÓRTER: mas ele chegou a pagar a 
JARH: pagou uma parte, a segunda parte e não pagou a terceira
REPÓRTER:… não teve que passar também?
JARH: recebia e transferia a quem de direito… que tinha conta também..
REPÓRTER: Quem?
JARH: O partido...
REPÓRTER: Já era campanha isso? Era época de campanha?
JARH: Eles estão sempre em campanha… prefeito, vereador, de dois em dois anos
REPÓRTER: Era 2010 isso..
JARH: Só sei que eu dei a parte... 
REPÓRTER: ...
JARH: Mas isso regra... 
(Grifos nossos).

Neste  segundo  contrato  também  houve inadimplência  em relação  à  última

parcela  em razão  de  briga  societária  da  VANTAGE  com NOBU SU,  que  estaria  sendo

processado por desvios na empresa, conforme mencionado pelo próprio JOÃO AUGUSTO

em entrevista jornalística.

De fato, pesquisa em fontes abertas demonstra que NOBU SU realmente está

sendo processado pela VANTAGE nos Estados Unidos (evento 1, ANEXO105).

Logo, do valor de U$ 31.000.000,00 inicialmente acordado, os envolvidos na

operação receberam aproximadamente U$ 20.800.000,00 a título de propina.

Ressalta-se que a reportagem foi objeto de análise pela Comissão Interna de

Apuração da Presidência nº 121/2013, que concluiu que há possibilidade concreta de que

JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES tenha “exercido influência e atuado como

intermediador de negócios de responsabilidade da área internacional” (evento 1, ANEXO56,

p. 48).

A solicitação de vantagem indevida por  JORGE ZELADA  intermediada por

JOÃO  HENRIQUES  é  confirmada  por  EDUARDO  MUSA,  o  qual também  recebeu

vantagem indevida em virtude de tal contrato, conforme declarado:

Juiz  Federal:-  O senhor  esteve  alguma  vez  com o  senhor  Zelada,  junto  com o
Padilha ou com o João Henriques, no qual esse assunto foi tratado?
Interrogado:- Não, nunca. As vezes que eu tratei isso com o Zelada só estávamos
nós dois ou, às vezes, um gerente da minha área, mas com o Padilha e o João
Augusto não.
Juiz Federal:- E o senhor chegou a falar, a tratar diretamente com o senhor Zelada
sobre essa questão da propina?
Interrogado:- Não nos termos que a gente está falando, assim, (ininteligível), vamos
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dizer, a nossa conversa, baseado em que eu já tinha sido abordado e que estaria rece-
bendo, que isso seria bom pra todo mundo e que a gente sabia que ele estaria rece-
bendo.
Juiz Federal:- Não sei se está claro, o senhor, com o senhor Zelada, houve alguma
conversa relativamente a esse comissionamento?
Interrogado:- Não objetivamente, não nesses termos de que ele teria dito “Olha, eu
vou receber uma parte assim, assim, assado”.
Juiz Federal:- Mas o que foi dito, então?
Interrogado:-   Ele deu a entender que, do mesmo jeito que eu estaria sendo be  -  
neficiado, ele também estaria sendo beneficiado.
Juiz Federal:-   Mas, o senhor revelou que o senhor estaria sendo beneficiado?  
Interrogado:-   Não, ele sabia.  
Juiz Federal:-   E como é que ele sabia?  
Interrogado:-   Através do João Henriques, provavelmente.  
Juiz Federal:- Sim, mas numa conversa direta entre o senhor e ele, o senhor chegou
a mencionar que o senhor estaria...?
Interrogado:- Não, nunca falei pra ele que eu vou receber, quanto é que eu vou rece-
ber, mas a conversa era mais ou menos franca no sentido de que havia um entendi-
mento tácito que nós dois estaríamos recebendo, não era uma coisa absolutamente
preto no branco, mas todo mundo sabia que era eu e ele.
Juiz Federal:-  Mas todo mundo sabia, entendimento tácito, isso o senhor diz com
base em quê, qual sua base pra fazer essa afirmação, foi alguma coisa que foi dita na
ocasião, foi alguma...?
Interrogado:-   É, vamos dizer, a conversa era no sentido de que “Olha, eu preci  -  
so muito dessa contratação, pra distribuição pra quem me apoia”.
Juiz Federal:-   Ah, ele falou assim?  
Interrogado:-    Desse tipo, de uma maneira genérica né, “E você sabe que todo  
mundo vai sair bem disso”, é uma conversa...
Juiz Federal:-    Nesses termos, esses termos foram utilizados no que o senhor  
está dizendo aqui?
Interrogado:-   Não sei se exatamente esses termos, mas o entendimento era esse.  
Juiz Federal:-   Mas no sentido inequívoco que haveria distribuição para o pes  -  
soal que apoiava ele?
Interrogado:-   Sem dúvida.  
(…)
Juiz Federal:-   Esse assunto da propina, o senhor tratou só com o senhor Hamyl  -  
ton Padilha ou tratou com mais alguém?
Interrogado:-    Basicamente foi com o Hamylton Padilha, se não me engano já  
tive alguma conversa com o João Augusto sobre isso, e o João Augusto só ratifi-
cou que era o Padilha que estaria encarregado de pagar minha parte.
Juiz Federal:- O senhor Raul Schmidt Fellipe Junior, o senhor conhece?
Interrogado:- Não, conheço de ouvir falar e tal, mas não conheço pessoalmente, nem
nunca trabalhei com ele.
Juiz Federal:-  E o senhor pode me esclarecer como o senhor João Augusto entrou
nessa história, quando o senhor teve conhecimento que ele estava participando?
Interrogado:-   Logo no inicio, logo depois que eu tive esse   approach   do Padilha,  
o João Augusto me ligou, nós fomos tomar um café, e aí eu também tinha, já co-
nhecia o João Augusto de outros tempos de Petrobras, e aí foi que ele foi mais
detalhado, ele falou que tinha feito com o diretor Zelada, com apoio do PMDB
mineiro, e que o PMDB estava cobrando muito o resultado e que ele estava com
dificuldades, e que era do interesse dele e da manutenção do diretor que essa
contratação saísse e aí...
Juiz Federal:-   Foi ele que procurou o senhor ou o senhor que procurou ele?  
Interrogado:-   Não, ele que me procurou, eu não sabia, quer dizer, embora eu ti  -  
vesse ouvido falar, ninguém efetivamente disse que foi ele que mandou o Zelada
ou coisa assim...
Juiz Federal:-   E a solicitação dele era que senhor se apressasse, é isso?  
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Interrogado:-   A solicitação dele era que fizesse o contrato o mais rápido possí  -  
vel. (Grifos nossos).

Após a combinação do pagamento de vantagem indevida à agentes ligados à

diretoria  internacional,  o  interesse  na  aprovação  da  contratação  da  empresa  VANTAGE

DRILLING por  JORGE ZELADA  e  EDUARDO MUSA é  manifesto.  Diversos atos de

ofício  foram  praticados  por  ambos  a  fim  de  proporcionar  a  contratação  da  VANTAGE

DRILLING para operar o navio-sonda TITANIUM EXPLORER.

As irregularidades na contratação do navio-sonda TITANIUM EXPLORER fo-

ram objeto de apuração interna da PETROBRAS na Comissão Interna de Apuração (CIA) nº

121/2013 e nos Relatórios de Auditoria nº 02 e 03 de 2015, realizados pela estatal.

Em  2008,  a  Política  de  Negócios  da  PETROBRAS estava voltada  para  a

exploração do pré-sal. 

Prova disso é que em abril  de 2008 a diretoria de Exploração e Produção

manifestou interesse em trazer a Sonda SEVAN 650, então em operação no Golfo do México,

para operar em águas brasileiras. Essa intenção ficou registrada em mensagem enviada pelo

então  Diretor  de  Exploração  e  Produção  da  PETROBRAS,  GUILHERME  OLIVEIRA

ESTRELLA ao então Diretor de Negócios Internacionais, JORGE LUIZ ZELADA 6:

A testemunha  PAULO  RANGEL,  subscritor  do  relatório  de  auditoria  que

analisou a contratação do navio-sonda TITANIUM EXPLORER, confirma a importância da

6Evento 1, ANEXO32.
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exploração do pré-sal e o realocamento do navio-sonda SEVAN 650 do Golfo do México para

trabalhar no Brasil:

Ministério Público Federal:- Em 2008, qual era a conjectura da Petrobras, ela estava
mais voltada para o cenário interno, para a exploração do pré-sal, ou cenário externo,
a exploração do Golfo do México, da África ou de outras regiões fora do Brasil?
Testemunha:- O pré-sal já era uma realidade e a Petrobras tinha se voltado para
a exploração no Brasil.
Ministério Público Federal:- A sonda Sevan 650, o senhor se recorda dessa sonda?
Testemunha:- Essa sonda foi contratada creio que em setembro de 2006, foi contra-
tada para a área internacional, mas, posteriormente, ela foi cedida, no ano de 2008
ela foi cedida para o EIP nacional, para atuar no pré-sal.
Ministério Público Federal:- E ela foi cedida por qual razão?
Testemunha:- Para atuar no pré-sal. (Grifos nossos).

Além  disso,  em  14/07/2008,  a  INTER-TEC  (área  técnica  da  diretoria

internacional) fez uma apresentação aos gerentes-executivos da área internacional chamada

“Disponibilidade de Sondas de Perfuração x Demanda de Perfuração de Poços”,  na qual se

alertou para possíveis cenários desfavoráveis na exploração da área internacional, em virtude

da priorização do Pré-Sal brasileiro (evento 1, ANEXO3, p.25).

Em acréscimo a estes fatores, deve-se ressaltar que naquela época o mercado

internacional  estava  afetado pela  crise  de 2008,  o  que produzia  um cenário  de recessão

mundial.

Contudo, mesmo  com todas essas conjecturas desfavoráveis  que indicavam

inexistir  fundamentação  técnica  para  a  referida  contratação,  os  acusados JORGE  LUZ

ZELADA e  EDUARDO MUSA empenharam esforços em  viabilizar a aquisição de uma

nova sonda para a área internacional da PETROBRAS com a finalidade de atender os seus

interesses pessoais no recebimento de vantagem indevida.

Em 28/07/2008,  o então diretor  JORGE LUIZ ZELADA  solicitou a revisão

dos cenários  negativos  expostos na apresentação da INTER-TEC,  com intuito de criar um

cenário favorável à contratação, conforme DIP (Documento Interno da Petrobras) INTER-DN

324/2008, (evento 1, ANEXO3, p. 25).

PAULO RANGEL expõe com detalhes  a  revisão do  primeiro parecer  e  as

expectativas muito otimistas do segundo:

Testemunha:-  A área técnica da área internacional fez um primeiro estudo em
julho de 2008, traçando 03 cenários, um cenário mínimo, um cenário médio e
um cenário-base, em que previa a exploração total do Golfo do México, mais
outras atuações, com base nesse estudo se previa contratação de uma sonda de
curto prazo. Desse estudo, depois foi feito um novo estudo, mais otimista, com
outras considerações, que resultou na indicação de contratar uma sonda spot
pra lâmina d’água de 1.800 metros e para 2012 uma sonda pra 3.000 metros;
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posteriormente esse estudo não foi totalmente levado a efeito porque não foi
contratada nenhuma sonda de 1.800 metros.
Ministério Público Federal:- Deixa eu entender, você tinha um estudo que recomen-
dava a contratação de uma sonda apenas para 1.800, é isso?
Testemunha:- Isso.
Ministério Público Federal:-  Esse estudo inicial. Depois esse estudo foi refeito de-
monstrando uma necessidade de contratar mais sondas, é isso?
Testemunha:- Isso.
Ministério Público Federal:- Duas sondas, seria uma de 3.000 e uma de 1.800, corre-
to?
Testemunha:- Correto.
Ministério Público Federal:- E, ao final, o que foi feito, foi seguido o segundo estudo
ou o primeiro?
Testemunha:- Foi seguido o segundo estudo.
Ministério Público Federal:- Foram contratadas duas sondas?
Testemunha:- Não. Que eu saiba foi contratada uma sonda de 3.000 metros.
Ministério Público Federal:- O primeiro estudo não indicava a necessidade de 3.000
metros?
Testemunha:- É. O primeiro estudo indicava, ele traçava um cenário, esse cená-
rio base era também bastante, ele tratava mais do curto prazo, e com base nesse
cenário do curto prazo eu precisaria de uma sonda somente pra atender os cin-
co primeiros anos, somente depois teria um novo estudo, se proporia novos es-
tudos pra contratação de mais sondas.
Ministério Público Federal:-  E o segundo estudo já previa a necessidade de sonda
por um período muito maior, dez anos, é isso?
Testemunha:- Isso.
Ministério Público Federal:- Certo. O mercado internacional nessa época, em 2008,
estava aquecido ou estava freado?
Testemunha:-  Em setembro de 2008 foi a época da crise econômica, o ápice da
crise econômica, um pouco antes disso o mercado estava relativamente aqueci-
do, mas depois de setembro de 2008 quase que em compasso de espera, todas as
empresas meio que aguardando, revendo suas posições.
Ministério Público Federal:- Era da praxe da Petrobras o diretor solicitar revisões de
estudos técnicos?
Testemunha:-  Bom, ele poderia fazer isso. No nosso relatório a gente consigna
que, ao mesmo tempo em que esses estudos estavam sendo feitos pela área inter-
nacional, a área do EIP nacional já manifestava restrições ao desenvolvimento
da área internacional. Como eu falei, o pré-sal já era uma realidade e a Petro-
bras estava se voltando para a atuação no mercado nacional, então, com isso,
haveria uma restrição à contratação de sondas para a área internacional. (Gri-
fos nossos).

O auditor ROBSON CECÍLIO COSTA deixa claro que era irreal o plano de

negócios apresentado para tal contratação:

Testemunha:- O plano de negócios trazia uma premissa de uma quantidade de poços
que chegava à metade do que a gente tinha no pré-sal, ou seja, o plano de negócios
era  irreal.  Embasando  isso  pra  área  internacional.  Embasando  isso,  há  uma
correspondência anexa a esse relatório também entre o diretor da área internacional e
o diretor de exploração e produção à época, copiando o presidente da Petrobras,
dizendo que, por exemplo, o Golfo do México, você tinha uma atividade restrita lá
de perfurar mais dois poços apenas e você não teria que destinar outros recursos para
aquela região. Essa correspondência também é anexa do relatório, desse relatório de
auditoria.
Defesa de Jorge Zelada:- E isso significa o que, eu não consegui...?
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Testemunha:- Isso significa que você tinha o plano de negócios lá que tinha 148 po-
ços, mas que na verdade não estava esperando isso, não era essa a expectativa.

Na  data  de 04/08/2008,  por  intermédio  do  DIP  INTER-DN  333/2008,  o

gerente-executivo  da área internacional  RICARDO ABI RAMIA DA SILVA solicitou  ao

então diretor  JORGE LUIZ ZELADA  autorização para contatar o mercado com vistas às

oportunidades para contratação de sondas, seja para construção ou seja para operação (evento

1, ANEXO63). 

A concordância de  JORGE LUIZ ZELADA  ocorreu no dia  15/08/2008 por

meio  de  um despacho  no  DIP  INTER-DN  333/2008.  No  mesmo  ato,  JORGE  LUIZ

ZELADA  autorizou a constituição de comissão para avaliar as oportunidades oferecidas pelo

mercado ao longo de 2008 (evento 1, ANEXO63).

Não houve autorização da diretoria executiva para o início das negociações, o

que seria a conduta adequada, considerando a dimensão da contratação, conforme confirmado

por PAULO RANGEL:

Ministério Público Federal:-  Quando que começou,  como foi  autorizado o início
dessa contratação, o senhor se recorda?
Testemunha:-  O diretor da área internacional autorizou, mediante despacho em um
DIP, estudos de mercado, coletas de pesquisa de mercado, salvo engano.
Ministério Público Federal:- A praxe da Petrobras no caso de contratações dessa al-
çada não é submeter à diretoria executiva?
Testemunha:-   Exatamente. A regra da companhia é que, pra autorizar início de  
contratação, tenha autorização da autoridade competente, no caso seria a dire-
toria executiva.
Ministério  Público  Federal:-    Nesse  caso  não  houve,  apenas  despacho  do  
diretor?
Testemunha:-   Exatamente.  
(Grifos nossos).

Além disso, apesar de não haver exigência de realização de concorrência pelo

fato de o negócio ter  sido realizado por subsidiária da estatal  no exterior,  não se adotou

procedimento transparente para a contratação, o que viabilizou que a comissão sob o comando

de JORGE ZELADA  pudesse escolher o vencedor do contrato sem necessidade de assegurar

competitividade e isonomia no procedimento de contratação. Sobre a ausência de realização

do procedimento de concorrência, vale citar o exposto por EDUARDO MUSA:

Juiz  Federal:-  E  foi  aberto  um  procedimento  concorrencial  pra  que  fosse
contratado esse novo navio sonda?
Interrogado:-   Não, não foi feita uma concorrência formal nos padrões usuais da  
Petrobras.
Juiz Federal:-   Normalmente se faz uma concorrência?  
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Interrogado:-   Normalmente se faz uma concorrência.  
Juiz Federal:-   E por qual motivo não foi feita uma concorrência?  
Interrogado:-   O diretor solicitou que fosse constituída uma comissão,   que se fi-
zesse uma consulta ao mercado e, baseado no resultado dessa consulta ao mercado,
ele solicitou que fosse negociado, com as 3 primeiras colocadas, a contratação.
Juiz Federal:-   Qual diretor o senhor está falando?  
Interrogado:-   Diretor Zelada.  
Juiz Federal:- E ele deu alguma razão técnica pra não ser feita a concorrência?
Interrogado:- Não, não, nunca esclareceu o porquê.
Juiz  Federal:-  Aqueles  navios  sondas anteriores,  o  Petrobras  10.000  e  o  Vitória
10.000, também não foram feito concorrência, né?
Interrogado:- Não, não foi feito concorrência.
Juiz Federal:- Mas, ainda sim, o senhor me disse que o procedimento padrão era fa-
zer a concorrência?
Interrogado:- Na Petrobras sim. A Petrobras Internacional, como as contratações são
feitas pelas subsidiárias do exterior, elas não seguem o mesmo padrão 2745 que é o
decreto lei que agora virou lei, que regula a Petrobras. Então, ficava ao discernimen-
to do diretor solicitar que fosse conduzido, por exemplo, pelo padrão da Petrobras ou
se fosse negociado, dependendo da urgência e do tipo de contratação.
Juiz Federal:- Mas a praxe era fazer concorrência?
Interrogado:- A praxe é fazer concorrência.
Juiz Federal:- Teve outros navios sondas que foram contratados via concorrência?
Interrogado:- Que eu tenho conhecimento... Sem concorrência ou com concorrência?
Juiz Federal:- Com concorrência.
Interrogado:-   Assim, todos os navios sondas contratados pela Petrobras, todos  
não, mas a maioria deles, a maior parte deles é através de concorrência.
Juiz Federal:-  E não foi apresentado nenhum motivo, assim, específico pra alterar
esse padrão?
Interrogado:- Não, que eu tenha conhecimento não.
(Grifos nossos).

De acordo com a testemunha PAULO RANGEL, existia a necessidade de aber-

tura de um procedimento formal para a contratação, ressaltando que não existiu edital e objeto

delimitado apresentado a ser disputado:

Juiz Federal:- Uns esclarecimentos do juízo muito rapidamente aqui. Pelo que
eu entendi  do que o senhor disse, não houve uma abertura formal de uma con-
corrência internacional?
Testemunha:-   Não.  
Juiz Federal:-   I  sso poderia ter sido feito?  
Testemunha:-   Não deveria ter sido feito.  
Juiz Federal:-   Oi?  
Testemunha:-   Não deveria ter sido feito. Pela regra da companhia você faz um  
processo isonômico, você anuncia ao mercado que você quer determinado equi-
pamento e recebe ofertas para aquele, dado as condições, as especificações que
você quer, de prazo, de mercado, de condições de equipamento, você estabelece
as regras e você recebe as ofertas para atendimento daquela demanda.
Juiz Federal:-   Acho que então eu não entendi bem o que o senhor falou, então  
deveria, se fosse pra contratar uma sonda, a sua opinião é que deveria ter sido
feita uma concorrência internacional, abertura de um processo formal?
Testemunha:-   Sim.  
Juiz Federal:-   Essa é sua opinião?  
Testemunha:-   Sim.  
Juiz Federal:-   E nessa contratação, isso não foi feito?  
Testemunha:-   Não.  
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Juiz Federal:- E o senhor encontrou alguma justificativa formal, por escrito, ou lhe
foi dito por alguma das pessoas que os senhores ouviram por que não foi feito dessa
forma?
Testemunha:- A indicação que a gente obteve, Excelência, foi de que solicitou-se au-
torização ao diretor para fazer, contatar o mercado com vistas a oportunidades, então
não houve exatamente o que a gente poderia chamar de um processo de licita-
ção formal.
Juiz Federal:- Mas a alegação que eu fiz ao senhor foi a seguinte, foi encontrado al-
gum documento formal que justificou não fazer uma concorrência da forma que o
senhor disse que deveria ter sido feita e fazer dessa forma...
Testemunha:- Não.
Juiz Federal:- Não existe?
Testemunha:- Não me recordo de ter visto.
(...)
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda algo a respeito dos critérios utili-
zados para avaliação e classificação das empresas?
Testemunha:-   Não houve.   É praxe na Petrobras se fazer um edital, estipular as re-
gras de mercado, as condições que você quer o equipamento e, com isso, você vai ao
mercado. No caso desse processo, vamos chamar assim, haviam diversas ofertas,
algumas de construção, outras de afretamento, oferta de driving service con-
tract com prazos distintos, com companhias com condições diferentes.
Ministério Público Federal:-   Posso dizer que o objeto não estava bem delimita  -  
do?
Testemunha:-   Exatamente.  
(Grifos nossos).

Da mesma forma informou o auditor ROBSON CELÍLIO COSTA, que ressal-

tou a informalidade na contratação:

Ministério Público Federal:- Seria da praxe da companhia, mesmo não havendo essa
exigência legal, abrir um edital e publicar, informar a todas as empresas do mercado,
seria isso?
Testemunha:-    A princípio você teria que ter ido à diretoria pra instaurar um  
processo e, a partir daí, ir para o mercado já com uma estratégia definida.
Ministério Público Federal:-   Nesse caso não houve autorização da diretoria pra  
iniciar essa contratação?
Testemunha:-    Não, quem autorizou a ida ao mercado foi o próprio diretor da  
época.
Ministério Público Federal:-   Houve uma certa informalidade na contratação, é  
possível afirmar?
Testemunha:-   É possível por conta da forma que essas propostas chegaram até  
a Petrobras, por meio do correio do próprio diretor.
(Grifos nossos).

Na data de 01/09/2008, por intermédio do DIP INTER-DN 365/2008 foi cons-

tituída uma comissão de avaliação para análise das propostas recebidas de estaleiros e opera-

dores. O critério estabelecido pela comissão para análise das propostas obedeceu os seguintes

fatores: técnica (40%), taxa diária (40%), risco do estaleiro (10%) e risco operacional (10%)

(evento 1, ANEXO64).

Ressalte-se que a comissão não teve seu papel desempenhado, sendo protago-

nista na prática de atos arbitrários EDUARDO MUSA, isso sob o comando de JORGE ZE-
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LADA . Sobre os desmandos no procedimento de contratação, cabe citar o exposto pelo audi-

tor PAULO RANGEL:

Testemunha:- Na contratação, o relatório da comissão foi expedido em outubro, 16
de outubro, se não me engano, 16 de outubro de 2008, logo em seguida é feita a in-
clusão de novas propostas e aí a condução e a análise da proposta da Vantage é feita
diretamente pelo senhor Eduardo Musa. 

Da mesma forma afirma o auditor ROBSON CECÍLIO DA COSTA:

Testemunha:- Na verdade, assim, o diretor autorizou a ida ao mercado por ele mes-
mo, lá no início do segundo semestre de 2008. Nessa mesma autorização foi criado,
foi solicitada a criação de uma comissão de julgamento dessas propostas que foram
recebidas ao longo de 2008 e essa comissão fez um trabalho de tentar equalizar as
propostas, mesmo sendo diferentes em termo de prazo, de prazo contratual, valores,
equipamentos, e essa comissão emite um relatório em 16 de outubro de 2008, como
o senhor bem disse, e a partir de então, no final de outubro de 2008, nos dias 29 e
30, há dois correios do diretor solicitando que fossem incluídas mais algumas pro-
postas naquela análise, naquele ranking, nessa época quem figurava, antes da inclu-
são dessas propostas quem figurava era, em primeiro lugar, com menor pontuação,
era a empresa Pride.
Ministério Público Federal:- E daí consta que foi refeito esse ranking e a Pride conti-
nuou em primeiro, é correto?
Testemunha:-  Exato... Não, não, desculpe, na verdade, esse ranking só foi alterado
em dezembro de 2008, com a atuação do, que era coordenador da comissão, aí  os
demais membros da comissão você não vê a atuação deles nesse processo, do co-
ordenador da comissão que era o senhor Eduardo Musa, que emite um novo
ranqueamento; como é que ele altera esse ranqueamento, ele muda um critério, ele
inclui no critério de julgamento o valor do bônus, o valor total da taxa diária com o
bônus de 2%, 2,5%, é o que eles chamam de potencial bônus de performance.
(Grifos nossos).

No dia 02/09/2008, foi feita a apresentação do estudo revisado da INTER-TEC,

demonstrando um cenário mais otimista para o desenvolvimento das atividades internacionais

da PETROBRAS, conforme havia sido encaminhado por JORGE LUIZ ZELADA  (evento

1, ANEXO3, p. 29).
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Fonte: Relatório, p. 29, ANEXO3 do evento 1.

Na data de 16/10/2008, a comissão de avaliação emitiu um relatório no qual a

oferta da empresa PRIDE figurava como a primeira colocada na avaliação, com 77,6 pontos,

seguida da SEA DRAGON e da SEVAN (evento 1, ANEXO31 e ANEXO65):

Fonte: Relatório Anexo 31

O relatório foi assinado por EDUARDO MUSA , MARIO LUIS DE OLIVEI-

RA e WILSON FERREIRA GIOZZA e recomendava a negociação com as três empresas que

apresentaram os melhores resultados para a contratação de uma Unidade de Perfuração com

capacidade de LDA de até 3.000 metros com entrada em serviço a partir de 20127 (evento 1,

ANEXO31).

Caso o relatório da comissão fosse seguido, seria iniciada uma negociação com

a PRIDE, com a SEA DRAGON e com a SEVAN, pois a VANTAGE não teve sequer sua pro-

posta analisada:

7 Que acabou sendo o caso da sonda Titanium Explorer, contratada da VANTAGE.
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Fonte: Relatório, p. 9, Anexo 31.

Entretanto, nos dias 29/10/2008 e 31/10/2008, o Diretor  JORGE ZELADA,

com a finalidade de atender seus interesses pessoais, enviou e-mail a RICARDO ABI RAMIA

DA SILVA com cópia para EDUARDO MUSA solicitando a inclusão de “novas propostas de

afretamento que não tiveram tempo de ser analisadas”, dentre as empresas estava a VANTA-

GE DRILLING (evento 1, ANEXO66), tal situação é confirmada por EDUARDO MUSA:

Interrogado:-Bom, até onde me lembro, quer dizer, nós fizemos a primeira, a co-
missão fez a avaliação e o relatório, acho que em torno de 15 empresas e essa Vanta-
ge não fazia parte. Findo o relatório, o relatório inclusive menciona 3 empresas apre-
sentaram suas propostas extemporâneas, não houve tempo, prazo pra analisá-las e
incluí-las, o relatório saiu assim, e aí houve uma solicitação do diretor Zelada pra in-
cluir, pra refazer o ranqueamento, incluindo as 3 novas empresas.
Juiz Federal:- Entre essas 3 empresas estava a Vantage?
Interrogado: Estava a Vantange, se eu não me engano a Schahin, tem mais uma ter-
ceira que eu não me lembro.

Tal conduta tinha por objetivo incluir a  VANTAGE no ranking  de avaliação,

pois nesta época o acusado JORGE ZELADA  já tinha a expectativa de receber vantagem in-

devida da empresa americana. 

A partir disso, o processo foi conduzido unicamente pelo Gerente-Geral EDU-

ARDO MUSA, sem participação da comissão (evento 1, ANEXO56, p. 26, item 6.2.4.5). 

Em 30/10/2008, o acusado EDUARDO MUSA enviou e-mail a NUNO COR-

REIA, cidadão português, representante da PRIDE INTERNATIONAL no Brasil, solicitando

reunião para esclarecimento da proposta. O correio eletrônico foi enviado com cópia para KE-

VIN ROBERT (vice-presidente  de marketing da PRIDE), HAMYLTON PADILHA ,  RI-

CARDO ABI RAMIA DA SILVA e MÁRIO LUIS DE OLIVEIRA (evento 1,  ANEXO56,

item 6.2.4.6, p. 26).

No mesmo dia 30/10/2008 HAMYLTON PADILHA,  que  nesta época ainda

representava os interesses da PRIDE INTERNATIONAL, respondeu a EDUARDO MUSA,

sem enviar cópia aos demais destinatários, informando que a negociação com a PRIDE seria
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complexa, pois a empresa iria firmar um contrato com outra empresa com prazo de 5 a 6 anos

e taxa diária acima de USD 600.000,00, o que inviabilizaria a disponibilidade para a contrata-

ção pela PETROBRAS, o que de fato ocorreu (evento 1, ANEXO56, item 6.2.4.6, p. 26).

No  dia  04/12/2008,  o  acusado EDUARDO  MUSA enviou  a  JORGE

ZELADA  um correio eletrônico informando que esteve reunido com um representante da

VANTAGE em 11/11/2008, culminando com envio de proposta desta empresa oferecendo

dois navios-sonda  para  serviço  de  perfuração  em  3/12/2008  (evento  1,  ANEXO68  e

ANEXO69).  Na mesma mensagem,  EDUARDO MUSA salientou o recebimento de uma

proposta da PRIDE (evento 1, ANEXO56, item 6.2.4.6, p. 26).

Quadro resumo das propostas. Fonte: (Relatório 121/2013 da CIA, (Anexo 56, item 6.2.4.6, p. 26).

Na data de  08/12/2008,  quando já havia ocorrido o ajuste do pagamento de

vantagem indevida, o acusado JORGE ZELADA orientou ao acusado EDUARDO MUSA a

manter o foco em contratar somente uma unidade para repor a cedida ao E&P. Em razão do

prazo menor de entrega,  ZELADA  afirmou ser conveniente  negociar com a  VANTAGE o

navio-sonda  PLATINUM,  que  ficaria  pronto  um  ano  antes  do  navio-sonda  TITANIUM

EXPLORER (evento 1, ANEXO67).

No dia 09/12/2008, a VANTAGE  enviou uma nova proposta para EDUARDO

MUSA (evento 1, ANEXO72):
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Fonte: (Anexo 56, item 6.2.4.10, p. 27).

No dia  11/12/2008,  o acusado EDUARDO MUSA convidou para reunião de

negociação com representantes da VANTAGE PAUL BRAGG e HAMYLTON PADILHA , e

os empregados MÁRIO LUIS DE OLIVEIRA INTER-DN e MÔNICA ANTÃO XAVIER do

JURÍDICO (evento 1, ANEXO56, p. 28).

Na data de 15/12/2008, logo após o recebimento de uma terceira proposta da

VANTAGE  (quadro abaixo), o acusado EDUARDO MUSA a enviou ao JURIDICO/JIN soli-

citando emissão de parecer e preparação de minuta de Memorando de Entendimentos a ser as-

sinado entre as partes (Anexo 56, p. 28).

Fonte: Anexo 56, p. 28

Mesmo  com  a  inclusão  e  análise  da  proposta  da  VANTAGE,  a PRIDE

permaneceu  em primeiro  lugar  no  ranking  até  que,  em 16/12/2008,  o  Gerente-Geral  da

INTER-DN/PMDI,  o acusado EDUARDO MUSA , já previamente acordado e atendendo a

pedido do diretor JORGE ZELADA , alterou os critérios de avaliação, incluindo o bônus de

performance  como  parte  integrante  do  critério  taxa  diária  (evento  1,  ANEXO3,  p.  26),

EDUARDO MUSA também expõe tal situação:

Juiz Federal:-   Daí foi feita uma reavaliação?  
Interrogado:-    Daí foi feita uma nova tabulação dentro dos critérios adotados  
pra avaliar as sondas, que eram técnicos,    daily rate    e os outros, foi feito um  
novo   ranking  .  
Juiz Federal:-   E nesse novo   ranking  , quem foi o primeiro?  
Interrogado:-    No início, quem ficou em primeiro foi a    Pride  , mas a    Pride  , ela  
acabou que tinha engajado o navio dela em outra coisa e, dentro da reavaliação,
a   Vantage   passou pra primeiro lugar.  
Juiz Federal:-  Mas uma nova reavaliação depois da primeira reavaliação ou
não?
Interrogado:- Na verdade, teve uma avaliação basicamente com os mesmos cri-
térios e, por solicitação do Zelada, ele achava melhor avaliar pelo daily rate to-
tal, que era a taxa diária mais o bônus, que o bônus, deve ter sido informado, é
um percentual quando a sonda atinge determinada eficiência ele ganha aquilo.
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Então, à luz desses novos valores, a nova tabela gerada levava a Vantage para
primeiro lugar.
Juiz Federal:- Sim. Então foi incluído aquelas 3 propostas, foi feito um ranking
e a Vantage não estava em primeiro lugar?
Interrogado:- Em primeiro instante não.
Juiz Federal:- E nem em segundo lugar?
Interrogado:- Eu não me lembro qual lugar que ela estava.
Juiz Federal:-  Tá, aí foi feita mudança, uma nova avaliação com mudança de
critério, é isso?
Interrogado:-  Eu não diria mudança de um critério, mas uma interpretação,
quer dizer, um critério percentual, até 40 por cento pra taxa diária, esse percen-
tual foi mantido, a taxa diária considerada é que foi alterada.
Juiz Federal:-   E nessa reavaliação, quem solicitou foi o senhor Zelada também?  
Interrogado:-   Foi.  
Juiz Federal:-   E nessa reavaliação a   Vantage   passou pra primeiro?  
Interrogado:-   Sim.  
Juiz Federal:- O senhor lembra em qual posição que ela estava antes?
Interrogado:- Não, não me lembro.
Juiz Federal:- E aí foi feita a contratação então?
Interrogado:- É, aí o diretor solicitou que fosse feita a negociação com a primei-
ra colocada e, isso já foi no final de 2008, já estava muito perto da minha apo-
sentadoria, na verdade eu me aposentei em dezembro de 2008 pelo INSS, na Pe-
trobras foi em janeiro de 2009, e aí foi conduzido, foi obtido parecer jurídico,
assinado um memorando de entendimento pra posterior contratação em janei-
ro, quando eu já estava saindo.
Juiz Federal:-    Qual que foi... foi feita alguma indicação técnica para essa mu  -  
dança de critério de avaliação?
Interrogado:-   Não, não houve nenhuma.  
(Grifos nossos).

O  critério  de  avaliação  das  propostas  foi  para  garantir  que  a  empresa

VANTAGE DRILLING ficasse em primeiro lugar. Ou seja, em clara fraude ao procedimento

de contratação, a) analisou-se as propostas, b) verificou-se que a empresa corruptora não se

logrou  vencedora  e  c)  mudou-se  critério  de  avaliação  de  proposta  para  que  a  empresa

corruptora se lograsse vencedora.

Ressalta-se que tal alteração prejudica a realização de um certame isonômico e

legal, o que é deixado claro pela testemunha PAULO RANGEL:

Testemunha:-  Positivo. As planilhas, até então, as planilhas a que tivemos acesso
mostravam que a classificação era feita com base na taxa diária, sem considerar o
bônus e, com base nisso, a proposta da Vantage ainda não seria vantajosa. Quando se
incluiu a parcela de bônus, chegando a ser uma taxa total, a proposta da Vantage
aparece em primeiro, deslocando a Pride para terceiro.
Ministério Público Federal:-     E era de acordo com as normas de governança da  
companhia essas alterações posteriores?
Testemunha:-   Não.  
Juiz Federal:- Desculpe, e por que não eram de acordo com as...
Testemunha:-   Na verdade, as regras da companhia estabelecem que você tenha  
critérios claros de avaliação de propostas,  ou seja, um critério isonômico de
avaliação. Nesse processo, ainda que não fosse a inclusão da Vantage, já não
existiam critérios isonômicos, ou seja, já estavam tratando de propostas com
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condições diferentes, com prazos diferentes, com equipamentos sem a caracteri-
zação de especificação técnica clara, então todas essas condições são condições
que prejudicam a uniformidade e a isonomia do processo.
(Grifos nossos).

Finalmente,  com  essa  manobra,  os  dois  navios-sonda  oferecidos  pela

VANTAGE DRILLING  foram alçados à primeira colocação na avaliação realizada:

  Fonte: avento 1, ANEXO56, p. 28

Em 23/12/2008,  houve a assinatura  do Memorando de Entendimentos  com a

VANTAGE DRILLING (evento 1, ANEXO3, p. 26). 

Em  29/12/200831,  a VANTAGE informou  que  o  navio  PLATINUM

EXPLORER, que o diretor JORGE ZELADA  tinha inicialmente recomendado a negociação

em razão do prazo de entrega mais exíguo, já havia sido negociado com a ONGC com taxa

diária  de  USD  585.000,00,  estando,  portanto,  indisponível  para  contratação.  Desta  feita,

somente  permanecia  disponível  a  PETROBRAS o  navio-sonda  TITANIUM  EXPLORER

(evento 1, ANEXO 56, p. 28).

Na  data  de  19/01/2009,  por  intermédio  do DIP  INTER-DN  027/2009,  o

funcionário  da  gerência  executiva  da Diretoria  Internacional  da PETROBRAS BENICIO

SCHETTINI  FRAZÃO  apresentou  ao  acusado  JORGE  ZELADA  o  resultado  final  das

negociações  realizadas,  solicitando  aprovação  para  assinatura  da  avença  (evento  1,

ANEXO56, p. 29). 

No dia 22/01/2009, a contratação do navio-sonda TITANIUM EXPLORER foi

aprovada pela Diretoria Executiva (evento 1, ANEXO62). 

Em 04/02/2009, o contrato de arrendamento do navio-sonda foi firmado entre a

PETROBRAS  VENEZUELA INVESTMENTS AND SERVICES (PVIS) e  a  VANTAGE

DEEPWATER COMPANY,  com prazo de 07/12/2012 até  6/12/2020,  tendo o  valor  total
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estimado em USD 1.816.000,00 (evento 1, ANEXO56, p. 29).

Conforme  relatado  pela  testemunha  ROBSON  CECÍLIO  COSTA,  o  valor

referido  seria  o  valor  de  topo  para  tal  contratação,  o  que  demonstra  uma  contratação

desvantajosa para a PETROBRAS:

Testemunha:-  Sim, mas paralelo a isso nós também temos uma avaliação da nossa
área de contratação, que é a unidade de serviço de contratação, essa avaliação foi
feita  por  um especialista  em sondas,  que  o  relatório  é  anexo,  esse  relatório  de
avaliação é anexo desse relatório, e ele indica que a contratação foi feita, vou usar
até as palavras que estão lá, pelo topo do mercado à época.
Defesa de Jorge Zelada:- Houve prejuízo ou não houve prejuízo, até agora estou em
dúvida?
Juiz Federal:- Doutor, mas aí é uma questão de opinião.
Defesa de Jorge Zelada:- Um trabalho de auditoria não é opinativo.
Juiz Federal:- Eu acho que ele respondeu.
Defesa de Jorge Zelada:- Que houve ou não houve?
Juiz Federal:- Hã?
Defesa de Jorge Zelada:- Que houve ou não houve, eu não entendi a resposta.
Juiz Federal:- Prejuízo em que sentido então, doutor, vamos esclarecer a pergunta?
Defesa de Jorge Zelada:- Prejuízo financeiro à Petrobras.
Juiz Federal:- Prejuízo em que aspecto?
Defesa:- Financeiro.
Juiz Federal:- Financeiro?
Defesa de Jorge Zelada:- Contratação superfaturada...
Juiz Federal:- Ele respondeu, foi contratado pelo valor...
Testemunha:- Pelo valor topo do mercado naquela época, foi o valor mais alto con-
tratado naquela época.
Defesa de Jorge Zelada:- Pra testemunha houve prejuízo, é isso?
Juiz Federal:- Como?
Defesa de Jorge Zelada:- Pra testemunha e houve prejuízo? Eu não consegui enten-
der.
Juiz Federal:-   Poderia ter sido contratado por um valor mais baixo?  
Testemunha:-   Possivelmente.  
Juiz Federal:-   A diferença seria um prejuízo pra Petrobras?  
Testemunha:-   Não dá pra afirmar isso, que seria um prejuízo.  
Juiz Federal:-   Poderia ter sido contratado por um valor mais baixo?  
Testemunha:-   Poderia.  
Juiz Federal:-   E foi contratado pelo valor do topo?  
Testemunha:-   Foi.  
Juiz Federal:-   Então essa diferença não seria um prejuízo, se tivesse obtido um  
contrato pelo menor valor?
Testemunha:-   Se é feito um contrato em condições mais favoráveis sim  , agora…
(Grifos nossos).

Posteriormente, em 18/04/2012, o  então  Diretor  JORGE ZELADA  aprovou

Ad  Referendum  da  Diretoria  Executiva  aditivo8 ao  contrato  com  extensão  do  prazo  de

8 Segundo o ofício complementar (ANEX 13): O aditivo consistiu em estender de 180 para 360 dias o prazo ad-
missível de encerramento do contrato por atraso na data de início das operações da embarcação, transferindo a
data limite para 25/11/2012, além de eximir a Vantage de pagamento de liquidated damages após 180 dias de
atraso, em torno de U$ 6,6 milhões, tendo como contrapartida a realização de alterações na configuração do
BOP”.
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aceitação da sonda por  seis  meses e cessão do contrato à  PETROBRAS AMERICA INC.

(PAI).

A auditoria  constatou  irregularidade  em  tal  aditivo,  como  explicado  pela

testemunha PAULO RANGEL:

Ministério Público Federal:- Pois não, Excelência. Em abril de 2012, é mencionado
que houve um aditivo ao contrato, uma extensão do prazo de aceitação da sonda por
6 meses, correto?
Testemunha:- Positivo.
Ministério Público Federal:-   Isso foi feito pelo diretor Zelada ad referendum à  
diretoria executiva, correto?
Testemunha:-   Correto.  
Ministério Público Federal:-   A praxe ideal seria a aprovação prévia da diretoria  
executiva ou era possível uma modificação ser feita pelo diretor unilateralmen-
te, sendo, posteriormente, submetida ao diretor executivo?
Testemunha:-     As regras de governança da companhia definem que os atos te  -  
nham que ser submetidos à autoridade competente de maneira prévia, então
atos ad referendum são sujeitos a avaliação posterior, então não é a praxe nor-
mal da companhia ter esse tipo de procedimento.
Ministério Público Federal:- De acordo com as informações dos autos, esse aditivo
consistiu em estender de 180 pra 360 dias o prazo admissível de encerramento do
contrato por atraso, na data de início das operações da embarcação, transferindo a
data limite pra 25 de novembro de 2012, além disso, eximiu a Vantage do pagamento
do liquid damages após 180 dias de atraso, o que dá em torno de 100 milhões e 600
mil dólares, tudo tendo como contrapartida a realização de autorizações na figuração
do BOP...
Testemunha:- Isso, BOP.
Ministério Público Federal:- Gostaria que você me explicasse, então houve alteração
nesse BOP da parte da Vantage, é isso?
Testemunha:-     O processo desse aditivo, segundo a gente avaliou, a Vantage esta  -  
va com dificuldades financeiras e não estava conseguindo pagar o estaleiro, por-
tanto estava com risco de perder a embarcação, a unidade. Em vista disso, ela
veio à Petrobras informando que não poderia atender ao prazo e na busca de fi-
nanciamento ela precisava de uma autorização de que o prazo fosse estendido, e
não fosse aplicado esse encerramento unilateral do contrato. Em troca disso, a
companhia tinha 3 possibilidades, em vista do interesse em continuar com o
contrato, alterar, fazer o upgrade do BOP, ou seja, melhorar a característica
técnica daquele equipamento, reduzir as taxas diárias, e uma outra, uma tercei-
ra condição que eu não me recordo agora, e optou-se por fazer esse upgrade do
BOP. BOP é um equipamento de segurança e que, após o acidente de Bacondo
no Golfo do México, ocorreram algumas alterações de especificação e a Petro-
bras passou a exigir um equipamento mais robusto, que exigiu essa alteração.
Ministério Público Federal:- Na sua análise, coloca que essa extensão do prazo não
foi benéfica para a Petrobras, correto?
Testemunha:-     É.  Na  nossa  avaliação,  a  condição  econômica  seria  quase  que  
muito benéfica para a Vantage, ou seja, a Petrobras concedeu mais do que po-
deria.
(Grifos nossos).

No mesmo sentido a testemunha ROBSON CECÍLIO COSTA  manifesta-se

sobre o aditivo,  que foi  aprovado somente pelo então  diretor  JORGE ZELADA,  quando
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deveria ter sido submetido à diretoria executiva da PETROBRAS, além de o aditivo ter sido

desvantajoso pela estatal:

Testemunha:- Do colegiado, da diretoria executiva, que tem o diretor e aí ele toma a
decisão, mas ele não pode tomar, por conta do valor envolvido ele não pode
tomar essa decisão unilateralmente, ele leva para uma diretoria executiva que
são todos os diretores pra tomar essa decisão em conjunto. Só que nesse caso,
esse aditivo não passa por essa avaliação.
Ministério Público Federal:-   E esse aditivo foi favorável à Petrobras, foi favorá  -  
vel à empresa, a avaliação da comissão foi que seria desfavorável à Petrobras,
correto?
Testemunha:-    A avaliação da auditoria é que seria desfavorável à Petrobras  
sim. A comissão só julgou por conta de uma, a comissão que foi constituída pra ne-
gociar esse aditivo, foi por conta de uma adequação de um equipamento de seguran-
ça chamado BOP, Blowout Preventer, e esse aditivo foi feito pra permitir essa ade-
quação nesse equipamento e conceder também mais 180 dias de prazo pra empresa
Vantage entregar o navio pra início de operação.
(Grifos nossos).

Em 2014, por motivo de ociosidade, a sonda foi cedida por cerca de 10 meses

para outra empresa  que atuava na África  (evento 1,  ANEXO3, p. 26),  o que deixa claro a

desnecessidade de tal contratação e que, conforme apontado no primeiro parecer técnico, não

havia demanda para a contratação de outro navio-sonda. Assim também informa a testemunha

ROBSON CECÍLIO COSTA:

Juiz  Federal:-  Qual  é  a  situação  desse  navio  sonda  atualmente,  o  senhor  tem
conhecimento?
Testemunha:- Esse navio, o contrato foi, ele vinha fazendo alguns trabalhos no Gol-
fo do México e foi cedido algumas vezes pra outras empresas, por questões de estar
ocioso, e ele vinha fazendo alguns trabalhos no (ininteligível) e no mês passado esse
navio teve o contrato rescindido por outras questões, por problemas operacionais,
que eu não tenho muito conhecimento, mas o contrato foi rescindido.
Juiz Federal:- Antes, pelo que o senhor disse, ele ficou ocioso?
Testemunha:- Ficou ocioso, foi cedido para uma empresa operar na África.
Juiz Federal:- O senhor sabe me dizer a partir de quando que ele ficou ocioso?
Testemunha:- Eu não me recordo, mas foi ao longo do ano passado.

Inúmeras  irregularidades  marcaram  a  contratação  desse  navio-sonda  pela

PETROBRAS.

Essas desconformidades foram cometidas de forma voluntária pelos acusados

JORGE ZELADA e EDUARDO MUSA,  que praticaram atos de ofício descumprindo o

dever  funcional com  a  finalidade  de  viabilizar  a  contratação  da  empresa  VANTAGE

DRILLING  e possibilitar o recebimento de vantagem indevida pessoal.

Ao  final  da  investigação  interna  da  PETROBRAS,  o  relatório  da  CIA

Presidência 121/2013 atribuiu  responsabilidade ao Diretor  JORGE ZELADA  quanto aos
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prejuízos causados na contratação da VANTAGE DRILLING, responsável pela contratação e

operação do navio-sonda TITANIUM EXPLORER9. 

Basicamente, as irregularidades consistiram no não seguimento do sistema de

governança  corporativa existente  na  Diretoria  Internacional,  como  também  em  permitir

algumas condições favoráveis à contratada.

Inicialmente, a Comissão Interna de Apuração nº 121/2013 da PETROBRAS

analisou  os  procedimentos  da  contratação  e  apontou  os  seguintes  problemas  (evento  1,

ANEXO56, p. 29, item 6.2.4.17):

1) inexistência de submissão de pedido à Diretoria Executiva para o início das

negociações e da contratação;

2) finalização dos trabalhos da Comissão de Negociação antes da conclusão do

processo de negociação e contratação;

3)  inexistência  de  provas  do recebimento  das  propostas  de  todos  os

fornecedores;

4) inexistência de elaboração de relatório final da contratação;

5) propostas comerciais enviadas para o e-mail de JORGE ZELADA; e

6)  submissão  de  relato  incompleto  do  histórico  do  processo  submetido  à

Diretoria Executiva.

Mais  recentemente,  os  relatórios  de  auditoria  R-02  e  03/2015  também

detectaram outras desconformidades (evento 1, ANEXO3, p. 26):

1) em 29/10/2008-pedido de inclusão da empresa VANTAGE por parte de um

ato do diretor internacional JORGE ZELADA  após a análise e classificação e avaliação das

propostas das empresas interessadas;

2) em 16/12/2008- alteração dos critérios de avaliação e classificação por meio

de  um  ato  unilateral do  então  Gerente-Geral  da  Diretoria  Internacional,  o  acusado

EDUARDO MUSA;

3) em 18/04/2012, aprovação pelo diretor  JORGE ZELADA  ad referendum

9 O relatório da CIA Presidência 121/2013, em relação à contratação da Vantage, atribuiu responsabilidade ao
Diretor Jorge Luiz  Zelada por  não seguir  o sistema de governança corporativo  existente na INTER e criar
ambiente favorável para que os negócios celebrados tivessem não conformidades, elencando como exemplo a
falta  de submissão  à autoridade competente (DE)  para aprovação do início  da contratação  do  navio-sonda
Titanium Explorer e o recebimento em seu e-mail pessoal Petrobras de diversas propostas comerciais para o
fornecimento do navio-sonda, apesar de a comissão de negociação já estar instaurada  (p. 4 do Relatório de
Auditoria).
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da Diretoria Executiva de aditivo ao contrato com extensão do prazo de aceitação da sonda

por seis meses e cessão do contrato à PETROBRAS AMERICA INC;

4)  revisão  de  estudo  conservador  para  criar  cenário otimista  favorável  à

contratação atendendo a pedido do Diretor JORGE ZELADA ;

5) inexistência de registro de reuniões de negociações, tendo a negociação se

restringindo ao diretor internacional,  JORGE ZELADA ,  ao gerente-executivo,  RICARDO

ABI  RAMIA, e  ao  gerente-geral  de  Diretoria  Internacional,  EDUARDO  MUSA, com

aprovação da diretoria executiva 22/01/2009, enquanto o “parecer sobre a minuta do Drilling

Service Contract somente foi emitido em 30/01/2009”;

6)  falta  de uniformidade de parâmetro de comparação entre  propostas pela

comissão de avaliação;

7) falta de prova de análise da economicidade da redução de taxa em troca de

aumento de prazo contratual quando da realização do aditivo contratual;

8)  extensão do prazo para a apresentação do navio-sonda (que estava com

entrega um ano atrasada) por meio de um aditivo celebrado em abril de 2012 sem aplicação

de penalidade; e

9)  recebimento  no  e-mail  do  Diretor  JORGE  ZELADA  “de  inúmeras

propostas de operadores de sonda, de movimentos estratégicos em relação aos representantes

da Pride, grande interesse na contratação realizada pelo E&P e articulação com RICARDO

ABI  RAMIA  e  EDUARDO  MUSA para  viabilizar  a  contratação  da  VANTAGE”

(desconformidade também constata no Relatório da CIA nº 121/2013).

Dessa  feita,    resta  claro  que,  em  contrapartida  pelo  oferecimento e  

promessa de vantagem indevida,    JORGE ZELADA e EDUARDO MUSA praticaram  

atos de ofício infringindo os seus deveres funcionais com a finalidade de viabilizar a

contratação da empresa   VANTAGE   DRILLING pela PETROBRAS  .  

As provas da autoria, igualmente, são robustas.

O colaborador HAMYLTON PADILHA  afirma que lhe foi solicitado o paga-

mento de vantagem indevida a agentes ligados a PETROBRAS. EDUARDO MUSA, por sua

vez, afirmou que JORGE ZELADA  teria interesse na contratação e deixou claro que ambos

receberiam pela contratação da VANTAGE DRILLING.

Existem provas que corroboram às declarações dos colaboradores e provas in-

dependentes.
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Contra JORGE ZELADA  pesa principalmente a contratação irregular, que foi

realizada fraudulentamente, com alteração de critérios que resultaram na contratação da VAN-

TAGE DRILLING.

HAMYLTON PADILHA  confessou que aceitou pagar vantagem indevida a

agentes ligados à PETROBRAS, o que é corroborado com os pagamentos sem justa causa efe-

tuados no exterior para EDUARDO MUSA. Este, no mesmo sentido, confirmou o pagamento

da vantagem indevida.

EDUARDO MUSA também confessa o recebimento de vantagem indevida de-

corrente do referido contrato e confirmou a realização de diversos atos de ofício para privile-

giar a empresa VANTAGE DRILLING, tudo cumprindo ordens de JORGE ZELADA .

Por fim, a participação de JOÃO HENRIQUES  é confirmada pelos colabora-

dores EDUARDO MUSA e HAMYLTON PADILHA , como sendo o responsável pelo fe-

chamento do valor da vantagem indevida. Além disso, em conversa gravada, JOÃO HENRI -

QUES confessa a prática do crime com detalhes. Ainda pesa o fato de a PETROBRAS ter

constado a possibilidade de JOÃO HENRIQUES  ter participado de tal negócio.

JOÃO HENRIQUES , em interrogatório, apresentou versão  não verdadeira

de que  jamais  repassou valores  a JORGE ZELADA.  Na realidade, ele repassou valores a

offshore VABRE INTERNATIONAL, conforme se verá abaixo.

Nos termos de seu interrogatório, reconheceu possuir contas não declaradas no

exterior, sendo estas a CONAN e a FIRST OIL VENTURE. Confira-se:

Juiz Federal:- A sua relação com o senhor Jorge Zelada?
Interrogado:- É uma relação de amizade e de empresa, eu gosto muito dele, acho ele
um cara do bem, só que a gente, ele gosta muito de beber vinho, eu não bebo, ele
gosta muito de fumar charuto, eu não fumo, quer dizer, a gente não convive muito
socialmente, mas eventualmente a gente almoçava, eventualmente a gente se via.
Juiz Federal:-   O senhor teve negócios com ele, não?  
Interrogado:-   Não, nunca tive negócios com ele.  
(...)
Interrogado:- Não, não usei a Trend Empreendimentos, eu usei uma empresa que eu
até já declarei que eu soneguei, que fiz lá fora, porque o cara é de fora, ninguém
paga aqui no Brasil, eu fiz uma empresa fora e a gente fez esse trabalho junto, eu pa-
guei as pessoas, os geólogos, todo mundo ganhou junto desse processo.
Juiz Federal:-   Que empresa fora que era essa?  
Interrogado:-   Era a Conan.  
Juiz Federal:-   E o senhor pagou comissões para terceiros nesse contrato?  
Interrogado:-   Não, não paguei ninguém da empresa porque isso não existe ble  -  
fe, você não consegue pegar uma pessoa ou duas ali pra dizer, isso aí é uma avalia-
ção, ou é bom, ou ela vende ou você não vende, você não ganha, inclusive eu peguei
um  percentual  desse  contrato,  eu  falei  “Olha,  eu  quero  um  percentual  desse
contrato”, só que quando a Shell comprou eu falei “Eu não tenho dinheiro pra bancar
isso”,  porque a Shell  deu dois campos com caps de 150 milhões, quer dizer,  se
achasse o óleo nos dois primeiros poços eu estava bilionário, vamos supor assim,
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mas eu preferi vender a minha parte e cair fora. Essa é a história.
(...)
Juiz Federal:-     No seu depoimento no inquérito, o senhor falou de uma empre  -  
sa     offshore  , First Oil Venture, é do senhor?  
Interrogado:-   Eu fiz essa empresa na época junto com o Melud, que era meu só  -  
cio, foi meu sócio até 2008. Nós fizemos uma contratação de um lançamento de
duto, porque coincidiu que o navio principal que poderia fazer era da Sergir e o Me-
lud era francês, conhecia o presidente, aí gente viu a especificação técnica que ele
recebeu do bid, estudamos o assunto junto com ele, vimos que o navio era o mais
adequado e ganhamos o lançamento dentro da licitação, não teve nenhuma alteração
dessa licitação.
Juiz Federal:- Essa era uma empresa offshore, ela tinha uma existência física real ou
era mais uma...
Interrogado:- Não, foi uma empresa aberta especificamente para isso, depois eu me
separei do Melud e aí eu não sei mais o que ele fez.
Juiz Federal:-   O senhor abriu conta no exterior em nome da First Oil?  
Interrogado:-   Ele que abriu pra mim porque ele era francês e tinha mais inti  -  
midade, mas abriu com o meu consentimento, não foi uma coisa que ele é o res-
ponsável, eu fui responsável com ele de abrir essa conta, porque a empresa era
francesa e ela falou “Eu pago fora”, então a gente recebeu fora.
Juiz Federal:- O senhor, no seu depoimento no inquérito, consta aqui, foi transcrito
pelo agente policial, sobre essa First Oil, consta aqui “Que indagado se utilizou essa
empresa em suas contas para o pagamento de vantagens indevidas a agentes públi-
cos e políticos, afirmou que não”, aí daí o senhor continuou “Esclareceu, contudo,
suas palavras”, aí sim abriu aspas o policial “Se alguém me ajudou eu paguei, se al-
guém me deu alguma informação eu paguei, eu não vou entregar secretária nem al-
guém, na verdade eu não precisava daquelas informações, agora não vou entregar
um amigo que eu dei alguma ajuda, só quero separar isso, existe um laudo que foi
feito institucional que eu não faço parte, misturar é uma situação que eu não perten-
ço”. O senhor pode esclarecer o que o senhor quis dizer nesse trecho?
Interrogado:-    Eu quis dizer o seguinte, esse contrato que nós fizemos com a  
First Oil foi um contrato, primeiro eu vi no jornal  que o Estrela estava queren-
do fazer mexilhão e eu vi que era lâmina rasa, e teria que fazer o gasoduto que
era a primeira coisa que tem que fazer, porque você não pode queimar o gás, a
partir daí nós buscamos tudo que a gente podia ter de informação pra poder
efetivamente fazer um trabalho junto ao dono lá da CG, e efetivamente, eu não
vou aqui mentir aqui, eu disse “Uma secretária, por que eu posso pedir a uma
secretária, vem cá, vai sair mesmo essa licitação?” “Vai, vai.” Ela não tem como
decidir pra mim se eu vou ganhar ou não vou ganhar, então eu não vou dizer o
nome de uma secretária que me disse que vai ter uma licitação amanhã, é uma
informação privilegiada? É, mas não é confidencial, porque não existe informa-
ção confidencial, só se for da diretoria porque isso aí foi aprovado pela diretoria
inteira.
Juiz Federal:-    Depois, continua ali,  indagado sobre quem são os amigos que  
ajudou,  daí o senhor diz  “Desculpa, não vou dizer”, que indagado sobre os
agentes público ou políticos o senhor disse “Tem pessoas que tem cargo”. Tiran-
do a secretária, de quem o senhor está falando aqui?
Interrogado:-    Qualquer amigo meu chefe de setor, qualquer um que me desse  
uma informação dessas, não é uma...
Juiz Federal:-   Agentes da Petrobras?  
Interrogado:-   Agentes da Petrobras.  
Juiz Federal:-   A quem o senhor pagou especificamente?  
Interrogado:-    Não é... Muitos não querem receber, mas efetivamente você liga  
pra alguém e ele te dá uma informação, que não é uma informação confidenci-
al, mas te ajudou de alguma forma, você faz um agrado à pessoa, você... Não
tem...
Juiz Federal:-     Faz um agrado como, senhor João?  
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Interrogado:-     Você paga um almoço, você chama o cara pra almoçar, dá um vi  -  
nho pra ele, e a pessoa fica... Não é uma coisa... Eu estou sendo muito honesto,
eu não conheço nenhum negócio que você não agrade de alguma forma a em-
presa que você efetivamente vai trabalhar contra ela. É bem diferente de ser
uma coisa confidencial  que você fez ali  o papel efetivamente de lobista,  por
exemplo, do A com o B e ganha um dinheiro com aquilo, por isso que eu até me
incomodo “Você pagou propina?”, não paguei propina a ninguém, eu fiz um ne-
gócio, sou capaz de fazer um negócio, e que foi bom pra empresa, não teve ne-
nhum negócio que eu fiz na empresa que deu prejuízo pra ela.
Juiz Federal:- Continuando ali, que indagado sobre eventuais informações privilegi-
adas que o interrogando obteve na Petrobras, disse, aí abriu aspas aqui o agente poli-
cial “Veio de gerente, de uma secretária, de alguém de fora, de uma revista”. De al-
gum gerente o senhor obteve essas informações que o senhor está falando?
Interrogado:-  Se eu falei isso, então pra ele eu falei, porque ali eu não estava num
botequim.
Juiz Federal:- E aí mais adiante lá, que indagado sobre o que seria ajuda que o inter-
rogando, no caso o senhor, disse ter feito aos amigos, esclareceu que se tratava de
transferências bancárias de recursos. O senhor pode esclarecer esse trecho?
Interrogado:- Desculpe, desculpe, como é que é, o senhor podia repetir?
Juiz Federal:- Consta do seu depoimento. O policial colocou “Que indagado sobre o
que seria a ajuda que o interrogando disse ter feito a amigos, esclareceu que se trata-
va de transferências bancárias de recursos”.
Interrogado:-   Não, só aquilo que eu fiz fora, aquilo que eu trabalhei aqui den  -  
tro do Brasil não paguei nada a ninguém, não tem nenhuma transferência que
eu tenha feito a ninguém, o que eu fiz fora foram pessoas que me ajudaram a
montar o negócio, enfim, de sucesso junto comigo, mas não foram pessoas da
empresa, foram pessoas fora.
Juiz Federal:-   Pessoas fora da empresa, da Petrobras?  
Interrogado:-    Pessoas fora da empresa Petrobras, eu tenho um monte de ór  -  
gãos, aposentado que me ajudou, empresas de sísmica que me ajudaram a fa-
zer...
Juiz Federal:- Mas o senhor não estava respondendo ao contexto aqui dos agentes da
Petrobras, a ajuda que o senhor diz ter feito a amigos?
Interrogado:- Não, mas... Então foi um mal entendimento aí dessa declaração.
Juiz Federal:-    O senhor diz ter dito antes que são pessoas, que “Tem pessoas  
que têm cargo”. O senhor pagou valores para o senhor Jorge Zelada?
Interrogado:-   Não, nunca paguei ao Jorge Zelada.  
Juiz Federal:-   O senhor pagou valores para o senhor Eduardo Musa?  
Interrogado:-   Nunca paguei ao Eduardo Musa.  
Juiz Federal:- Nesse contrato mesmo, do navio sonda, o senhor não participou efeti-
vamente?
Interrogado:-   Não, não participei desse contrato de navio sonda.  
Juiz Federal:-   O senhor tem outras contas no exterior fora essa da First Oil?  
Interrogado:-   Essa da First Oil eu montei e fechei e a Conan é a única que eu  
mantive aberta, porque bloquearam, foi que eu fiz o Benin.
Juiz Federal:- E o que é essa história dessa transferência para o senhor Eduardo Cu-
nha?
Interrogado:- Isso aí foi o que eu te falei, eu queria pagar ao filho do Fernando Diniz
porque ele já tinha morrido e a conta que ele tinha me dado eu soube, depois, que era
do Eduardo Cunha. (Grifos nossos)

De outro lado, pela análise do material apreendido com  JORGE ZELADA ,

descobriu-se que o ex-diretor da PETROBRAS possuía no exterior a  offshore VABRE IN-

TERNATIONAL SA, que recebeu valores de JOÃO HENRIQUES  e de seu sócio MILOUD
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ALAIN HASSENE DAOUADJI. Constam pagamentos realizados em 2007 por MIDLOUD

referente à obra não especificada e em fevereiro de 2009 pelo contrato da ACERGY SA com a

PETROBRAS referente à obra MEXILHÃO:

Logo, é fato incontestável de que  JOÃO HENRIQUES  fez transferências a

JORGE ZELADA, de modo que pagou vantagem indevida a agentes públicos para a contrata-

ção da empresa VANTAGE DRILLING CORPORATION.

Restaram confirmados, pois, os termos da denúncia em relação aos Fatos 1 e 2.

2. Fato 3: materialidade e autoria do crime de lavagem de ativos transnacional através

de contrato de comission agreement.

Para  o  pagamento  da  vantagem  indevida,  simulou-se um  contrato  de

agenciamento (Comission Agreement) entre duas empresas offshores no exterior no montante

de USD 15.500.000,00.

A prática  de  tal  crime é  confessada  por  HAMYLTON PADILHA ,  que  é

confirmada por forte prova documental, conforme a seguir apontado:

Juiz Federal:- Mas o senhor declarou aqui no seu depoimento que tem um contrato
entre a Valencia Drilling e a Oresta Associated.
Interrogado:- Essa empresa é minha.
Juiz Federal:- Essa era a sua comissão?
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Interrogado:-   Exatamente. Recebia a minha comissão, essa empresa pertence a  
mim.
Juiz Federal:-   Essa comissão era de quanto?  
Interrogado:-   De 15 milhões e meio de dólares.  
Juiz Federal:-   E parte dessa comissão o senhor dirigiu para empregados públi  -  
cos da Petrobras?
Interrogado:-   Eu paguei apenas ao senhor Raul Schmidt, que me apresentou, e  
o qual desde o início falou que queria receber alguma coisa por fazer essa intro-
dução, e eu acho que eu declarei, acho não, eu declarei no meu depoimento e
forneci os dados da conta que foi paga, os valores pra ele, que foi a metade mais
ou menos do valor que eu recebi;  nós iríamos receber 3 parcelas do senhor
Nobu Su, a primeira parcela quando a Petrobras assinasse o contrato, se eu não
me engano 6 milhões e alguma coisa de dólares, a segunda parcela em torno de
6 meses depois, mais uns 4 milhões e alguma coisa de dólares, e a parcela final
de 4 milhões e tantos dólares seria pago na entrega do navio e no início da ope-
ração para a Petrobras, e essa parcela nunca foi paga porque no decorrer da-
queles 2 anos e meio, quase 3 anos, que a plataforma foi construída, antes dela
começar a entrar em contrato com a Petrobras o senhor Nobu Su entrou em vá-
rias dificuldades financeiras e acabou não pagando essa terceira parcela, então
dos 2 primeiros pagamentos que eu recebi eu fiz 3 transferências para o senhor
Raul Schmidt, mais ou menos o valor somado a metade dos valores que eu rece-
bi.
Juiz Federal:- O contrato aqui de comissão é de 15 milhões e 500.
Interrogado:- Isso.
Juiz Federal:-   O senhor recebeu quanto, então, desse contrato?  
Interrogado:-    Cerca de 10 milhões, 800 e alguma coisa,  acho que consta no  
meu...
Juiz Federal:- Eu tenho aqui, evento 1, anexo 58, esse contrato eu vou lhe mostrar, é
esse contrato?
Interrogado:- Correto, é esse contrato.
Juiz Federal:- E a metade do valor que o senhor recebeu o senhor passou para o se-
nhor...
Interrogado:- Raul Schmidt.
Juiz Federal:-   Raul Schmidt. Mas o senhor não sabia que os valores iam ser re  -  
passados, o senhor não tinha informação que parte desses valores ele iria repas-
sar a diretores da Petrobras?
Interrogado:-   Não, o senhor Raul Schmidt, em algum momento, que eu me lem  -  
bre, ele nunca citou que estaria pagando absolutamente a ninguém. Ficou claro
que quem faria os pagamentos, nesse caso, seria o senhor Raul Schmidt. Per-
dão, o senhor João Augusto Henriques, o que não necessariamente pode ter sido
a verdade, mas aí eu não posso afirmar nada, ou seja, eu forneci as contas nas
quais eu paguei o senhor Raul Schmidt e creio que as autoridades terão capaci-
dade de dali ver se ele pagou a mais alguém, mas ele não me disse que pagaria a
absolutamente a mais ninguém.
Juiz Federal:-  No evento 1, anexo 34, tem dois documentos também que o senhor
apresentou ao Ministério Público, peço para o senhor dar uma olhadinha e me escla-
recer o que são esses documentos...
Interrogado:- Esses documentos, trata-se das duas invoices, das duas faturas referen-
tes aos dois primeiros pagamentos entre a minha empresa e as comissões e a empre-
sa do senhor Nobu Su, proprietário da embarcação, a Valencia Drilling.
Juiz Federal:- Esses são os recebimentos da sua comissão?
Interrogado:- Correto.
Juiz Federal:-    E como é que o senhor repassou ao senhor Raul Schmidt parte  
desse valor?
Interrogado:-    Eu fiz 3 transferências bancárias, a primeira transferência de 1  
milhão e meio de dólares que foi feita através da conta de um amigo meu, que
também é um gestor financeiro meu, uma pessoa que administra parte do meu
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dinheiro, e o motivo disso é porque eu estava sem saldo na minha conta, e eu,
então fiz um contrato de empréstimo com ele, eu citei o nome dele aí, o senhor
Renato Tiraboschi, no qual ele faria esse pagamento adiantado por mim e de-
pois eu o ressarciria, nós fizemos um contrato por isso daqui e assim foi feito,
ele pagou e eu o ressarci ressaltando, como eu acho que também falei no meu
depoimento, que ele não fazia a menor ideia do que se tratava, apenas falei pra
ele que tinha que pagar um consultor a quem eu devia dinheiro.
Juiz Federal:-   E o senhor fez essas transferências em favor de quem?  
Interrogado:-   De uma empresa chamada     Polar Capital  , que os dados foram en  -  
viados pelo senhor Raul Schmidt.
Juiz Federal:-   O senhor sabe se essa empresa era dele mesmo?  
Interrogado:-    Eu creio que sim, tenho certeza que foi ele que me passou elas,  
então só posso crer que...
Juiz Federal:-   Tem dois documentos aqui nos autos, evento 1, anexo 31, evento  
1, anexo 33, uma aqui é   Slanlay Trading Limited  , 1 milhão e 500 mil dólares, o  
outro é Polar Capital aqui em favor, 1 milhão 203 mil dólares, peço para o se-
nhor dar uma olhadinha...
Interrogado:-   É correto, esse seria sim então o primeiro pagamento feito para o  
senhor Raul Schmidt, no qual a empresa  Slanlay     é a empresa do Renato Tira  -  
boschi e a empresa   Polar Capital  , que é o recebedor aqui do pagamento, seria a  
empresa do senhor Raul Schmidt.
Juiz Federal:-    Esses são os repasses da parte da sua comissão para o senhor  
Raul Schmidt?
Interrogado:-   Correto.  
Juiz Federal:- E o senhor repassou esses valores por conta dessa intermediação dele,
é isso?
Interrogado:- Exatamente, pra fazer a apresentação ele queria receber também algum
dinheiro.
Juiz Federal:- Mas foi ele que lhe disse no início que teria que haver pagamento de
propina para os agentes da Petrobras?
Interrogado:- O que seria executado através do intermediário, senhor João Augusto
Henriques.
(Grifos nossos).

O  contrato  de  Brokerage  e  Comission  Agreement no  valor  de  USD

15.500.000,00 foi firmado no Rio de Janeiro, em 21.12.2008, entre a sociedade VALENCIA

DRILLING CORPORATION,  sediada  nas  ILHAS  MARSHALL,  empresa  subsidiária  do

Grupo TMT de um lado, e, de outro lado, ORESTA ASSOCIATED S.A., empresa sediada em

Belize, a qual era utilizada pelo acusado HAMYLTON PADILHA (evento 1, ANEXO57).
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De fato, o registro do fluxo migratório  corrobora o fato de  que  NOBU SU

viajou  ao  RIO  DE  JANEIRO em 20/12/2008  e  retornou  em  21/12/2008,  data  exata  de

assinatura do contrato de  Comission Agreement  (evento 1, ANEXO101),  hospedando-se no

Hotel Copacabana Palace, como apontado acima.

Pelo acordo  inicial,  do valor  de USD 15.500.000,00 que seria recebido por

HAMYLTON  PADILHA ,  metade ficaria com  o  próprio  PADILHA como  “comissão”,

utilizando parte destes valores para pagamento da propina a EDUARDO MUSA. A metade

restante deveria ser repassados a RAUL SCHMIDT,  que utilizaria parte dos valores para o

pagamento da vantagem indevida destinada a JORGE ZELADA .

Ao  final,  a  offshore  ORESTA de  HAMYLTON PADILHA  recebeu  USD:

10.841.826,99  (evento  1,  ANEXO34)  em 2  parcelas  com datas  distintas,  no  período  de

fevereiro/2009 a setembro de 2009, através de créditos efetuados em conta mantida junto ao

Banco UBS em Zurich (nº 267-858306.01G):
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1º  pagamento  -  Invoice  de  09.02.2009,  no  valor  de  USD  6.200.000,00:

recebido em 18.02.2009 –na conta da ORESTA ASSOCIATED S/A (“Oresta”),  Banco no

UBS em Zurique (nº 267-858306.01G):

2º pagamento - Invoice de 19.08.2009, no valor de USD 4.650.000,00: recebi-

do em 10.09.2009 através de crédito na conta da ORESTA no UBS,  em Zurich (nº 267-

858306.01G):

Da  parte  de  HAMYLTON  PADILHA , do  valor  inicial  acordado  de  U$

15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil dólares), somente USD 10.841.826,99 foram

efetivamente pagos pela subsidiária da empresa chinesa, sendo que o saldo remanescente não
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foi  recebido  por  conta  de um  desentendimento  societário e  também  por dificuldades

financeiras do grupo TMT, que teria entrado em concordata no ano de 2009.

Após receber os valores da vantagem indevida nas contas da ORESTA, o acu-

sado HAMYLTON  PADILHA  pagou  diretamente ao  acusado EDUARDO  MUSA  U$

500.000,00 como propina por intermédio de um depósito único numa conta de uma offshore

na Suíça ainda não identificada. Além disso, PADILHA  iniciou os pagamentos de vantagem

indevida em favor de RAUL SCHMIDT. Para isso, a fim de dificultar o rastreamento dos re-

cursos ilícitos,  utilizou da empresa de terceiros que atuaram sem conhecimento da ilicitude

das transferências.

Nesse ponto, existe divergência entre os colaboradores, pois divergem em rela-

ção a forma como ocorreu o pagamento. Tal fato, entretanto, é irrelevante, já que são unâni-

mes ao reconhecer que HAMYLTON PADILHA  pagou vantagem indevida para EDUAR-

DO MUSA.

HAMYLTON PADILHA  apresentou a seguinte versão:

Juiz Federal:- E como é que entra o senhor Eduardo Musa nessa história, o senhor
também efetuou pagamento pra ele?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Mas como o senhor esclarece isso?
Interrogado:- Encerradas as negociações com a Petrobras, isso é um ponto importan-
te, eu até não sei se eu posso citar, eu li o depoimento do senhor Musa, infelizmente
não coadunou com a realidade dos fatos porque ele citou que eu tinha sido apontado
como responsável pelo pagamento de propina a ele, o que não é verdade. Isso por-
que quando, como eu disse, a negociação com a Petrobras estava encerrada, ou seja,
não havia motivo nenhum para poder pagar a absolutamente mais ninguém, eu tive
uns dois ou três contatos com o senhor Musa e num deles nós marcamos um almoço
no Porcão Rios, no Aterro do Flamengo, eu me lembro bem que nós conversamos
sobre vários assuntos, e quando veio esse assunto daí sobre essa contratação, ele de-
monstrou claramente saber, estar ciente do que estava acontecendo em termos de en-
volvimento da diretoria internacional e até mesmo do senhor João Augusto Henri-
que, e deu a entender também claramente que ele não estava recebendo absoluta-
mente nenhum pagamento de ninguém, por parte de ninguém por conta disso, ao que
inferi, ou seja, eu entendi que, assim, “Será que você não pode me pagar alguma coi-
sa não?”. De novo, nessa transação, a Titanium Explorer, eu cometi o segundo erro,
ou seja, voluntariamente, sem nenhuma obrigação contratual, legal ou qualquer pedi-
do de qualquer parte, que não essa conversa com o senhor Musa, eu me voluntariei a
dar pra ele algum dinheiro, na época me lembro, como eu citei no meu depoimento,
algo em torno de 500 mil dólares, coisa que eu fiz alguns meses depois e foi isso, ou
seja, esse foi, não foi algo que eu prometi ou garanti pagar antes de ser executado o
contrato da Petrobras no sentido de que “Me ajude a fechar o contrato com a Petro-
bras, me ajude na consecução do negócio, que eu lhe pagarei alguma coisa”, não,
isso ocorreu depois.
Juiz Federal:- E como é que o senhor pagou esses valores?
Interrogado:- Eu procurei, eu não tive oportunidade de viajar para o exterior ainda,
na Suíça, mas eu procurei, até agora, todos os materiais que me foram enviados aí
pelo meu banco, e não consegui encontrar até agora esse pagamento, apenas vi no
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depoimento de novo do doutor Musa que ele recebeu 500 ou 550 mil dólares, ele
mencionou a conta de uma empresa que essa eu tenho certeza que não é minha, en-
tão eu não sei exatamente...
Juiz Federal:- Por volta de quando o senhor fez esse pagamento pra ele?
Interrogado:- O contrato foi assinado alguma coisa no início de 2009, janeiro ou fe-
vereiro de 2009, isso deve ter ocorrido em algum momento ainda durante o ano de
2009, imagino.
Juiz Federal:- E o senhor lembra se o senhor usou diretamente uma conta sua ou o
senhor utilizou uma conta de terceiro?
Interrogado:- Não me recordo, eu não me recordo.
Juiz Federal:- E esse valor que o senhor pagou, 500 mil dólares?
Interrogado:- O que eu me recordo teria sido isso daí.
Juiz Federal:- 500, 550, 600, 650...
Interrogado:- Não, eu me lembro de ter pago a ele apenas em torno de 500 mil dóla-
res.
Juiz Federal:-  O senhor chegou a combinar de pagar mais valores e pagou apenas
500 mil dólares ou 500 mil dólares foi o preço ajustado desde o início?
Interrogado:- Eu não me recordo.
Juiz Federal:- Junto há um extrato aqui de depósito na conta dele na Suíça, um deles,
depósito de 500 mil dólares, vindo de uma empresa chamada Petrobel Incorporate
Grant.
Interrogado:- Eu desconheço essa conta e não é empresa minha, isso com certeza ab-
soluta.
Juiz Federal:- Não é do senhor?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- E seria de alguém que teria feito pagamento pelo senhor, como foi fei-
to nos outros casos?
Interrogado:-  Não sei. O senhor poderia me dizer, por favor, Excelência, qual é a
data do pagamento?
Juiz Federal:- 17/09/2010.
Interrogado:-  Excelência, realmente essa conta não é minha, quer dizer, e eu não
posso afirmar, posso dizer apenas que eu acho que o tempo, assim, o prazo está um
pouco bem mais longo do que o prazo das conversas que eu tive com o senhor
Musa, não me lembro de ter passado 1 ano pra poder pagar alguma coisa pra ele, ou
seja, eu acredito, sem poder afirmar, que o tal pagamento que eu fiz pra ele que, de
novo, creio foi algo em torno de 500 mil dólares, foi feito no ano de 2009 ainda.
Juiz Federal:- O senhor lembra a conta que o senhor fez o pagamento dele?
Interrogado:- Não, como eu falei, eu tentei localizar isso através do meu banco, mas
não tive oportunidade de ir à Suíça pra poder procurar, coisa que eu posso voltar a
tentar fazer.

EDUARDO MUSA, por sua vez, alega o seguinte:

Interrogado:- É, eu conversando... O Padilha, eu já o conhecia de outras oportuni-
dades, a gente tinha uma certa proximidade,  não vou dizer que nós éramos amigos,
mas tínhamos uma cerca proximidade. Ele representava a Pride, que já tinha partici-
pado da licitação pra operar o Petrobras 10.000, então já tinha bastante conhecimen-
to dele. Ele disse que haveria, da comissão que seria cobrado da Vantage, uma divi-
são em que estaria incluído o diretor e o pessoal que apoiou ele.
Juiz Federal:- E quem seria o pessoal que apoiou ele?
Interrogado:- Depois foi me dito pelo João Augusto que era o PMDB mineiro.
Juiz Federal:- E o senhor efetivamente recebeu esses valores?
Interrogado:- Em 2009 eu saí, a contratação se deu até a posteriori à minha saída, eu
fui trabalhar em outra empresa, por volta de, acho que 2010, talvez, eu tive um al-
moço com o Hamylton Amilton Padilha, em que eu falei, não me lembro se fui eu
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que propus ou ele propôs, reduzir a metade do que eu tinha direito e ele já pagaria,
não precisava eu esperar a unidade funcionar. Aí eu concordei, não lembro se fui eu
ou ele que propôs essa alternativa, e efetivamente eu recebi os valores, recebi mais
precisamente um depósito de 500 e um de 50 no mesmo dia.
Juiz Federal:- Mil dólares?
Interrogado:- Mil dólares.
Juiz Federal:- E o senhor recebeu isso como?
Interrogado:- Através de um depósito numa conta na Suíça.
Juiz Federal:- Que conta era essa?
Interrogado:- Era uma conta, se não me engano, no banco Julius Bär, de uma empre-
sa offshore criada, chamada Debase.
Juiz Federal:- Essa empresa offshore era do senhor?
Interrogado:- Essa empresa, eu era o beneficiário.
Juiz Federal:- E o senhor recebeu depósitos nesses valores exatos de 500 mil dólares
e 50 mil dólares?
Interrogado:- É, pelo que me recordo sim, que eu me lembro, que analisei recente-
mente o extrato, estava bem claro.
Juiz Federal:- Isso foi em 2010 ou 2011?
Interrogado:- Não me lembro se foi em 2010 ou 2011, mas acredito que tenha sido
em 2010.
Juiz Federal:- E o que o senhor fez com esse dinheiro?
Interrogado:- Ele ficou no Julius Bär até um tempo, depois, quando eu abri a conta
no Cramer por conta de outro assunto que vai ser tratado, eu migrei esse dinheiro pro
Cramer.
Juiz Federal:- Esses foram os únicos valores de propina que o senhor recebeu nessa
contratação da Titanium Explorer?
Interrogado:- Sim.

Para o recebimento dos valores de propina, RAUL SCHMIDT  indicou as con-

tas da offshore POLAR CAPITAL INVESTMENT LTD, sendo que os pagamentos foram efe-

tivados da seguinte forma:

1º Pagamento:  no valor  de USD 1.500.000,00,  efetuado em abril  de 2009,

através da conta da empresa SLANEY TRADING LIMITED de RENATO TIRABOSCHI10

diretamente para a conta da empresa POLAR CAPITAL INVESTMENT LTD (“Polar”), junto

ao Banco LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, em Genebra, conta nº  204788

(evento 1, ANEXO101); 

2º Pagamento: no valor de USD 1.303.000,00, em 09.06.2009, transferidos por

HAMYLTON PADILHA por  intermédio  da  empresa  pela  empresa  HAGESHIRO

FINANCIAL LTD para a mesma conta de titularidade  POLAR CAPITAL INVESTMENT

LTD., junto ao Banco LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, em Genebra, conta

nº  204788 (evento 1, ANEXO103); e

10 Conforme declarou o colaborador HAMYLTON PADILHA, RENATO TIRABOSCHI é um brasileiro  resi-
dente fiscal no exterior desde 2008 que atuou sem consciência dos fatos. Segundo Padilha, RENATO TIRABOS-
CHI teria lhe prestado um favor adiantando os recursos sem possuir conhecimento da finalidade da transferência,
sendo posteriormente reembolsado os recursos pagos por sua conta e ordem, inexistindo dolo na sua conduta.
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3º  Pagamento:  no  valor  de  USD  2,141,000,00,  realizado  em  21.12.2009,

através  de uma conta bancária  da empresa FRANK MARKETING LTD (também utilizada

por HAMYLTON PADILHA ) para a conta da empresa POLAR CAPITAL INVESTMENT

LTD,  LOMBARD ODIER  DARIER  HENTSCH &  CIE,  em  Genebra,  conta  nº  204788

(evento 1, ANEXO104).

Desse  modo,  HAMYLTON PADILHA  repassou USD 4.944.000,00 para o

acusado RAUL SCHMIDT.  O valor  transferido foi  inferior  aos  USD  7.750.000,00  (que

corresponderia  à  metade  dos  U$  15,5 milhões  inicialmente  acordados) em  virtude  da

inadimplência da empresa chinesa.

Insta mencionar que, em 19/02/2009, dez dias após o primeiro pagamento da

TMT em  favor  da  ORESTA,  o  acusado JORGE  ZELADA  assinou  os  documentos  de

abertura da conta bancária da TUDOR ADVISORY INC de nº 503298 no Banco LOMBARD

ODIER DARIER HENTCH & CIE11, em Genebra, na Suíça, mesma instituição financeira que

mantinha a  conta  da  POLAR CAPITAL INVESTMENT LTD,  de RAUL SCHMIDT.   A

offshore TUDOR ADVISORY INC é sediada no Panamá, mas mantinha o ex-diretor da área

internacional JORGE ZELADA  como beneficiário final da referida conta bancária mantida

na Suíça  (evento 25, ANEXO36, p. 12).

Analisando  o  sistema  de  tráfego  internacional  constata-se  que  realmente

JORGE ZELADA  saiu do Brasil no dia  17/02/2009 retornando em 07/03/2009  (evento 1,

ANEXO105).

Em que pese ainda não tenha sido obtido o extrato completo da conta TUDOR

ADVISORY, há um conjunto probatório que indica que o recebimento da propina em favor de

JORGE LUIZ ZELADA  ocorreu por intermédio de depósitos nesta conta.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a abertura da conta no mesmo banco de

RAUL SCHMIDT,  poucos  dias  depois  do  primeiro  recebimento  da  propina  paga  por

HAMYLTON PADILHA .

Além disso, as informações enviadas pelas autoridades suíças comprovaram

que a  conta  bancária  da  TUDOR ADVISORY INC era utilizada para  o  recebimento  de

propinas pelo diretor  JORGE ZELADA .  Conforme  as informações bancárias, a  TUDOR

ADVISORY recebeu pelo menos dois depósitos com fortes indícios de corrupção de empresas

11 A partir  pedido ativo de cooperação jurídica internacional enviado recentemente pela Suíça  pelo ofício nº
5220/2015/CGRA-DRCI-SNJ-MJ.
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que  mantinham  contratos  com  a  PETROBRAS: 1)  em  29/07/2009,  USD  63.684,00  da

offshore ARCADEX, cujo beneficiário final era a Construtora NORBERTO ODEBRECTH;

2) em maio de 2010 USD 571.404,00 da offshore KLIENFIELD, a qual também foi utilizada

pela ODEBRECHT para pagamentos de propina (evento 1, ANEXO38).

Além das informações das autoridades suíças, as suspeitas da utilização da

TUDOR  ADVISORY INC  para  recebimento  de  propinas  também  foi  mencionada  pelas

autoridades de Mônaco. Segundo  elas, JORGE ZELADA  transferiu valores recebidos  da

conta  TUDOR  ADVISORY INC na  Suíça para  Mônaco  (evento  1,  ANEXO12,  p.  4).

Inicialmente, no dia 16/05/2011 houve um depósito direto de USD 190.000,00. Já entre maio

e agosto de 2011, a conta da  offshore de  JORGE ZELADA  em Mônaco registrou mais

dezesseis  entradas  provenientes  da  conta  da  TUDOR ADVSORY no  montante  de  EUR

2.854.317,00. Finalmente, entre julho e agosto de 2014, ocorreram mais 48 entradas de títulos

provenientes da mesma conta no valor total de EUR 7.558.49,00.

Além desses fatos, a investigação demonstrou uma proximidade muito grande

entre RAUL SCHMIDT e JORGE LUIZ ZELADA . 

De  acordo  com ofício  enviado  pelo  Banco  JULIUS  BÄR de  Mônaco  aos

promotores do Principado de Mônaco, RAUL SCHMIDT é beneficiário da conta bancária da

offshore ATLAS ASSET SA, cuja conta,  a exemplo de  JORGE ZELADA , foi igualmente

aberta  no  JULIUS  BÄR BANK Mônaco.  Segundo  noticiado  pela  instituição  financeira,

RAUL SCHMIDT é um amigo de longa data de JORGE ZELADA . Eles teriam possuído um

apartamento em comum nos anos de 2012 e 2013 e ZELADA teria posteriormente comprado

a parte de seu amigo.  Isso explicaria o motivo pelo qual ZELADA  transferiu  €449.000 em

19/09/2012 e € 360.000 em 05/03/2013 para a empresa ATLAS ASSET S/A, de propriedade

da RAUL SCHMIDT, o que corresponderia à metade do valor total do imóvel.

Esse imóvel, tendo valor estimado EUR 1.620.000,00, ou R$ 5.670.000,00, não

foi declarado por  JORGE ZELADA  na DIRF 2013,  havendo fundada suspeita de que foi

adquirido com valores de propina (evento 1, ANEXO9). 

Por  fim,  em  consulta  a  fontes  abertas  na  internet,  verifica-se  que RAUL

SCHMIDT  aparece  como  sócio  de  JORGE  ZELADA  na  empresa  TVP  SOLAR

(http://tvpsolar.com/),  uma  companhia de  tecnologia ligada  à  utilização  de  energia  solar
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térmica, sediada em GENEBRA com o seguinte endereço e telefone: +41 22 5349087-36

Place du Bourg-de-Four, 1204 Geneva, Switzerland.

Logo, é evidente que o pagamento da vantagem indevida ocorreu por meio de

depósitos nas contas mantidas na Suíça por JORGE ZELADA.

Dessa  forma,  HAMYLTON PADILHA  recebeu  USD  10.841.826,99  da

empresa VALENCIA DRILLING, subsidiária da TMT como pagamento de propina. Destes

valores,  HAMYLTON  PADILHA  transferiu  para  a  empresa  POLAR  CAPITAL

INVESTMENT LTD USD 4.944.000,00.  Das contas da POLAR CAPITAL INVESTMENT

LTD, RAUL SCHMIDT repassou valores ainda não totalmente identificados para as contas

controladas por JORGE ZELADA também na Suíça.  Este foi o esquema de pagamento da

vantagem indevida destinada a EDUARDO MUSA.

3. Fato 04: da materialidade e autoria da lavagem de ativos em contas mantidas em Mô-

naco.

Entre 2011 e 2014, no Principado de Mônaco, por  pelo menos 66 (sessenta e

seis)12 vezes, o  acusado JORGE ZELADA ,  dolosamente, ocultou e dissimulou a  natureza,

origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  ilícita  de €11.618.411,5713

provenientes de crimes contra o sistema financeiro nacional e crimes de corrupção em face da

PETROBRAS,  utilizando-se,  para  tanto,  de  contas  bancárias  mantidas  junto  ao  bando

JULIUS BAR.

A primeira conta controlada por  JORGE ZELADA,  de n.º 5132266,   estava

em  nome  da  offshore panamenha ROCKFIELD  INTERNATIONAL  S/A, aberta  em

15/02/2011, com o objetivo declarado à instituição financeira de receber valores depositados

no Banco LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH AND CIE na Suíça para investimento. 

Já a segunda conta-corrente, de n.º 5140291, estava em nome da própria pessoa

física de JORGE ZELADA  e foi aberta em agosto de 2012, com objetivo de saldar despesas

com cartão de crédito. 

12 O relatório final da autoridade policial identificou 66 atos de lavagem de dinheiro a partir da documentação 
enviada por Mônaco. Processo nº  5033177-4220154047000, evento 18, REL FINAL IPL1, p. 44.
13 Na conta-corrente  n.º  5140291,  do Banco JULIUS BÄR de Mônaco,  haviam depósitos  que totalizaram
€32.301,91.  Na  conta-corrente  n.º  5132266,  em nome  da  ROCKFIELD  INTERNATIONAL S/A,  offshore
sediada no Panamá da qual ZELADA é o único beneficiário econômico, cujo saldo atual é de €11.586.109,66.
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Atualmente,  estão  bloqueados depósitos  ocultos  do  ex-diretor JORGE

ZELADA  mantidos em Mônaco na conta-corrente n.º 5140291, que totalizam €32.301,91 (em

nome da pessoa física), e na conta-corrente n.º 5132266 em nome da sociedade ROCKFIELD

INTERNATIONAL SA, cujo saldo atual é de €11.586.109,66.

Constata-se que, no mês de agosto de 2014, o investigado JORGE ZELADA

entrou em contato com o seu banco em Mônaco com o objetivo de abrir uma subconta em

nome da  offshore ROCKFIELD INTERNATIONAL S/A, com o escopo de recepcionar a

carteira de investimentos constituída sobre a conta principal da referida empresa. 

Contudo,  a principal razão da tentativa da abertura de uma subconta era, na

realidade, continuar a ocultar a origem ilícita de recursos de propina escondidos no exterior.

Em razão das normas de compliance, o banco se negou a dar seguimento à operação.

Analisando  o  histórico  da  conta,  verifica-se que  JORGE  ZELADA ,  a

exemplo do que ocorreu com o seu ex-colega de PETROBRAS RENATO DUQUE, transferiu

recursos a conta bancária em Mônaco após a deflagração da Operação Lava Jato e, mais

ainda, depois de o seu nome figurar entre os possíveis investigados.

Segundo  as  informações  enviadas,  entre  julho  e  agosto  de  2014,  a  conta

bancária nº 513226 da ROCKFIELD INTERNATIONAL no Principado de Mônaco registrou

48 entradas de títulos para um montante aproximado de EU 7.558.496 provenientes de uma

conta de JORGE ZELADA  no Banco LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, em

Genebra, Suíça, que passaram a compor uma carteira de títulos no JULIUS BÄR BANK

Mônaco. 

Antes disso,  a conta da offshore de JORGE ZELADA  em Mônaco registrou

mais dezesseis entradas provenientes da conta da TUDOR ADVSORY no montante de EUR

2.854.317,00.

Além  disso,  as  informações  bancárias  revelaram  que  a  conta  bancária  da

offshore de  JORGE ZELADA  em Mônaco recebeu mais duas transferências provenientes

das empresas utilizadas pelo ex-diretor da PETROBRAS para o recebimento de vantagem

indevida na Suíça:

1)  Transferência  de  USD  190.000,00  da  conta  da  empresa  TUDOR

ADVISORY INC, mantida no Banco Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, para a conta da

empresa ROCKFIELD INTERNATIONAL S.A., no Julius Bar, em 16.05.2011; e
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2)  Transferência de USD 700.000,00 da conta da empresa  STONE PEACH

INVESTIMENTOS, também mantida no Banco Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, cujo

beneficiário  também  era JORGE  ZELADA ,  para  a conta  da  empresa  ROCKFIELD

INTERNATIONAL S.A., no Julius Bar, em 18.07.2014.

A partir  do  pedido  passivo  de  cooperação  jurídica  internacional  recebido

recentemente pela Suíça, constatou-se que, de fato, JORGE ZELADA  mantinha no Banco

LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, em Genebra a conta nº 503298 em nome

da TUDOR ADVSORY INC (evento 1, ANEXO37).

A TUDOR ADVISORY INC é  uma offshore sediada  no  Panamá,  que  em

19/02/2009  abriu a conta nº 503298 no Banco LOMBARD ODIER DARIER HENTCH &

CIE, em Genebra, na Suíça, cujo beneficiário final era o ex-diretor da área internacional  da

PETROBRAS, JORGE ZELADA.

Ainda, conforme as mesmas informações, a TUDOR ADVISORY recebeu ao

menos dois depósitos suspeitos de empresas que mantinham contratos com a PETROBRAS

(conforme já  descrito): 1)  em 29/07/2009,  USD 63.684,00 da  offshore ARCADEX, cujo

beneficiário  final  era  a  Construtora  NORBERTO ODEBRECTH;  2)  em maio/2010 USD

571.404,00  da  offshore KLIENFIELD,  cujo  beneficiário  final  era  AUGUSTO AMORIN,

executivo ligado a CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO (evento 1, ANEXO38), que serão

objeto de outra ação penal.

Esses depósitos não são objeto de imputação nesta denúncia porque ainda estão

sendo investigados.

Da análise da conta  jorgezelada@icloud.com (evento 29 dos autos 5046214-

39.2015.404.7000), vislumbra-se também que JORGE ZELADA, em julho de 2014, após a

deflagração da fase ostensiva da operação lava jato, com o auxílio de DENISE JOS, transferiu

os valores mantidos no banco LOMBAR ODIER DARIER HENRSCH para o banco JULIUS

BAES, em Mônaco.

Assim,  ficou  claro  que as  transferências  da  Suíça para  Mônaco  ocorreram

como uma tentativa de esvaziar as contas bancárias controladas por JORGE ZELADA  na

Confederação Helvética, pois em julho de 2014 veio à tona a descoberta e o bloqueio das

contas ocultas de PAULO ROBERTO COSTA naquele país.
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Vale lembrar que, conforme depreende-se dos documentos da quebra de sigilo

fiscal  JORGE ZELADA,  ele  informou  não possuir conta no exterior  (eventos ANEXO2,

ANEXO5, ANEXO8 e ANEXO9).  Na mesma linha, o BANCO CENTRAL informou que

JORGE ZELADA  não declarou a manutenção de contas bancárias de sua titularidade em

países estrangeiros (evento 1, ANEXO35).  

Ademais,  a movimentação  bancária  do  acusado JORGE  ZELADA  e  sua

declaração  de  bens  é  completamente  incompatível  com a  manutenção  de  mais  de  EU

10.000.000,00 no exterior, o que comprova a origem ilícita do dinheiro.

Neste  ponto,  além  da  corrupção  envolvendo  a  contratação  do  navio-sonda

TITANIUM EXPLORER, cabe mencionar a existência de fortes indícios de outros crimes

antecedentes envolvendo o então diretor JORGE ZELADA .

Outras contas foram localizadas como sendo de JORGE ZELADA  através do

material apreendido (evento 284, ANEXO13).

JORGE ZELADA  aparece assinando pela DEEP MARINE ENGINEERING

LTD um contrato  de  serviços  de  consultoria  no  valor de  USD 1.000.000,00,  datado  de

31/08/2012, com a BRASFLEX OVERSEAS INC.
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Além  disso,  consta  arquivo  que  sugere  que  JORGE  ZELADA  mantinha

controle  de  depósitos  no  exterior  em  empresas  offshores,  como  a  STEAMBOAT

COMMERCER HOLDINGS LTD e a STONE PEACH INVESTIMENT LTD:
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Quanto à STONE PEACH INVESTIMENT LTD, também se encontrou um

documento que aponta JORGE ZELADA  como beneficiário:

De outro lado, segundo PEDRO BARUSCO, JORGE ZELADA  também teria

recebido vantagem indevida em 2003 ou 2004 pela contratação do estaleiro KEPPEL FELS

para a construção da plataforma P51, conforme trecho:

Ministério Público Federal:- Durante os seus depoimentos na colaboração premiada,
o  senhor  mencionou  que  o  Jorge  Luiz  Zelada,  esporadicamente,  participava  da
divisão de comissões da diretoria de serviços.
Testemunha:- Sim.
Ministério Público Federal:- Isso é correto afirmar?
Testemunha:- Correto.
Ministério Público Federal:-    O senhor se recorda alguma obra específica que  
ele tenha participado?
Testemunha:-   Eu lembro de P51, uma obra que foi feita pela Keppel, Estaleiro  
Keppel, de Angra dos Reis.
(…)
Juiz Federal:- No período que o senhor trabalhou com o senhor Jorge Zelada, houve
algum direcionamento de vantagem indevida pra ele, em contratos?
Testemunha:- Sim.
Juiz Federal:- O senhor pode descrever a situação?
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Testemunha:-    Eu sei que foi mais de um contrato, mas eu só me lembro com  
certeza de um, que foi esse projeto da P51, onde, na divisão, tinha além de mim
e do Renato Duque, tinha uma parcela para o doutor Zelada.
Juiz Federal:-   E o senhor tratou desse assunto diretamente com o senhor Zela  -  
da?
Testemunha:-   Tratei. Mas à época que ele era gerente-geral na engenharia. De  -  
pois que ele foi pra área internacional, a gente só fez alguns dos acertos de con-
tas, mas dessa parte relativa à área de engenharia.
Juiz Federal:-   Mas, na época que ele era gerente lá, houve então uma divisão de  
propinas em que ele recebeu uma parte?
Testemunha:-   Sim.  
Juiz Federal:- O senhor se recorda de um especificamente?
Testemunha:- É.
Juiz Federal:-   Mas houve outros também, como o senhor disse?  
Testemunha:-   Teve, mas era muito raro, então por isso que eu não lembro...  
Juiz Federal:-   Desse especificamente que o senhor se recorda, qual foi o percen  -  
tual em cima do contrato, ou não teve percentual?
Testemunha:-   Olha, a menos que eu me engane, mas era 1%.  
Juiz Federal:-   E qual foi a empresa que pagou a propina?  
Testemunha:-   Foi a Keppel Fels.  
Juiz Federal:- E como foi a divisão entre vocês dessa propina?
Testemunha:-  Meritíssimo, esse contrato acho que é de 2003 ou 2004, eu não sei
exatamente como foi a divisão, mas, era assim, normalmente era um percentual um
pouco maior para o diretor, menor para o gerente-executivo e um pouquinho menor
para o gerente-geral, era decrescente.
Juiz Federal:- Os senhores receberam diretamente os valores da empresa que efetuou
o pagamento ou teve algum intermediador?
Testemunha:-   Não, tinha o operador que era o senhor Zivir Skornik. Eu não me  
recordo de ter recebido naquela época, porque, com o senhor Zivir, foi acumu-
lando como se fosse uma conta e foi quando, em 2012, nós fizemos um grande
acerto de contas, que foi 14 milhões de dólares.
Juiz Federal:-   O senhor recebeu no exterior ou recebeu aqui?  
Testemunha:-   Só que eu fiquei com 2 e 12 foi para o Renato Duque, foi aquela  
compensação que eu já mencionei no meu acordo.
Juiz Federal:-   E a parte do senhor Zelada, como...?  
Testemunha:-    Eu lembro, porque o Zelada também tinha umas empresas que  
ele operava, poucas, eu não me recordo quais eram, eu e o Zelada também tí-
nhamos um acerto de contas, então essa parte do Zelada teve uma compensação
de parte que também, vamos dizer, me devia, então nesse acerto de contas ficou
um pequeno valor para eu pagar para o Zelada, daí eu paguei para o Zelada
um dinheiro em espécie, algumas vezes que eu paguei a ele...
Juiz Federal:-   Quanto foi aproximadamente?  
Testemunha:-    Eu não sei, eu declarei no meu termo, acho que foi umas 3 ou 4  
remessas, ou 3 ou 4 pacotes, 80 mil cada um, uma coisa assim.
Juiz Federal:- O senhor chegou a fazer alguma transferência bancária para o senhor
Zelada?
Testemunha:- Não.
Juiz Federal:-   O senhor sabe se o senhor Zelada tinha conta no exterior?  
Testemunha:-   Sim, ele tinha conta no mesmo banco que eu tinha.  
Juiz Federal:-   Qual banco seria esse?  
Testemunha:-   O Safra.  
Juiz Federal:-   Como é que o senhor sabe disso?  
Testemunha:-   Porque era a mesma agente bancária que tinha eu, tinha o Mário  
Góes, tinha o doutor Zelada, ela operava com eles.
Juiz Federal:-   Banco Safra aonde?  
Testemunha:-   Em Genebra.  
Juiz Federal:- Eu não entendi, o senhor abriu a conta, o senhor Zelada abriu junto?
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Testemunha:- Não, não, a agente bancária que era a mesma, eu abri numa ocasião,
ele abriu em outra ocasião, o Mário Góes abriu em outra ocasião.
Juiz Federal:- Mas a agente revelou para o senhor que ele tinha conta lá? Ou como é
que o senhor ficou sabendo que ele tinha conta lá?
Testemunha:- Eu não sei exatamente como eu soube, mas eu acabei sabendo porque
ela, quando ela vinha, ela procurava a mim, procurava o Zelada, procurava o Mário
Góes, obviamente pra dar notícias sobre as contas.
(Grifamos).

Diante do afirmado por PEDRO BARUSCO e somado às demais provas dos

autos,  não resta dúvida acerca da origem criminosa dos valores ocultado no exterior por

JORGE ZELADA .

Ressalte-se que recentemente descobriu-se que JORGE ZELADA mantinha o

endereço  eletrônico  intersabre@gmail.com com  a  gerente  do  Banco  Jacob  Safra  para

controlar a movimentação financeiras da offshore VABRE INTERNATIONAL SA, conforme

material apreendido e analisado (evento 29 dos autos 5046214-39.2015.404.7000).

Diante  dessas  provas,  resta  clara  a  responsabilidade  criminal  de  JORGE

ZELADA , conforme narrado na denúncia.

4. Fato 5: materialidade e autoria da prática do crime de manutenção de depósitos não

declarados no exterior.

Nos anos de 2012, 2013 e 2014, no Principado de Mônaco, o acusado JORGE

ZELADA , do modo consciente e voluntário, manteve depósitos não declarados às repartições

federais  competentes  nas  contas  da  offshore ROCKFIELD  INTERNATIONAL S/A em

montante superior a U$ 100.000,00.

A partir da cooperação jurídica internacional com Mônaco, verificou-se que a

empresa ROCKFIELD INTERNATIONAL S/A é uma  offshore constituída no Panamá em

3/1/2011 e tem como presidente Edgardo E. Diaz (evento 1, ANEXO6).

No  dia  15/02/2011,  a  ROCKFIELD  INTERNATIONAL abriu  a conta  nº

5132266  no  BANCO  JULIU  BÄR,  sediado  em  Mônaco,  com  o  objetivo  declarado  à

instituição financeira de receber valores depositados no Banco LOMBARD ODIER DARIER

HENTSCH AND CIE na Suíça para investimento.
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O único beneficiário econômico desta conta14 era JORGE LUIZ ZELADA

(evento 1, ANEXO2, p. 4).

A conta  nº 513226,  ROCKFIELD INTERNATIONAL S/A ,  controlada por

JORGE LUIZ ZELADA ,  como é comum em contas de bancos estrangeiros,  tem várias

subcontas devido às diferentes moedas transacionadas.

As  subcontas  5132266.001.000.001,  em  Francos  Suíços (CHF),  e

5132266.001.000.826, em Libras Esterlinas (GBP), não tiveram movimentações. A subconta

5132266.001.000.344,  em Dólares  de Hong Kong (HKD), teve apenas  uma operação  de

compra de ações em setembro de 2014, resultado num saldo de HKD 696,14.

A subconta  5132266.001.000.840,  em  Dólares  (USD),  apresentou a  maior

quantidade  de  operações,  e  a  5132266.001.000.978,  em  Euros  (EUR),  também  teve

quantidade significativa de movimentações.

Considerando  apenas  os  saldos  restantes,  indicados  nas  últimas  operações

realizadas em cada ano,  a partir de perícia contábil,  identificou-se os seguintes valores de

saldos de recursos líquidos em conta, nos encerramentos anuais.

Subconta Em 31/12/2011 Em 31/12/2012 Em 31/12/2013 Em 31/12/2014 Em 18/2/2015*

5132266.001.000
.840 – USD

-445.308,02 770.264,55 201.279,49 117.066,20 501.203,87

5132266.001.000
.978 – EUR

8.518,38 740,77 91.363,75 89.843,75

5132266.001.000
.344 – HKD

696,14 696,14

* último dado disponível da conta de livre circulação, referente à extração dos extratos.

Assim, os extratos da conta bancária comprovaram que  JORGE ZELADA

possuía em contas-correntes no exterior valores superiores a U$ 100.000,00 nos últimos dias

dos anos de 2012, 2013 e 2014 (Informação SPEA nº 194/2015, Evento 1,  ANEXO23).

Vale lembrar que  nos documentos da quebra de sigilo fiscal,  JORGE LUIZ

ZELADA  informou não  possuir conta  no  exterior  (evento  1,  ANEXO5,  ANEXO8  e

ANEXO9).

Também não constam quaisquer registros  no  Banco Central  de  Declaração

14Conta encerrada em fevereiro de 2015.
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Anual de Capitais Brasileiros no Exterior15 subscrito pelo acusado JORGE LUIZ ZELADA

(evento 1, ANEXO35).

Logo, caracterizado está o crime contra o Sistema Financeiro Nacional, confor-

me narrado na denúncia.

5. Inexistência de bis in idem na imputação de lavagem e crime contra o Sistema Finan-

ceiro Nacional.

Não procede a alegação de presença de bis in idem ao se imputar o delito de la-

vagem a partir dos delitos de evasão de divisas e de manutenção não declarada de depósitos

no exterior. O crime de lavagem, neste caso, não é mero exaurimento dos delitos contra o sis-

tema financeiro nacional.

Pelo contido nos autos, resta claro que o intuito de JORGE ZELADA  não foi

só de evadir ou manter os valores no exterior, mas de ocultá-los e dissimulá-los, a partir do

emprego dos expedientes registrados. Uma coisa  é evadir e/ou manter dinheiro no exterior;

outra é, além disso, dissimular e ocultar a sua propriedade e localização. Um crime poderia ter

sido praticado sem o outro, e vice-versa. Perceptível que, na espécie, JORGE ZELADA  não

só promoveu a evasão de divisas, como também ocultou quantia evadida nas contas mantidas

no exterior, em nome de offshores. Não há dúvida de que se está diante de desígnios autôno-

mos, com atingimento de bens jurídicos distintos, envolvendo fatos (parcelas da realidade)

distintos (uso de offshores), de modo que as condutas devem ser reprimidas de forma autôno-

ma.

Em que pese seja controvertido o assunto, entende-se que a melhor solução, no

caso concreto, é pelo concurso formal impróprio, na linha da posição de José Paulo Baltazar

Junior, que defende que“na remessa do dinheiro para o exterior com o fim de ocultação, há

concurso formal impróprio entre os crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, pois

os desígnios são autônomos, embora estejam os crimes consubstanciados nos mesmos atos”16

(grifo nosso), recordando que no caso de concurso formal improprio há soma das penas como

15 Segundo o ofício nº 14998/2015-BCB/DECON/DIADI/COADI-02: “Ademais, pesquisamos a base de dados
das Declarações de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), no período de quebra de sigilo especificado, não ten-
do sido encontrado registro de declaração apresentada em nome das pessoas físicas indicadas no expediente sob
referência (os investigados RENATO DE SOUZA DUQUE e JORGE LUIZ ZELADA.”

16José Paulo Baltazar Junior, Crimes Federais, 5ª edição, Livraria do Advogado, p. 595.
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aconteceria no concurso material.

A solução diante de concurso de crimes deve levar em conta, quando da aplica-

ção das técnicas a ela inerentes, o exame das circunstancias do caso concreto. Analisando tais

circunstâncias, mostra-se também razoável a conclusão de que incidiria, no caso, concurso

material.  A respeito,  confira-se  o  seguinte  excerto do  voto  do  rel.  da  ACR  0034208-

37.2005.404.7000, TRF4, 8a T., u., D.E. 9/8/2012 (Caso Merchants Bank), Des. Fed. Sebasti-

ão César de Souza, que muito bem colocou a questão, em situação fática similar a do presente

caso:

“(...).
Segundo o escólio de Rodolfo Tigre Maia (Crime Organizado e Lavagem de dinhei-
ro. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 37-40), esta espécie delitiva está dividida em três
estágios, em que a primeira etapa é a do 'placement' ou conversão: "tendo como
momentos anteriores a captação de ativos oriundos da prática de crimes e sua even-
tual concentração, nesta fase busca-se a escamoteação (ocultação) inicial da ori-
gem ilícita, com a separação física entre os criminosos e os produtos de seus cri-
mes". Já a segunda fase é denominada por 'layering', dissimulação: "os grandes vo-
lumes de dinheiro inseridos no mercado financeiro na etapa anterior, para disfarçar
sua origem ilícita e para dificultar a reconstrução pelas agências estatais de contro-
le e repressão da trilha do papel (paper trail), devem ser diluídos em incontáveis es-
tratos, disseminados através de operações e transações financeiras variadas e su-
cessivas, no país e no exterior, envolvendo multiplicidade de contas bancárias de di-
versas empresas nacionais e internacionais, com estruturas societárias diferencia-
das e sujeitas a regimes jurídicos os mais variados". Em suma, Tigre Maia assevera
que "esta etapa consubstancia a 'lavagem' de dinheiro propriamente dita, qual seja,
tem por meta dotar ativos etiologicamente ilícitos de um disfarce de legitimidade".
Por fim, em um terceiro momento, ocorre a fase denominada de 'integration', ou in-
tegração, que se caracteriza pelo "emprego dos ativos criminosos no sistema produ-
tivo, por intermédio da criação, aquisição e/ou investimento em negócios lícitos ou
pela simples compras de bens". De outro modo, ainda nos dizeres de Tigre Maia,
"não se trata de 'lavagem' do dinheiro, que a esta altura já está 'limpo', mas de uma
fase subsequente, melhor designada sob o nome de reciclagem (recycling) e que re-
flete uma das faces do fenômeno estudado: o processo de 'lavagem' é um custo ope-
racional que se convola em investimento".

É imperioso, entretanto,  observar  a advertência  do eminente Juiz  Federal  José
Paulo  Baltazar  Júnior  (Crimes Federais.  Porto  Alegre:  Livraria  do Advogado,
2006, p. 406) de que, "para a consumação do delito, não se exige a ocorrência
dessas três fases".

Por outro lado, o objeto material desta conduta típica é, na lição de Marco Antonio
de Barros (Lavagem de Capitais e Obrigações Civis Correlatas.  São Paulo: RT,
2007, p. 60), "somente o lucro 'sujo' ou o patrimônio cuja raiz seja proveniente de
um dos crimes previstos nos oito incisos do art. 1º." Se é assim, o bem jurídico tute-
lado pela norma penal em comento não se confunde com o do crime antecedente,
sendo, pois, descabido falar em superproteção do bem jurídico, consoante o magis-
tério de Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo (Lavagem de Dinheiro - A tipicidade
do crime antecedente. São Paulo: RT, 2003, p. 72-4):

Na doutrina, encontram-se três principais correntes, quanto ao objeto de proteção
no crime de lavagem de dinheiro: o mesmo bem jurídico protegido pelo crime ante-
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cedente; a administração da Justiça; e a ordem econômica.

Alguns autores afirmam que se tutela o mesmo bem jurídico resguardado pelo cri-
me antecedente. Com o tipo da lavagem de dinheiro se buscaria evitar que, com a
utilização dos bens, se facilite a prática de delitos similares aos prévios. Portanto,
reforçar-se-ia a proteção ao bem previamente vulnerado.

Essa perspectiva prende-se ao primeiro movimento de caracterização dos crimes
antecedentes, no qual o delito prévio se restringia ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Via de consequência, a lavagem de dinheiro tutelaria apenas a 'saúde pública'.
 
Assim, seguindo a estratégia pragmática do following dirty money, a criminalização
da lavagem se apresentaria tão-só como 'uma forma de coibir o tráfico ilícito de en-
torpecentes,  já que, não obstante a intervenção do Direito Penal  nessa matéria
(através de leis cada vez mais severas e com penas menos brandas), tal criminalida-
de não só persiste, como aumenta'.

 
Referido entendimento não parece ser o correto, porque almeja criar um supertipo, 
cuja função seria atuar nas hipóteses de ineficácia de outro tipo penal, o que impli-
caria a própria negação da ideia do tipo. Cada situação, socialmente valiosa, me-
rece a tutela do respectivo tipo individualizador da conduta proibida.

Não fosse isso, ainda, se estaria pretensamente prevenindo o cometimento de um
crime, impondo-se 'pena a sujeito diverso daquele cujo comportamento se quer evi-
tar', como ressalta José Laurindo de Souza Netto.

Não se mostram idênticos os bens jurídicos, porque o agente, na lavagem de di-
nheiro, não contribui com a manutenção do ataque ao bem jurídico já lesionado
ou posto em perigo pelo autor do crime antecedente. 

Por fim, alerta-se que tal corrente choca-se com o princípio lógico da identidade e,
pior, poderia implicar falso dilema: a  lavagem  de dinheiro deve ser punida para
evitar a prática de crimes antecedentes ou, vice-versa, os delitos prévios devem ser
punidos para frustrar-se a conduta de branquear capitais. (Sem grifos no original).

De outra banda, diante dos sérios problemas que envolvem a persecução criminal
ao delito de lavagem de dinheiro no âmbito global, apesar dos inúmeros esforços
envidados pela comunidade internacional, não se pode desconsiderar a diretriz es-
tabelecida pelo artigo 6º, item 2, "f", da Convenção das Nações Unidas contra o
Crime Organizado Transnacional, em vigor no Brasil desde a publicação do Decre-
to nº 5.015, de 12-03-2004, o qual dispõe que: "O conhecimento, a intenção ou a
motivação, enquanto elementos constitutivos de uma infração enunciada no pará-
grafo 1 do presente Artigo, poderão inferir-se de circunstâncias fatuais objetivas."

Em face disso, cabe rememorar alguns dos indicadores dessas circunstâncias fatu-
ais objetivas arrolados pela doutrina (v.g. CERVINI, Raul et al. Lei de Lavagem de
capitais: comentários à Lei 9.613/98. São Paulo: RT, 1998, p. 327-328, destaquei):
"aquisições por um preço vil ou em circunstâncias pouco usuais, operações múlti-
plas e arrojadas, fracionamento de depósitos bancários,  falsidades documentais,
concurso de pessoas, testas-de-ferro, utilização de falsa identidade, criação de pes-
soas jurídicas fantasmas,  relações comerciais e financeiras com paraísos fiscais,
contratos  fictícios  ou  sem  sustentação  econômica  real,  movimentação  de  altas
quantidades de dinheiro, abertura de contas bancárias por curtos períodos de tem-
po, movimentação de capitais sem uma correspondente atividade comercial lícita,
grande quantidade de depósitos em dinheiro etc."

Nesse sentido, o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) disponibi-
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liza no seu sítio na rede mundial de computadores (www.coaf.fazenda.gov.br) uma
publicação denominada "100 Casos de Lavagem de Dinheiro - Grupo de Egmont -
FIUs em ação", onde se apurou os indicadores desta espécie delitiva mais recorren-
tes: 1) grandes movimentações de dinheiro em espécie; 2) transferência atípica ou
nãojustificável de recursos de e para jurisdições estrangeiras; 3) transação ou ati-
vidade comercial estranha; 4) movimentações grandes e/ou rápidas de recursos; 5)
riqueza incompatível com o perfil do cliente; e 6) atitude  defensiva em relação a
perguntas.

Cumpre ressaltar, outrossim, que, segundo o magistério de William Terra de Olivei-
ra (Op. Cit., p. 326), "a simples ocultação ou dissimulação do dinheiro ou valores já
basta para cumprir as exigências típicas do preceito punitivo, pouco importando a
obtenção de vantagens ou o enriquecimento por parte do autor". Nesse sentido, pon-
tificou a Primeira Turma do STF, nos autos do RHC 80.816-6/SP, Rel. Min. Sepúlve-
da Pertence, DJ de 18-06- 2001:

Lavagem de dinheiro: L. 9.613/98: caracterização. O depósito de cheques de tercei-
ro recebidos pelo agente, como produto de concussão, em contascorrentes de pesso-
as jurídicas, às quais contava ele ter acesso, basta a caracterizar a figura de 'lava-
gem  de capitais'  mediante ocultação da origem, da localização e da propriedade
dos valores respectivos (L. 9.613, art. 1º, caput): o tipo não reclama nem êxito defi-
nitivo da ocultação, visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade dos exem-
plos de requintada 'engenharia financeira' transnacional, com os quais se ocupa
a literatura.(Grifei).

Além disso, considerando que, de acordo com Marco Antonio de Barros (Lavagem
de Capitais e Obrigações Civis Correlatas. São Paulo: RT, 2007, p. 60), "os crimes
de 'lavagem' são de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois a composição dos
tipos reúne várias modalidades de conduta delituosa, as quais, quando integrantes
de um único  fato  praticado pelo  agente,  devem ser  tidas como fases de um só
crime", é irrelevante a possibilidade de enquadrar a conduta do réu nas demais for-
mas delitivas do artigo 1º da Lei nº 9.613/98, especialmente o inciso II do § 1º [§1º.
Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direi-
tos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste ar-
tigo: [...] II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda,
tem em depósito, movimenta ou transfere;].

Por fim, não se pode olvidar que, segundo o magistério de Tigre Maia (Op. Cit., p.
61), "a objetividade jurídica da 'lavagem' de dinheiro é primordialmente a adminis-
tração da justiça, interessada em que os criminosos sejam identificados, que não
possam auferir vantagens de seus crimes e que não tenham êxito em turbar a atu-
ação do jus puniendi estatal. Ao mesmo tempo, não se pode esquecer que o destino
destes ativos é o seu perdimento em prol do Estado. Assim, os objetos materiais dos
crimes estudados deverão preencher dois requisitos essenciais, a saber, (a) caracte-
rizarem-se, em sentido amplo, como produtos de crime e (b) serem passíveis de indi-
vidualização ou especialização in concreto (Danesi,1996:284 e ss.)".

E foi exatamente o que se verificou no caso sub examine.

Primeiramente, não há a menor dúvida de que o apelante praticou dois delitos ante-
cedentes (crimes contra o Sistema Financeiro Nacional tipificados nos artigos 16 e
22 da Lei 7.492/86), que estão expressamente discriminados no rol de crimes prévi-
os do art. 1º da Lei 9.613/98:
(...)

Assim, a lesividade da conduta do acusado é drasticamente reprovada pelo Direito
Penal Brasileiro justamente para evitar que tal mercado de câmbio constituído ao
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largo da fiscalização do Banco Central venha a ser amplamente utilizado por aque-
les que praticam os demais delitos antecedentes da lavagem descritos nos incisos do
artigo 1º da Lei 9.613/98. Ou seja, no caso concreto, os crimes de operação de ins-
tituição financeira sem autorização da autoridade competente e   evasão   de divisas  
constituem, por si só, um nefasto instrumento para a ocultação de bens provenientes
dos mais variados delitos, independentemente de se apurar se cada um dos clientes
de RUBENS TADEU WENDLER RIGLIONE enveredaram pelo mundo do crime.

De outra banda, é absolutamente desnecessária a ocorrência da terceira etapa da
lavagem, visto que o crime já estava consumado na primeira fase, isto é, com a
ocultação de valores provenientes dos crimes financeiros. Ademais, Rodolfo Tigre
Maia (Op. Cit., p. 42-43) explica o funcionamento das "lavanderias" constituídas
nos "paraísos fiscais", como é o caso das offshore BEVERY HILLS GROUP INC.:

As instituições financeiras multinacionais localizadas nos chamados 'paraísos fis-
cais' constituem uma importante ferramenta na 'lavagem' de dinheiro. Inicialmente
utilizados de forma intensa apenas no circuito da  evasão  fiscal, hoje estes países
são muito usados nas etapas de conversão, dissimulação e integração do dinheiro
sujo, mercê do alto grau de proteção do sigilo bancário que asseguram e das moda-
lidades societárias ali admitidas, que possibilitam o anonimato dos titulares.

Estas atividades envolvem o 'depósito de fundos ilícitos em contas numeradas secre-
tas e o retorno destes ativos aos Estados Unidos como empréstimos do banco es-
trangeiro ou de uma corporação de fachada, montada sob as leis de um país estran-
geiro.

Impende ressaltar, por oportuno, que descabe falar em absorção do crime de evasão
de divisas pelo delito de lavagem de dinheiro no caso em apreço.

Com efeito,  a adoção das técnicas que resolvem o concurso aparente de normas
não é direta ou automática , mormente em se tratando do crime de lavagem de di-
nheiro, cuja persecução penal prescinde do processo e julgamento dos crimes ante-
cedentes, a teor do artigo 2º, inciso I, da Lei 9.613/98. O recurso aos modos de re-
solução do conflito aparente de normas  dependerá, pois, de profundo exame do
caso concreto , conforme adverte o eminente Des. Federal Abel Fernandes Gomes
no ensaio Lavagem de dinheiro: notas sobre a consumação, tentativa e concurso de
crimes:

(...) Trazendo a relevância da distinção dos institutos acima para o estudodo crime
de  lavagem  de dinheiro,  importa verificar,  caso a caso, se opressuposto de fato
ocorrido tem um ou mais conteúdos delitivos a seremcontemplados pelo Direito Pe-
nal. Em caso de haver apenas um, incidirão asregras do conflito aparente de nor-
mas, sob pena de bis in idem. Mas se forem vários, haverá de incidir o concurso for-
mal ou material de delitos.

Suponhamos que um determinado sujeito 'B', após ganhar muito dinheiro por meio
de uma atividade lícita econômica, resolva remeter grande parte desses recursos
para fora do País de forma clandestina, por não acreditar na estabilidade da econo-
mia nacional em médio prazo. O que importa detectar, de imediato, nessa conduta
de remessa de recursos para fora do País de forma clandestina - que é o pressupos-
to de fato para a incidência da norma penal mais adequada - é o conteúdo delitivo
existente diante da valoração normativa realizada. E logo se perceberá, com exati-
dão, que ele se restringe à evasão de divisas, delito capitulado no artigo 22, pará-
grafo único, da Lei 7.492/86. Afinal, a atividade antecedente era lícita.

Mas pode ocorrer que o mesmo indivíduo 'B' tenha obtido aqueles recursos por
meio do tráfico ilícito de entorpecentes e os remeta para fora do País com vistas,
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num primeiro momento, a dissimular a sua origem, para introduzi-los, num segundo
e próximo momento, no Brasil. Nesse caso, inclinamo-nos por entender, numa pri-
meira análise, que o pressuposto de fato tem apenas um conteúdo delitivo que se in-
sere exatamente naquele eleito pela norma do art. 1º da Lei 9.613/1998, a qual, pelo
princípio da especialidade, deverá prevalecer sozinha sobre a do art. 22, parágrafo
único, da Lei 7.492/1986. Afinal, seja pelo prisma da imputação objetiva, seja pelo
da imputação subjetiva, a conduta do agente apenas estaria a violar a primeira dis-
posição normativa.

Finalmente, suponhamos que o mesmo protagonista 'B' remeta para fora do País os
valores oriundos da atividade de tráfico de entorpecentes, passando-os por diversas
contas em instituições financeiras nacionais e estrangeiras com o fim de afastar o
dinheiro de sua origem. Paralelo a isso, uma vez no exterior, lá o sujeito mantém os
depósitos,  para  reinvesti-los em atividades econômicas e aplicações financeiras.
Nesse caso, o exame da situação hipotética permite constatar mais de um pressu-
posto de fato com mais de um conteúdo delitivo, pois há a remessa para o exterior
por meio de várias contas e instituições financeiras. Nesse caso, o exame da situa-
ção hipotética permite constatar mais de um pressuposto de fato com mais de um
conteúdo delitivo, pois que há a remessa para o exterior por meio de várias contas e
instituições financeiras para ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores, e
ainda se identifica a manutenção de depósitos no exterior sem comunicação às au-
toridades federais. Aqui a incidência das regras do concurso de crimes parece ser a
solução adequada para punir os fatos apurados, impedindo a impunidade de algum
dos conteúdos delitivos neles identificados.

Como visto, tudo dependerá do caso concreto e das provas carreadas paraos autos
a respeito dos elementos objetivos e subjetivos do injusto emexame. (in Lavagem de
dinheiro - Comentários à lei pelos juízes das varas especializadas em homenagem
ao Ministro Gilson Dipp. Org. BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo e MORO, Sérgio
Fernando. Porto Alegre: Livraria do Advogado: 2007, p.88-89).

Na hipótese dos autos, contudo, descabe falar em consunção, pois o acusado não ti-
nha como objetivo exclusivo a ocultação de capital ilícito, visto que realizava as
transações de câmbio à margem do SISBACEN e não se importava em perquirir a
origem do numerário, a exemplo do que foi decidido em precedente do Egrégio TRF
da 1ª Região:

PROCESSO PENAL. PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES
CONEXOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA ESTADUAL. PRE-
VALÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  INEXISTÊNCIA DE  PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU. INVESTIGAÇÃO
REALIZADA  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  REQUISIÇÃO  DE  INQUÉRITO
PELO JUIZ. DENÚNCIA. ATECNIA. NÚMERO DE TESTEMUNHAS. LITISPEN-
DÊNCIA E CRIME DE QUADRILHA. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEI-
RA. MANUTENÇAO DO RÉU PRESO APÓS A SENTENÇA. CRIME CONTRA O
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. FACTORINGS.  EVASÃO  DE DIVISAS. PA-
TRIMÔNIO A DESCOBERTO.  LAVAGEM  DE DINHEIRO.  O  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE QUADRILHA. DOSI-
METRIA DA PENA. DELAÇÃO (TRAIÇÃO) PREMIADA. PENA DE PERDIMEN-
TO. (...) 13. O objeto material do crime de lavagem de dinheiro são os bens, dinhei-
ro e valores obtidos com a prática de um crime estabelecido em um dos incisos do
art. 1º da Lei 9.613, de 1998. O agente, para lavar o dinheiro, obtido de forma ilíci-
ta,  oculta  ou  dissimula  sua  natureza,  origem,  localização  etc.  Constituem suas
ações: ocultação, dissimulação e integração. É um crime autônomo, grave e alta-
mente prejudicial à economia nacional. 14. Se a finalidade da remessa do dinheiro
para o exterior é torná-lo limpo, legitimar sua origem, e não promover a evasão de
divisas do país, temos um só crime: o de lavagem.  Há, na hipótese, um conflito
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aparente de normas, em que a remessa do dinheiro foi o meio para a prática do cri-
me de lavagem. A norma consutiva ou de absorção constitui uma fase mais avança-
da para proceder-se à lesão do bem jurídico. O crime de lavagem absorve (crime
consuntivo) o crime contra o sistema financeiro (crime consunto). Lex consumens
derogat legi consumptae.(...) Grifei

(TRF  1ª  Região,  Rel.  Des.  Federal  Tourinho  Neto  Terceira  Turma,  ACR  nº
2003.36.00.008505-4, DJ de 18-08-2006).

Logo, considerando que, no caso em tela, o réu promoveu, na condição de doleiro, a
evasão de divisas para os seus clientes e ocultou a milionária quantia evadida nas
contas  bancárias  mantidas  no  exterior,  em  nome  da  offshore  BEVERY  HILLS
GROUP INC., impõe-se a aplicação do concurso
material de delitos, consoante o escólio de Marco Antonio de Barros ( Op. Cit ., p.
58):

Quando ocorrer a hipótese de ser a mesma pessoa o autor dos crimes primário e se-
cundário, as penas deverão ser aplicadas cumulativamente (art. 69 do CP). Afasta-
se a incidência do crime continuado, pois ainda que as duas infrações se aproximem
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, não é
possível enxergar a 'lavagem' como exaurimento ou continuação do delito preceden-
te, já que não caracterizam crimes da mesma espécie (art. 71 do CP). Por outro
lado, também rejeita-se a ideia de concurso formal (art. 70 do CP), pois o agente
não comete as infrações mediante uma só ação ou omissão, e mesmo que isto se ve-
rifique como excepcionalidade do caso concreto, a cumulatividade das penas é de
ser imposta porque os crimes concorrentes resultam de desígnios
autônomos. 

Nessa exata linha de intelecção, destacam-se os seguintes precedente deste Colegia-
do:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL E DE "LAVAGEM" DE DINHEIRO. […]  INEXISTÊNCIA DE CON-
CURSO FORMAL ENTRE O DELITO DE 'GESTÃO FRAUDULENTA' COM OS
DE 'EVASÃO DE DIVISAS' E "OPERAR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AU-
TORIZAÇÃO".  CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE 'LAVAGEM" DE
VALORES . ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRI-
TIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMEN-
TO DE PENA.

[...] 3. Demonstradas a autoria pelo denunciado e a materialidade dos crimes des-
critos nos arts. 16 e 22, § único, da Lei nº 7.492/86, em continuidade delitiva, bem
como do crime tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613/98, ante a produção de grande
quantidade de prova documental, além de eficiente prova testemunhal. Dolo con-
sistente na vontade livre e consciente do réu em operar desautorizadamente insti-
tuição financeira por equiparação, bem como em evadir e ocultar valores para e
no exterior, demonstrada a ciência da ilicitude das condutas na prova coligida  .
[…]"

(ACR nº 2004.70.00.021788-4, 8ª Turma, unânime, Relator Des. Federal Luiz Fer-
nando Wowk Penteado, D.J.U. 07-06-2006, grifei).
 Ademais, essa solução foi ratificada, também, pela Colenda Sétima Turma desta
Corte, consoante demonstra a ementa abaixo transcrita:

PENAL. EVASÃO DE DIVISAS (LEI Nº 7.492/86, ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO)
E LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º). ILICITUDE DE PROVA
E PROVA EMPRESTADA – PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AU-
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TORIA COMPROVADAS.  CONCURSO MATERIAL.  DOSIMETRIA DA PENA –
REDUÇÃO.

1. Afastada a arguição de ilicitude de prova colhida no exterior, quando a quebra de
sigilo bancário e fiscal finca-se em indícios fortes de prática de crime, esposada em
decisão fundamentada, mostrando-se despicienda a expedição de carta rogatória ou
previsão em tratado, eis que se trata de agência situada em Foz do Iguaçu/PR.

2. Ausente qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa quando oportunizada à
parte a manifestação prévia sobre a utilização de prova emprestada.

3. A manutenção de depósito de valores no exterior, sem a declaração ao órgão
competente, Receita Federal ou Banco Central, configura o delito de evasão de di-
visas previsto no parágrafo único do artigo 22, da Lei nº 7.492/86.

4. Autoria suficientemente demonstrada pela atuação do proprietário e administra-
dor da empresa e de funcionários que há época promoviam a saída de divisas ao ex-
terior e lá mantinham depósito sem a devida declaração à repartição competente.

5. Não se há falar na aplicação do princípio da consunção entre os delitos de eva-
são de divisas e lavagem de dinheiro. Aplica-se a regra do concurso material (CP,
art. 69), já que distintas as condutas de remeter ilegalmente divisas ao exterior
sem a devida declaração e a de ocultar e dissimular em contas lá mantidas os re-
cursos  obtidos  de  crimes  contra  o  sistema  financeiro  nacional.  [...]  (ACR  nº
2003.72.00.010174-2, 7ª Turma, Rel. p/ acórdão Des. Federal Amaury Chaves de
Athayde, D.E. 18-06-2009, grifei).

Por fim, o Egrégio STJ corroborou esse entendimento deste Regional ao julgar ou-
tro doleiro que igualmente operava com o Merchants Bank of New York:

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL.  LAVAGEM  DE DINHEIRO E CRIME CON-
TRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.  DOCUMENTOS EM LÍNGUA ES-
TRANGEIRA.  TRADUÇÃO  DA  TOTALIDADE  DESTES.  DESNECESSIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA PELO PARQUET. NULIDADE. NÃO COM-
PROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MAJORANTE DA "HABITUALIDADE" APLICADA
AO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS. REITERAÇÃO DE CONDUTAS CON-
FIGURADA. ABSORÇÃO DO CRIME DE  EVASÃO DE DIVISAS PELO DE LA-
VAGEM DE CAPITAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. RECURSO
DESPROVIDO.

[...]VI. Não há que falar em consunção entre o crime de evasão de divisas e do de
lavagem de capitais, mas em condutas autônomas, caracterizadoras de lavagem de
dinheiro.

VII. A lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de delito anterior, sendo próprio
do delito que esteja consubstanciado em atos que garantam ou levem ao proveito do
resultado do crime anterior, mas recebam punição autônoma. Conforme a opção do
legislador brasileiro, pode o autor do crime antecedente responder por lavagem de
dinheiro, dada à diversidade dos bens jurídicos atingidos e à autonomia deste deli-
to.

VIII. Induvidosa, na presente hipótese, a existência do crime de evasão de divisas 
como crime antecedente.

IX. Recurso desprovido. (REsp 1234097/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 17/11/2011).
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(...)” . - sublinhados adicionados

Desse modo, há de se reconhecer o concurso formal impróprio entre o crime de

lavagem de dinheiro e o de evasão de divisas, conforme exposto acima.

6. Dosimetria da Pena

No que se refere à  culpabilidade dos agentes, esta  é superior a normal. Com

efeito, a conduta dos imputados demonstra enorme reprovabilidade, pois se tratava grande es-

quema de corrupção e lavagem de ativos realizado de forma profissional e complexa.

Destaca-se que não existiu motivo plausível para que os acusados se envolves-

sem em tal esquema criminoso, pois ausente justificativa econômica e profissional que tornasse

inexigível o comportamento criminoso.

Ademais,  agiram  utilizando-se de contas secretas, em banco estrangeiros, em

nome de offshores, para a movimentação de valores ilícitos. 

As circunstâncias são fortemente negativas, tendo em vista a fraude ao proces-

so de contratação da empresa VANTAGE DRILLING e a utilização de sofisticado expediente

de lavagem de ativos.

Os  motivos dos crimes devem ser valorados negativamente em relação aos

acusados JORGE ZELADA  e EDUARDO MUSA , haja vista que valeram-se de seus cargos,

de alta hierárquica na PETROBRAS, ambos com remuneração significativamente superior a

renda média mensal do cidadão brasileiro, para que, assim, obtivessem lucro fácil as custas da

estatal.

Os  motivos também devem ser valores negativamente para  JOÃO HENRI-

QUES e HAMYLTON PADILHA , dado que praticaram os crimes a fim de obter enriqueci-

mento fácil e ilícito.

As consequências dos crimes devem ser valoradas negativamente para todos

os acusados, pois os atos de corrupção envolveram o expressivo desvio de valores da PETRO-

BRAS. Recentemente, a estatal declarou em seu balanço o prejuízo de 6,2 bilhões em desvios

apurados pela operação lava jato.17

17 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/04/petrobras-divulga-balanco-auditado-com-prejuizo-bilio-
nario-com-corrupcao.html
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A pena de JORGE ZELADA  merece ser agravada por conduzir a atividade cri-

minosa de EDUARDO MUSA na prática de diversos atos de ofício para favorecer à empresa

VANTAGE DRILLING, na forma do artigo 62, I, do CP.

Concernente às causas especiais de aumento e diminuição da pena, verifica-se a

incidência da majorante prevista no art. 317, § 1°, do Código Penal sobre o acusado JORGE

ZELADA , EDUARDO MUSA e JOÃO HENRIQUES . 

Na mesma medida, deve incidir  sobre  o  acusado HAMYLTON PADILHA  a

majorante prevista no parágrafo único do art. 333 do Código Penal. 

Por derradeiro, deve incidir para o acusado JORGE ZELADA  a majorante pre-

vista no § 4º do artigo 1º da Lei 9.613/98, uma vez que este cometeu o crime de lavagem de di-

nheiro de forma reiterada e habitual.

7. Pena de Multa, Pagamentos das Custas Processuais

A aplicação da pena de multa deve respeitar os mesmos critérios de fixação da

pena privativa de liberdade, tendo em conta ainda a condição financeira de cada um dos acusa-

dos.

Considerando a boa condição financeira dos acusados JORGE ZELADA  e

JOÃO HENRIQUES , requer-se a fixação do dia-multa em 5 vezes o salário-mínimo da época

dos fatos.

Para  os  colaboradores  EDUARDO MUSA e  HAMYLTON PADILHA  re-

quer-se a fixação do dia-multa no mínimo legal, conforme estabelecido em acordo de colabora-

ção premiada.

Os acusados devem, também, ser condenados ao pagamento das despesas pro-

cessuais.

8. Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Considerando o montante das reprimendas fixadas, o regime inicial de cumpri-

mento da sanção privativa de liberdade aplicada aos acusados deverá ser inicialmente fechado

para JORGE ZELADA  e JOÃO HENRIQUES .

Quanto aos colaboradores EDUARDO MUSA e HAMYLTON PADILHA , re-
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quer-se sejam aplicados os regimes diferenciados de cumprimento de pena, conforme acordo.

9. Valor Mínimo para Reparação do Dano

Em cumprimento ao exposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, re-

quer a fixação do valor de reparação do dano em USD 31.000.000,00, correspondente a soma

total dos dois contratos de Brokage and Comission Agreement, valor a ser pago solidariamente

por JORGE ZELADA  e JOÃO HENRIQUES .

10.Manutenção da prisão na fase recursal.

Os  motivos  da  prisão  preventiva  se  mantêm completamente  hígidos,

mesmo após a prolação da sentença condenatória. Não há motivo, portanto, para qual-

quer modificação da decisão que decretou a prisão neste momento.

Ressalta-se que em relação a JORGE ZELADA , conforme já exposto,

surgiram provas de que mantém outras contas secreta no exterior em nome das empre-

sas offshore VABRE INTERNTIONAL SA, 

III. REQUERIMEN TOS FINAIS

Por todo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  pugna pela parcial

procedência do pedido de condenação da inicial acusatória nos seguintes termos:

a) fato 1: a condenação de  HAMYLTON PINHEIRO PADILHA JUNIOR

como incurso nas penas do artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal;

b)  fato 2:  a condenação de  JORGE  LUIZ ZELADA ,  EDUARDO  COSTA

VAZ MUSA  e  JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES  como incursos nas penas do

artigo 317, caput e § 1ª, do Código Penal;

c) fato 3: a condenação de  JORGE  LUIZ ZELADA ,  EDUARDO  COSTA

VAZ MUSA  e  HAMYLTON PINHEIRO PADILHA JUNIOR  nas penas do artigo 1º da

Lei nº 9.613/98;

 70/72



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

FORÇA-TAREFA  

d) fato 4: a condenação de JORGE LUIZ ZELADA  nas penas do artigo 1º da

Lei nº 9.613/98;

e) fato 5: a condenação de JORGE LUIZ ZELADA  nas penas do artigo 22,

parágrafo único, da Lei nº 7.492/86;

f) a aplicação do instituto do concurso de crimes da seguinte forma:

i)  concurso  material  entre  os crimes constantes  nos fatos 1  e  3 para

HAMYLTON PINHEIRO PADILHA JUNIOR ;

ii)  concurso material  entre os crimes constantes nos fatos 2 e 3 para

EDUARDO COSTA VAZ MUSA ; e

iii) o concurso formal impróprio entre os fatos 4 e 5, bem como o con-

curso material destes com os fatos 2 e 3 em relação A JORGE LUIZ ZELADA ;

g) na forma especificada acima, a condenação dos acusados ao pagamento de

custa processuais e reparação do dano;

h)  decretar como efeito secundário da condenação pelo crime de lavagem de

dinheiro a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de dire-

tor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas

no artigo 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada;

i) seja mantida a prisão preventiva de JORGE LUIZ ZELADA  e JOÃO AU-

GUSTO REZENDE HENRIQUES.

Curitiba, 27 de novembro de 2015.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República
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Januário Paludo

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República 

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

(VHS)
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